
(ส ำเนำ) 
 

ค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค ๕ 
ที่ 37/๒๕๖3 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ และค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0009.232/ว76 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2562 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจระดับรองสารวัตร และผู้บังคับหมู่ จ านวน   555    ราย ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส 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 
 

 

 
 
 
 
 
 



หน้าที ่1 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
1 ร.ต.อ. กษิด์ิเดช ใจวิเสน รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0123 รอง สว.(ป.) 191 กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 12202 0114
2 ร.ต.อ. ดุสิต คันทาโย รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5821 รอง สว.(ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4020
3 ร.ต.อ. พยนต์ เผ่าอินทร์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.990 รอง สว.(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1305
4 ร.ต.อ. พล อินทนิล รอง สว.(สส.) สภ.เมืองเชยีงราย จว.เชยีงราย ปชร.2335 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0365
5 ร.ต.อ. มงคล โอป๎น รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0058 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0092
6 ร.ต.อ. สมพร ณ อุดร รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0105 รอง สว.(ป.) 191 กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0102
7 ร.ต.ท. เกษม เนตรรัศมี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1753 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1929
8 ร.ต.ท. จรัญ จอมธรรม รอง สว.(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.609 รอง สว.(ป.) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0504
9 ร.ต.ท. เจริญ กันทา รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3333 รอง สว.(ป.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4120

10 ร.ต.ท. ชาติชาย เตชะน้อย รอง สว.(อก.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2489 รอง สว.(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2509
11 ร.ต.ท. ณรงค์ มงคล รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน 0509 14202 0213 รอง สว.(ป.) 191 กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0093
12 ร.ต.ท. ณรงค์ วรรคตอน รอง สว.(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1659 รอง สว.(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1767
13 ร.ต.ท. ดํารัส ปาสําลี รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3350 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4058
14 ร.ต.ท. ทวีศักด์ิ เวียงนาค รอง สว.(ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2187 รอง สว.(ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2014
15 ร.ต.ท. ทวีสิทธิ ์จันทาฟ้าเหล่ือม รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง 0508 14202 0236 รอง สว.(จร.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2749
16 ร.ต.ท. นิพนธ์ ฟูแสง รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3297 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4083
17 ร.ต.ท. นิรันดร์ มงคล รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0092 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0058
18 ร.ต.ท. ประพันธ์ รํามณี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2758 รอง สว.(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4897

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3



หน้าที ่2 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

19 ร.ต.ท. ประสงค์ เขียวป๎ญญา รอง สว.(จร.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1978 รอง สว.(สส.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1437
20 ร.ต.ท. พรเทพ ไชยยงค์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปขก.1530 รอง สว.(ป.) สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5176
21 ร.ต.ท. พันศักด์ิ ทิพย์สุทธิ์ รอง สว.(สส.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.894 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2262
22 ร.ต.ท. พัลลภ พุม่แย้ม รอง สว.(สส.) สภ.ท่าตาฝ่๎ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.899 รอง สว.(สส.) สภ.กองกอ๋ย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1952
23 ร.ต.ท. ไพชยนต์ ดอนลาว รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4169 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0266
24 ร.ต.ท. วรวัฒน์ คุณาธรรม รอง สว.(ป.) สภ.ภพูิงคราชนเิวศน ์จว.เชียงใหม่ ปชม.4428 รอง สว.(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4838
25 ร.ต.ท. สมดุลย์ อินทนาเกตุ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ลําปาง ปลป.2105 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 12202 0057
26 ร.ต.ท. สมศักด์ิ วงค์ชัย รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0139 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0489
27 ร.ต.ท. สิงห์หาญ สิงหะเจริญกุล รอง สว.(สส.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 0506 14204 0086 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0064
28 ร.ต.ท. สุเทพ ผาทอง รอง สว.(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1804 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1182
29 ร.ต.ท. สุเทพ สุริยะ รอง สว.(สส.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 14204 0103 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2970
30 ร.ต.ท. สุพจน์ สมฤทธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.น้ํามวบ จว.น่าน ปนน.1197 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2112
31 ร.ต.ท. สุพรรณ ใจเปีย้ รอง สว.(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0561 รอง สว.(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0805
32 ร.ต.ท. สุวิทย์ เมืองมูล รอง สว.(ป.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4131 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย ปชร.4208
33 ร.ต.ท. อนันต์ วงค์ไชย รอง สว.(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3750 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3134
34 ร.ต.ท. อภิสิทธิ ์อูปเหลือง รอง สว.(ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย ปชร.1330 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0490
35 ร.ต.ต. กิตติกร ใจเมือง รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1465 รอง สว.(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5973
36 ร.ต.ต. กิตติพงศ์ อุทัย รอง สว.(ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1057 รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0288
37 ร.ต.ต. จักราวุธ ยาวิชัย รอง สว.(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1349 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2198

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่3 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

38 ร.ต.ต. เจริญ วรรณะ รอง สว.(จร.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4298 รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3248
39 ร.ต.ต. ทองศักด์ิ ใจยา รอง สว.(ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4028 รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3266
40 ร.ต.ต. ทักศิลป์ แสนแสน รอง สว.(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0142 รอง สว.(ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1170
41 ร.ต.ต. นิพล เชยบาน รอง สว.(ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย ปชร.1309 รอง สว.(ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2776
42 ร.ต.ต. บุญญาโรจน์ สุทธิพงษ์ รอง สว.(ป.) สภ.ก้อ จว.ลําพูน ปลพ.778 รอง สว.(ป.) สภ.ทากาศ จว.ลําพูน ปลพ.735
43 ร.ต.ต. บุญเทียน สันธิ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4264 รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3286
44 ร.ต.ต. บุญลือ ตามสัตย์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.858 รอง สว.(ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.875
45 ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ณ วันจันทร์ รอง สว.(อก.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพนู 1511 12301 0201 รอง สว.(ป.) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0172
46 ร.ต.ต. พงษ์ธนพล วรรณพันธ์ รอง สว.(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2301 รอง สว.(ป.) สภ.ป๎ว จว.น่าน 0504 14202 0468
47 ร.ต.ต. พันธ์ศักด์ิ ไพเชฐศักด์ิ รอง สว.(ป.) สภ.ภพูิงคราชนเิวศน ์จว.เชียงใหม่ ปชม.4365 รอง สว.(ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2819
48 ร.ต.ต. ภคพล สุขเสริฐ รอง สว.(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1651 รอง สว.(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1288
49 ร.ต.ต. มงคล นันตะแขม รอง สว.(จร.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2197 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1160
50 ร.ต.ต. วราพงค์ ถาน้อย รอง สว.(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5973 รอง สว.(ป.) สภ.เวยีงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0076
51 ร.ต.ต. วันไชย์ คําขุม รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ลําปาง ปลป.2630 รอง สว.(อก.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0156
52 ร.ต.ต. สมคิด นามวงศ์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2242 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0157
53 ร.ต.ต. สมศักด์ิ ตาอินทร์ รอง สว.(ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1938 รอง สว.(อก.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0146
54 ร.ต.ต. สุรชัย(โชคจิรัฏฐ์) ทิพย์แสนคํา รอง สว.(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3176 รอง สว.(ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4028
55 ร.ต.ต. สุวิน สายอ้าย รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0141 รอง สว.(ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง ปลป.2807
56 ด.ต. กฤดธฤต วงศ์ไชยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ ปชม.2376 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1084

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่4 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

57 ด.ต. กฤษกร วงค์สายสม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2378 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป๎ว จว.น่าน ปนน.1845
58 ด.ต. กลินกรณ์ ลือยศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.5048 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 14202 0470
59 ด.ต. กวินพัฒน์ วสุพิพัฒโภคิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ปชม.5261 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5397
60 ด.ต. กําพล กรพินธุพ์ิสุทธิ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2236 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3206
61 ด.ต. กิตติศักด์ิ วงศ์ใหม่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5387 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0467
62 ด.ต. เกริกศักด์ิ กันทะเรือน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.851 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6527
63 ด.ต. เกรียงไกร เพ็ชรกูล ผบ.หมู(่ธร.) บก.อก.ภ.5 1501 12301 0004 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0029
64 ด.ต. เกรียงไกรศักด์ิ ไชยโย ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1220 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1773
65 ด.ต. เกษมสุข โสมิยะ ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1668 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1609
66 ด.ต. เกียรติ ขัดนันตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2262 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0175
67 ด.ต. โกสินทร์ ป๎ญญาเหล็ก ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5888 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0122
68 ด.ต. ไกรฤทธิ ์ริพล ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6492 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง 0508 14202 0265
69 ด.ต. คงพล คํายืน ผบ.หมู(่จร.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2927 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2849
70 ด.ต. คมคเณศ ตาชะวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0477 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0081
71 ด.ต. คมศักด์ิ แนวณรงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ 0506 14202 0216 ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 0506 14202 0117
72 ด.ต. จักรกฤช ผาวังยศ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0070 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0033
73 ด.ต. จํานงค์ กิตติธราสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง 0508 14202 0233 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง ปลป.2884
74 ด.ต. จํานงค์ วงศ์แสนสี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4430 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0092
75 ด.ต. จํารัส อุดใส ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2706 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ปลป.2158

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่5 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

76 ด.ต. จําลอง เพือนฝูง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1761 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0073
77 ด.ต. จิรกฤต วงศ์เจริญ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0064 ผบ.หมู(่พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0122
78 ด.ต.หญิง จีระวรรณ ชุมภูชนะภัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.5039 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1555
79 ด.ต.หญิง จุรีรัตน์ ศรีมุข ผบ.หมู(่ส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1536 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0409
80 ด.ต. จุลนาถ สุริยะไชย ผบ.หมู(่สส.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.883 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2983
81 ด.ต. เจษฎา กลมมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.1992 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0139
82 ด.ต. ฉัตรชัย ละมุลตรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3437 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0331
83 ด.ต. เฉลิม คําเขิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3756 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0157
84 ด.ต. เฉลิม ชนะกิจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6027 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.แม่แจม่ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0910
85 ด.ต. ชนธีร์ กันจินะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1129 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5218
86 ด.ต. ชนินทร์ ขัดเขื่อนขาว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0147 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา 0505 14202 0235
87 ด.ต.หญิง ชวนชื่น เทศสลุด ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0293 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0289
88 ด.ต. ชัยชนะ ยะตุ้ย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1605 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0293
89 ด.ต. ชัยเชษฐ์ ปิยสิรานนท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.1035 ผบ.หมู(่ป.)191 กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0100
90 ด.ต. ชัยภัทร มูลเมือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2519 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปอบ.2105
91 ด.ต. ชัยวัฒน์ สาธรรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3313 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1308
92 ด.ต. ชาตรี ยาแก้ว ผบ.หมู(่สส.) สภ.น้ํามวบ จว.น่าน ปนน.1213 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2176
93 ด.ต. ชาติชาย สมศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.1053 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน ปลพ.896
94 ด.ต. ชุมพล อุประโมงค์ ผบ.หมู่(ปจว.คด.) สภ.เหมืองจี ้จว.ลําพูน ปลพ.705 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.1053

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่6 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

95 ด.ต. ชูเกียรติ ถือทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2182 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 14202 0205
96 ด.ต. ชูชาติ ตาด้วง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ ปชม.2398 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าตาฝ่๎ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.890
97 ด.ต. เชิงชาย วงศ์บุรินทร์พาน ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0275 ผบ.หมู่(ป.) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0527
98 ด.ต. เชิดธวัช กันศรีเวียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3481 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4234
99 ด.ต. โชติปภพ โกสินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.881 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2081

100 ด.ต. ญาณพล ป้อน้อย ผบ.หมู(่ธร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0209 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0039
101 ด.ต. ณรงค์ โกศลศาสตร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1927 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ลําปาง ปลพ.1164
102 ด.ต. ณัฐเดช หงษ์เงิน ผบ.หมู(่สส.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1108 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0022
103 ด.ต. ณัฐพงศ์ นันทวรรณ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชียงราย 0502 14204 0284 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2415
104 ด.ต. ณัฐพล ใจแถะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1899 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2052
105 ด.ต. ณัฐวัฒน์ สัตย์จริง ผบ.หมู(่ปจว.ธร.) สภ.นคิมอตุสาหกรรม จว.ลําพนู 1511 12202 0102 ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน ปลพ.910
106 ด.ต. ณัทณพงศ์ จินาสา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0193 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง ปลป.2239
107 ด.ต. ดนุวัฒน์ เจริญผล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5543 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4072
108 ด.ต. โดม ชมภูมิ่ง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 14202 0205 ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1077
109 ด.ต. ไตรรงค์ นันปลิว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1688 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2128
110 ด.ต. ไตรวิชญ์ ธนพงศ์ธนนท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3948 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1884
111 ด.ต. ทรงธรรม อาษายศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3484 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3042
112 ด.ต. ทรงศักด์ิ หวังใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง ปลป.3179 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง 1510 12202 0267
113 ด.ต. ทวีศักด์ิ อุตสา ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5645 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2281
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114 ด.ต. ทศวรรษ์ กันทะวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1058 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1159
115 ด.ต. ทินกร พิมสาร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3756 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0315
116 ด.ต. ทินกร ม่วงมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1493 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0033
117 ด.ต. ธติกานต์ เพาะชุ่ม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3079 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1261
118 ด.ต. ธนโชติ นันตัง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1103 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3783
119 ด.ต. ธนพงศ์พันธ์ ป๎นหมื่น ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0775 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0444
120 ด.ต. ธนพล วงค์ศิริ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.612 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0509
121 ด.ต. ธนะพงษ์ ขําศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0501 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0794
122 ด.ต. ธนาธิป อะทะวงษา ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0319 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4265
123 ด.ต. ธวัช สงวนศักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4101 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3755
124 ด.ต. ธวัชชัย กาศวิลาศ ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4331 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4218
125 ด.ต. ธํารงดุล กาวิละ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0019 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ลําพูน ปลพ.1566
126 ด.ต. ธีรพล อินป๎น๋ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1682 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1814
127 ด.ต. ธีรภัทร วชิรมาศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2175 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2105
128 ด.ต. นพดล แสนสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1821 ผบ.หมู.่(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0046
129 ด.ต. นพดล อาดแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน ปลพ.870 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ ปชม.2423
130 ด.ต. นเรศ กันทะมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1725 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2096
131 ด.ต. นวการ ยองใย ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0073 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0309
132 ด.ต. นิกร สุปินโน ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5925 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0019
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133 ด.ต. นิกสัน ทิพย์โพธิ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1807 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0292
134 ด.ต. นิรันดร์ มูลปา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0157 ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2154
135 ด.ต. นิลศักด์ิ วงศ์ประพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1407 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1315
136 ด.ต. เนตร นารายณ์ ผบ.หมู(่พงว.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2169 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0101
137 ด.ต. บรรจง ชายป่า ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0119 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0111
138 ด.ต. บวรวิทย์ มีสอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1521 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1350
139 ด.ต. บัญชา กรุงแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2303 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอยสะเกด็ จว.เชียงใหม่ ปชม.5061
140 ด.ต. บัณฑิต แสงบุญเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0134 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ลําปาง ปลป.1124
141 ด.ต. บุญยัง รักเรียน ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1261 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4113
142 ด.ต. บุญยิ่ง เขื่อนคํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3783 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3973
143 ด.ต. ปฏิพัทธ์ เดือนเพ็ญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1661 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0316
144 ด.ต. ประกิต วงศ์ป๎ญญา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5581 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0200
145 ด.ต. ประดิษฐ์ คําศรีพล ผบ.หมู(่พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0102 ผบ.หมู(่ป.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0105
146 ด.ต. ประดิษฐ์ เชื้อเมืองพาน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0186 ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0319
147 ด.ต. ประสงค์ แสนใจยา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0049 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3166
148 ด.ต. ประสาร สุขมี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1543 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1030
149 ด.ต. ปริญญา อุประ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0199 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0025
150 ด.ต. เปรม ต๋ันตุ้ย ผบ.หมู(่สส.) สภ.สันติสุข จว.น่าน 0504 14204 0339 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3212
151 ด.ต. ผดุง ใหม่ชุ่ม ผบ.หมู(่สส.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2583 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2567
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152 ด.ต. พงศ์ศักด์ิ แหลมหลวง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1093 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0299
153 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทะนันไชย ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0178 ผบ.หมู(่สส.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 0506 14204 0086
154 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงรอบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2052 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 12202 0119
155 ด.ต. พชรวัฒน์ จุนแสง ผบ.หมู่(สส.) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12204 0185 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ทากาศ จว.ลําพูน 0509 14204 0171
156 ด.ต. พรชัย ไชยานนท์ ผบ.หมู(่สส.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3357 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4207
157 ด.ต. พรชัย ปาป่าศักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1533 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.973
158 ด.ต. พรพลอนันต์ หมอเก่ง ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1783 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1773
159 ด.ต.หญิง พรหมวรรฬ ทาเกิด ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0642 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3968
160 ด.ต. พัฒนา นําเวียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3955 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ทากาศ จว.ลําพูน 0509 14204 0170
161 ด.ต. พันธ์ทิพย์ ดวงแก้ว ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0098 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0290
162 ด.ต. พายัพ เหล็กแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1476 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2275
163 ด.ต. พิเชฐ อาษา ผบ.หมู่(ป.) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0494 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5824
164 ด.ต. พิพัฒน์ กองวัน ผบ.หมู(่สส.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2581 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2545
165 ด.ต. พิพัฒน์ สาใจ ผบ.หมู(่สส.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.895 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0173
166 ด.ต. พิพัฒน์พงศ์ คํามอญ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0116 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ป๎ว จว.น่าน ปนน.1947
167 ด.ต. พิรุจน์ สบบง ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1928 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1394
168 ด.ต. พิศวง ต๊ะบรรจง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง ปลป.1209 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0166
169 ด.ต. ไพฑูรย์ สุริยะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1030 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1316
170 ด.ต. ไพบูลย์ ขันคํานันต๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2275 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0295

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่10 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

171 ด.ต. ไพรัตน์ อาปะมาเถ ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1251 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1153
172 ด.ต.หญิง ภัทธิชา ทิพย์วังเมฆ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ลําปาง ปลป.2550 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2364
173 ด.ต.หญิง ภัทรนันท์ อุตขา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0067 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2278
174 ด.ต. ภาณุวัตร ตาคํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1591 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ทา่ตาฝ่๎ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.898
175 ด.ต. ภีมพศ เนมหาวรรณ์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3933 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1447
176 ด.ต. ภูรินทร์ บ้านสระ ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 14204 0318 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1198
177 ด.ต. ภูริวัฑฒน์ วรจรรยานุกูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.829 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1436
178 ด.ต. ภูวดล สายนาค ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1733 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0302
179 ด.ต. ภูษิต สมนึก ผบ.หมู(่สส.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1814 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0297
180 ด.ต. มานะ ชัยวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4190 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.3005
181 ด.ต. ไมตรี ศรีบาง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2281 ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0305
182 ด.ต. ยงยุทธ พลเยี่ยม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.952 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2880
183 ด.ต. ยงยุทธ ยุวกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0266 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองเชยีงราย จว.เชยีงราย 1504 12202 0369
184 ด.ต. ยงยุทธ สร้างแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0155 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0060
185 ด.ต. ยอดชาย พวงคุ้มชู ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.ท่าตาฝ่๎ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0095 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2261
186 ด.ต. ยุทธการ ก๋าวี ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0069 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1783
187 ด.ต. ยุทธนา กิติป๎ญญา ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3931 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0198
188 ด.ต. ยุทธพงษ์ โสดา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0174 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1798
189 ด.ต. รังสรรค์ พลพัชรวัฒน์ ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0111 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0119

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

190 ด.ต. รัชพล โยยานะ ผบ.หมู(่สส.) สภ.หว้ยโปง่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.770 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง ปลป.2908
191 ด.ต. ราเชนทร์ ป๎ญโญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2085 ผบ.หมู(่ปจว.ธร.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0132
192 ด.ต. โรจน์ศักด์ิ รักนา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0041 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.773
193 ด.ต.หญิง ลอองทิพย์ พลพานิชย์ ผบ.หมู(่ธร.) สภ.งาว จว.ลําปาง ปลป.3042 ผบ.หมู(่ป.) สภ.งาว จว.ลําปาง ปลป.3117
194 ด.ต. เลิศชาย แดงชาติ ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1542 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1493
195 ด.ต. วรพงศ์ เนตรทิพย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2329 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2045
196 ด.ต. วรวุฒิ นันทะ ผบ.หมู(่จร.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2432 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2369
197 ด.ต.หญิง วรัญญา เสริมตระกูล ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0010 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0825
198 ด.ต. วัชรพล เกียรติยศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1501 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1081
199 ด.ต. วิชิต ดอนดี ผบ.หมู(่ป.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0751 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4169
200 ด.ต. วิเชียร ธิโนชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3043 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2853
201 ด.ต. วิทยา เป็งทา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0015 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ลําพูน ปลพ.1574
202 ด.ต. วิทวัชร์ ถาก๋าวิล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1744 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0202
203 ด.ต. วิสุทธิ ์การบุญ ผบ.หมู(่จร.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2932 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2867
204 ด.ต. วีระชน เหมยต่อม ผบ.หมู(่จร.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3378 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1315
205 ด.ต. ไวพจน์ ศรีจอมแปง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5526 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5838
206 ด.ต. ศธาวุธ เมฆนิ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2468 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2416
207 ด.ต. ศราวุฒิ ก้อนทองสิงห์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0417 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1439
208 ด.ต. ศราวุฒิ กันทาสุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.760 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1399

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

209 ด.ต. ศราวุธ สีใจวงค์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0092 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0301
210 ด.ต. ศักด์ิชัย บุญตันสา ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3543 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3456
211 ด.ต. ศักด์ิสิทธิ ์สนมณี ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0731 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0052
212 ด.ต. ศักรินทร์ จักรพรรดิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1559 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1057
213 ด.ต. ศิริพงศ์ กันทะเรือน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3769 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0824
214 ด.ต.หญิง ศิริพร ผลดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ลําปาง ปลป.2594 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ลําปาง ปลป.2469
215 ด.ต. ศุภกิจ ป๎ญทจักร์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12205 0205 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง ปลป.1175
216 ด.ต. ศุภวัฒน์ สุวรรณโณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2076 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1713
217 ด.ต. สงกรานต์ คําต้ือ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0367 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3481
218 ด.ต. สงกรานต์ วิหก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1350 ผบ.หมู(่พงว.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0134
219 ด.ต. สงบ ชมภูแดง ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1663 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1621
220 ด.ต. สนอง อิธิพร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1182 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1320
221 ด.ต. สมเกียรติ แดงใส ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1655 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.863
222 ด.ต. สมเกียรติ มะโนนัย ผบ.หมู(่จร.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2428 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง ปลป.1211
223 ด.ต. สมควร ปินตาโมงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เหมืองจี้ จว.ลําพูน ปลพ.655 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0208
224 ด.ต. สมคิด คําเหลือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1442 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2827
225 ด.ต. สมคิด ยอดสุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย ปชร.1213 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2247
226 ด.ต. สมชาย เลิศสุวิมล ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 14202 0202 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0300
227 ด.ต. สมไชยธรรศ ตระกูลมีเมล์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง ปลป.2908 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3262

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่13 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

228 ด.ต. สมบัติ กาหลง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3352 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3412
229 ด.ต. สมบุญ จูแวน ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6200 ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1928
230 ด.ต. สมศักด์ิ ทะริยะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง ปลป.2894 ผบ.หมู(่ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0142
231 ด.ต. สมศักด์ิ ศรีรักษา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1179 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0176
232 ด.ต. สมศักด์ิ ศิลารินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1438 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1506 12202 0152
233 ด.ต. สมาน ใจคํา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0365 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2335
234 ด.ต. สรวิชญ์ อ้นประเสริฐ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.882 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4074
235 ด.ต. สรศักด์ิ ขันรินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1159 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1605
236 ด.ต. สองเมือง เตชะนันท์ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชียงราย 0502 14204 0285 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2418
237 ด.ต. สามารถ ซอระสี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1152 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1663
238 ด.ต. สาโรจน์ ต๊ะใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1384 ผบ.หมู(่ป.)191 กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0124
239 ด.ต.หญิง สุขฤทัย เขื่อนเพชร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3876 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2519
240 ด.ต. สุชาติ ใจสุยะ ผบ.หมู(่จร.) สภ.ล้ี จว.ลําพูน ปลพ.1363 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ลําพูน ปลพ.1576
241 ด.ต. สุทัศน์ แก้วบุญเรือง ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2125 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ลําปาง ปลป.2560
242 ด.ต. สุทัศน์ มะโนรา ผบ.หมู(่สส.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1430 ผบ.หมู(่สส.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1066
243 ด.ต. สุพจน์ ระโพธิ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ปลป.2194 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0182
244 ด.ต. สุพิศักด์ิ รินทร์คํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0490 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1724
245 ด.ต. สุรทิน โชติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4234 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย ปชร.1213
246 ด.ต. สุรพงษ์ ธรรมจักร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0183 ผบ.หมู(่ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0144

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่14 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

247 ด.ต. สุรัตน์ มหัทธนวิศัลย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ลําปาง ปลป.2560 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง ปลป.1161
248 ด.ต. สุวิท มณเฑียร ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1475 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.848
249 ด.ต. สุวิทย์ สงครินทร์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5770 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2025
250 ด.ต. เสกสรร แสนยาวุฒิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2203 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2847
251 ด.ต. เสถียร กล้าแท้ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0153 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2706
252 ด.ต. เสรี ยอดวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.น้ําเพยีงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.803 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4080
253 ด.ต. องอาจ นันตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3253 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4084
254 ด.ต. อภิชาติ หล้าแดง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5795 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0830
255 ด.ต. อภิสิทธิ ์พรมกรรณ์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0290 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0079
256 ด.ต. อมร เลิศรัตนกร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง 0508 14202 0265 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง ปลป.1209
257 ด.ต.หญิง อมรรัตน์ แย้มสอาด ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0269 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0272
258 ด.ต.หญิง อรพิมพ์ อายุยืน ผบ.หมู(่ธร.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2440 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1414
259 ด.ต. อัมพร จรรยาโอฬาร ผบ.หมู่(ป.) สภ.น้ําเพยีงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.793 ผบ.หมู(่สส.) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.787
260 ด.ต. อาณัฐ สุรินแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2278 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0067
261 ด.ต. อํานวย สุดสม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1513 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0142
262 ด.ต. อํานาจ หลวงโย ผบ.หมู(่จร.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3551 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3457
263 ด.ต.หญิง อิชย์ชญา นันท์ชัย ผบ.หมู(่ปจว.ธร.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1176 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1646
264 ด.ต. อุทัย วิอุ่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0165 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0067
265 ด.ต. อุเทน สุภาวงศ์วรา ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1524 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0039

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่15 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

266 ด.ต. เอกชัย แก้วมะโรง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.857 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1048
267 ด.ต. เอกชัย โฮซิน ผบ.หมู(่จร.) สภ.เวียงปา่เปา้ จว.เชียงราย ปชร.2488 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2419
268 จ.ส.ต. กรกต ไร่ประไพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1426 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4899
269 จ.ส.ต. กฤตภาส กาสีใจ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0355 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3479
270 จ.ส.ต. เกียรติศักด์ิ ช่างจัด ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.5032 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0162
271 จ.ส.ต. เจตนิพัทธิ ์ธรรมใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2109 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2405
272 จ.ส.ต. ชูเกียรติ คํามูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6170 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3726
273 จ.ส.ต. ณัฐกิตต์ิ ศรีวิชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน ปลพ.1185 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0273
274 จ.ส.ต. ดนุพล ดวงสิงห์คํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1391 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา 1507 12202 0217
275 จ.ส.ต. ทวีพร วันถุนัด ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14202 0071 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.952
276 จ.ส.ต. ธนิสร หวังดี ผบ.หมู(่จร.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3547 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5147
277 จ.ส.ต.หญิง นันท์พร เชียงปิว๋ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0298 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0235
278 จ.ส.ต.หญิง นีรนุช จําแน่ ผบ.หมู(่ธร.) ศฝร.ภ.5 1503 12301 0005 ผบ.หมู(่ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0140
279 จ.ส.ต. พณิช ปราบสมรชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1111 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4026
280 จ.ส.ต. เพิม่ศักด์ิ ป๎นสุวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3403 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1553
281 จ.ส.ต. วรพจน์ ชุมภูชนะภัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3042 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4121
282 จ.ส.ต. วิทยา กล้าประจัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1171 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12204 0043
283 จ.ส.ต. วีรพล ไชยบุตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6129 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.แม่แจม่ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0909
284 ส.ต.อ. กฤต สุวรรณ์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0208 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.3013
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บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

285 ส.ต.อ. กิตติภูมิ ศรีวิชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2404 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0400
286 ส.ต.อ. กิตติรัตน์ ขันคํานันต๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6400 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0960
287 ส.ต.อ. โกวิท สิทธิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0232 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5581
288 ส.ต.อ. จิรวัฒน์ นามวงค์พรหม ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0070 ผบ.หมู(่ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12428 0093

289 ส.ต.อ. ชัยธวัช ผัดสา ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1556 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14204 0261
290 ส.ต.อ. ชาญวิทย์ ก๋าต๊ิบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0202 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0121
291 ส.ต.อ. ชีวภัทร ใจการ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3726 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0147
292 ส.ต.อ. ฐากูร ชัยอินตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4802 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2955
293 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ สุนทรนาค ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา 0505 14202 0228 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0042
294 ส.ต.อ. ดิษฐ์ศร แสงศรีจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0270 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0367
295 ส.ต.อ. ธนกร ขวาเมืองพาน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2659 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 12202 0406
296 ส.ต.อ. ธวัชชัย วังบง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1555 ผบ.หมู(่จร.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1706
297 ส.ต.อ. ธัณญวัชญ์ จินดา ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0158 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.1140
298 ส.ต.อ. ธีรวัฒน์ สายฟ๎น่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1448 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1535
299 ส.ต.อ. ธีรวุฒิ กองตองกาย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0241 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1494
300 ส.ต.อ. นนทนง เมืองก้อน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0155 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0036
301 ส.ต.อ. ปกรณ์ยศ ชาญชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0509 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1437
302 ส.ต.อ. ประเสริฐ วีเงิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1160 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0178
303 ส.ต.อ. พรศักด์ิ เสาริน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1345 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0031
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

304 ส.ต.อ. เพชร เตชะโอฬา ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1922 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0324
305 ส.ต.อ. ภาณุพงษ์ ลือราช ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0117 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0148
306 ส.ต.อ. มนัส แก้วบุญเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0624 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5387
307 ส.ต.อ. ยุทธการ วงค์ป๎น ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0157 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1744
308 ส.ต.อ. ยุทธภูมิ เขียวชื่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 14202 0470 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1407
309 ส.ต.อ. วิศรุต ทิสาระ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0458 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1513
310 ส.ต.อ. ศรัณยพงษ์ เศรษฐ์ศุภกร ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4563 ผบ.หมู(่ป.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0751
311 ส.ต.อ. สัณฐิติ อินต๊ะวิกูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2831 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2754
312 ส.ต.อ. สินากร ต๊ะสุทา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล้ี จว.ลําพูน 0509 14202 0233 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0056
313 ส.ต.อ. สุเทพ สารจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0227 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0137
314 ส.ต.อ. อนุสรณ์ ปงลังกา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0057 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง ปลป.1137
315 ส.ต.อ. อลงกต จันทร์แดง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.875 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2203
316 ส.ต.อ. อานุภาพ อินทะชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6347 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3195
317 ส.ต.อ. เอกพจน์ บุญหนู ผบ.หมู(่จร.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0656 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0826
318 ส.ต.ท. กตัญํู ขุนณาลัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1755 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1025
319 ส.ต.ท. กระแสศิลป์ อินต๊ะวงศ์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0119 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4298
320 ส.ต.ท. กฤติกรณ์ ชัยยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0557 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4021
321 ส.ต.ท. กฤษฎา จันตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3755 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1543
322 ส.ต.ท. กฤษฎา ชัยมงคล ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0460 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1605
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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323 ส.ต.ท. กิตติ ขู่คําราม ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4809 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง 0508 14202 0236
324 ส.ต.ท. กิตติกรณ์ ผาลา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0412 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1433
325 ส.ต.ท. กิตติคุณ ถิ่นจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1746 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2085
326 ส.ต.ท. กิตติชัย สีคล้าย ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1716 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ก้อ จว.ลําพูน ปลพ.774
327 ส.ต.ท. กิตตินันท์ พรหมจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2892 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2693
328 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ เทียนแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0769 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ปลป.2194
329 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ ยงยืน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0489 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2869
330 ส.ต.ท. กิตติพศ ยศบุญเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1632 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2406
331 ส.ต.ท. กิตติภัทร ทนันชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0020 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1384
332 ส.ต.ท. กิตติวิทย์ สิริเจริญพร ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4674 ผบ.หมู(่สส.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4759
333 ส.ต.ท. กิตติศักด์ิ ใจหนัก ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.859 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1659
334 ส.ต.ท. กิตติศักด์ิ ฟ๎กแก้ว ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0051 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0317
335 ส.ต.ท. กิติศักด์ิ ศรีอิ่นแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0025 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง ปลป.2898
336 ส.ต.ท. เกริกฤทธิ ์สถานกอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3051 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2982
337 ส.ต.ท. เกษมสันต์ อุตรสัก ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0121 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 12202 0054
338 ส.ต.ท. เกียรติชัย ชวนมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1771 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1938
339 ส.ต.ท. เกียรติศักด์ิ วรรณมาลา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1888 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5929
340 ส.ต.ท. ครรชนะ ป๎ญญาต๋า ผบ.หมู(่ป.) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.780 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4563
341 ส.ต.ท. คุณภาพ อินต๊ะเสน ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0162 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0573

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

342 ส.ต.ท. จักรกฤษณ์ ธิวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.818 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1628
343 ส.ต.ท. จักรกฤษณ์ พวงมาลา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0042 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1391
344 ส.ต.ท. จักริน สุริยะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0019 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0184
345 ส.ต.ท. จักรี สุจารี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1288 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0829
346 ส.ต.ท. จารุกิตต์ิ ใจมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.824 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4254
347 ส.ต.ท. จิระพงศ์ พงศ์ประสพสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1738 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.772
348 ส.ต.ท. จิระศักด์ิ ไชยประสิทธิ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1546 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0564
349 ส.ต.ท. จิรัฎฐ์ อยู่สุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6361 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1519
350 ส.ต.ท. เจตนา หล้าหนัก ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1750 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3182
351 ส.ต.ท. เจนวิทย์ ทาสุรินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0039 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3629
352 ส.ต.ท. เจนวิทย์ เป็นคุณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5512 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0557
353 ส.ต.ท. ฉลองวุฒิ เมืองมูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3158 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3756
354 ส.ต.ท. ชนะชัย ยาศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง ปลป.2983 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.817
355 ส.ต.ท. ชยณัฐ ใจเพลิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1948 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0356
356 ส.ต.ท. ชยพล ศรีชุมภู ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2373 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ลําปาง ปลป.2594
357 ส.ต.ท. ชัยเกษม ทองยศ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0087 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0401
358 ส.ต.ท. ชัยณรงค์ ชาติสืบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1233 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2404
359 ส.ต.ท. ชัยพิชิต หลวงยศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1362 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0783
360 ส.ต.ท. ชัยยพงศ์ คงปรีชา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0202 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0316

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

361 ส.ต.ท. ชาญชัย รักเมืองไพร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1514 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.882
362 ส.ต.ท. ชูเกียรติ มะโนจํานง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1753 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ปลป.2177
363 ส.ต.ท. ญาณปรีชา ทองอุ่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ ปชม.2396 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5191
364 ส.ต.ท. ญาณวิทย์ อัคนิถิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2318 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0104
365 ส.ต.ท. ฐิติพงศ์ เผ่าต๊ะใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา 0505 14202 0235 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1058
366 ส.ต.ท. ฐิติพันธ์ เผ่าต๊ะใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง ปลป.2980 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1072
367 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ง้าวแหลม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.868 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2233
368 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ไชยจําเริญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0808 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1135
369 ส.ต.ท. ณัฐนนท์ เลิศวิริยวรางกูร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1548 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล้ี จว.ลําพูน ปลพ.1281
370 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ จ้าวบุญญาภพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน ปนน.1150 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0417
371 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ป๎ญญา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0261 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ลําพูน ปลพ.1377
372 ส.ต.ท. ณัฐพล ไชยทนุ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1109 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0178
373 ส.ต.ท. ณัฐวัชร รักหบุตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0102 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1696
374 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ป๎นพร้าว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1160 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0473
375 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1601 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ลําพูน ปลพ.1391
376 ส.ต.ท. ดิษการ คําต้ือ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0031 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0140
377 ส.ต.ท. เดโชพล กันทัพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1401 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0270
378 ส.ต.ท. ตรัยรัตน์ อุ่นเรือน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4815 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0828
379 ส.ต.ท. ถิรนัย ป๎ญญาเรียน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1375 ผบ.หมู(่ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0145

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

380 ส.ต.ท. ทวีป หวลอารมณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1887 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0576
381 ส.ต.ท. ทวีศักด์ิ มั่งมูล ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0075 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4592
382 ส.ต.ท. ทศพล ม้วนสุพรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2305 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5481
383 ส.ต.ท. ธนกร ธงสิบเจ็ด ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ลําปาง ปลป.1625 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง ปลป.1171
384 ส.ต.ท. ธนพงษ์ ไชยชนะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6032 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3955
385 ส.ต.ท. ธนพัฒน์ วงค์ปิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5520 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0926
386 ส.ต.ท. ธนศักด์ิ ดาวสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4072 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0561
387 ส.ต.ท. ธนากร จันทิมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2469 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4182
388 ส.ต.ท. ธนาพงค์ ทําทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2128 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0181
389 ส.ต.ท. ธัญวิน โนจ๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1095 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3193
390 ส.ต.ท. ธีรชาติ ดีมูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0685 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6526
391 ส.ต.ท. ธีรยุทธ จันต๊ะบุญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1702 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2436
392 ส.ต.ท. ธีรยุทธ ใจกุม ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1477 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.799
393 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ เขื่อนธะนะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2623 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0117
394 ส.ต.ท. นพดล ล้ิมประเสริฐ ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1228 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0361
395 ส.ต.ท. นรมน ป๎จจักร ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1757 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง ปลป.1997
396 ส.ต.ท. นฤพล หอมนาน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0037 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1297
397 ส.ต.ท. นวนันท์ จันทร์ขาว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2347 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3451
398 ส.ต.ท. นัฐกรณ์ ทองพูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป๎ว จว.น่าน ปนน.1868 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2831

สําเนาถูกต้อง 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 ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

399 ส.ต.ท. นัฐพงษ์ ปงสนิทย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0408 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2670
400 ส.ต.ท. นัทธพงศ์ ไชยเพ็ชร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง ปลป.2991 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ลําปาง ปลป.2105
401 ส.ต.ท. นิติ ขําโนนง้ิว ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1706 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1053
402 ส.ต.ท. เนติ เวียงด้าน ผบ.หมู(่ป.) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.778 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3245
403 ส.ต.ท. เนติพงศ์ ยาประเสริฐ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1934 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0652
404 ส.ต.ท. บดินทร์ ทรายขาว ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0076 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปขก.1530
405 ส.ต.ท. ปฏิพงศ์  รอดเวียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1483 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0149
406 ส.ต.ท. ประดิพัทธ์ แฮคํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4580 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0063
407 ส.ต.ท. ปรัชญา ชัชนันท์ไชย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1879 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1273
408 ส.ต.ท. ปรัชญา ศุภการมงคล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1059 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2131
409 ส.ต.ท. ปราชญา รักสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1170 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12204 0035
410 ส.ต.ท. ปริญญา จากน่าน ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2333 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1899
411 ส.ต.ท. ปิยะพงษ์  เป็งขวัญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง ปลป.2988 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ลําปาง ปลป.1123
412 ส.ต.ท. ปิยะราช สิทธิกรหลีสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1377 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0097
413 ส.ต.ท. เปรมวรุตม์ แก่นจันทร์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0140 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3158
414 ส.ต.ท. พงศ์วิพัฒน์ วงค์ลังกา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1876 ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2163
415 ส.ต.ท. พงศ์สวัสด์ิ ศิลป์ฐิติยานนท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2361 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3640
416 ส.ต.ท. พงษ์กฤษณ์ ทับทิมศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1587 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง ปลป.2246
417 ส.ต.ท. พงษ์เจริญ เจริญดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1239 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2113

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

418 ส.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เงินใส ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1704 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ก้อ จว.ลําพูน ปลพ.778
419 ส.ต.ท. พงษ์สันต์ แก้วพิงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1273 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4365
420 ส.ต.ท. พชร ป๎ญญา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5740 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.775
421 ส.ต.ท. พรเทพ ทาวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง ปลป.1137 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1892
422 ส.ต.ท. พฤทธิ ์ทิพย์ศรีบุตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0783 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง 1510 12202 0239
423 ส.ต.ท. พลากร จอมนวล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0409 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4809
424 ส.ต.ท. พลากร อิ่นแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2045 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.612
425 ส.ต.ท. พลาธิป คําเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1162 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0649
426 ส.ต.ท. พันแสง ยาวิเลิศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1868 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ลําปาง ปลป.2499
427 ส.ต.ท. พิทยา ป๎นจีน๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2112 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.1992
428 ส.ต.ท. ภควัต กันทะวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1796 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2875
429 ส.ต.ท. ภัทร ศุภศรีสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0123 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0143
430 ส.ต.ท. ภาณุพงศ์ ดวงเพ็ชร ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1399 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 14202 0401
431 ส.ต.ท. ภานุพงศ์ อาษา ผบ.หมู(่ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2614 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1397
432 ส.ต.ท. ภูริวัจน์ พงค์ชัยธนโชติ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0088 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4480
433 ส.ต.ท. ภูริวิทย์ บุญมาปลูก ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1385 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3101
434 ส.ต.ท. ภูวดล เสถียร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2293 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1111
435 ส.ต.ท. ภูวนาท ยอดผกา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1881 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2378
436 ส.ต.ท. มานะชัย แก้วไหลมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4265 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน ปนน.1150

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

437 ส.ต.ท. มารุตต์ิ อุดด้วง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปอด.1482 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3269
438 ส.ต.ท. เมธารินทร์ เรือนแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2352 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0196
439 ส.ต.ท. เมธาสิทธิ ์ก๋าวี ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0059 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3880
440 ส.ต.ท. เมธาสิทธิ ยะผูก ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1227 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0827
441 ส.ต.ท. เมธี ปินตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1170 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0116
442 ส.ต.ท. เมธี ศรีธิวงค์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0085 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4486
443 ส.ต.ท. ยุรนันท์ ใจหล้า ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3292 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1336
444 ส.ต.ท. รัชชานนท์ คําอินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3441 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0154
445 ส.ต.ท. รัชชานนท์ เศวตวีรภัทร์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0056 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0088
446 ส.ต.ท. เลิศศักด์ิ จันทร์เปรียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2472 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3403
447 ส.ต.ท. วชิรเชษฐ์ ธรรมสอน ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0201 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1517
448 ส.ต.ท. วนพันธ์ เวียงศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1874 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปนร.3374
449 ส.ต.ท. วรพล ศรีนวล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ ปชม.2381 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0099
450 ส.ต.ท. วรวุฒิ ป๎นจ๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5658 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6492
451 ส.ต.ท. วสันต์ แก้วใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1370 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1465
452 ส.ต.ท. วสันต์ สุขแยง ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน ปลพ.1466 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0402
453 ส.ต.ท. วัชรพันธ์ สมพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1474 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4580
454 ส.ต.ท. วัตเวศต์ คําลือสาย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง ปลป.2978 ผบ.หมู(่ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0152
455 ส.ต.ท. วัธชัย ใหวเขียว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1736 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4018

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่25 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

456 ส.ต.ท. วิชช์ ชมชื่น ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0074 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0370
457 ส.ต.ท. วิทยา พรมณี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3983 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3876
458 ส.ต.ท. วิทยา สอนแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2026 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3833
459 ส.ต.ท. วิสิฐ วิชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1333 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1055
460 ส.ต.ท. วิสุทธิพงษ์ เนตรยอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1153 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1251
461 ส.ต.ท. วุฒิไกร นุธรรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปชร.1365 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0119
462 ส.ต.ท. ศตวรรษ ทิมขลิบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1343 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1271
463 ส.ต.ท. ศรายุทธ คํามูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2762 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองเชยีงใหม่ จว.เชยีงใหม่ 1505 12202 0869
464 ส.ต.ท. ศราวุฒิ โป๊ะประนม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1806 ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2158
465 ส.ต.ท. ศักด์ินรินทร์ ไวกัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1542 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6267
466 ส.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ ์วรรณรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0176 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5925
467 ส.ต.ท. ศิริโชค มีใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2113 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ลําปาง ปลป.1630
468 ส.ต.ท. ศุภกิตต์ิ สิทธิวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1479 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0769
469 ส.ต.ท. ศุภชัย ใจปาละ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0370 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0277
470 ส.ต.ท. ศุภศิลป์ เง้าตระกูล ผบ.หมู(่สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3287 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12204 0200
471 ส.ต.ท. สกลวัตน์ ป๎นโยทิพย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1425 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0685
472 ส.ต.ท. สนธยา หงส์สามสิบหก ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปอด.1487 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0466
473 ส.ต.ท. สรวิชญ์ จินจํา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0196 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 12204 0228
474 ส.ต.ท. สรวุฒิ วงค์ปรีชาชาญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1520 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3176

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

475 ส.ต.ท. สรศักด์ิ จันต๊ะคาด ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0086 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0290
476 ส.ต.ท. สหฤกษ์ อุตมะ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0200 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0717
477 ส.ต.ท. สันติสุข ทะนันชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0527 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1190
478 ส.ต.ท. สิทธิชัย แจ้งศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1439 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0190
479 ส.ต.ท. สิทธิศักด์ิ เขื่องสถุ่ง ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0457 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2076
480 ส.ต.ท. สิปปนนท์ ดอกแสง ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6533 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.806
481 ส.ต.ท. สิริพงษ์ สอนเสือ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3359 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง ปลป.3179
482 ส.ต.ท. สุทธิรักษ์ ชุ่มมงคล ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปอด.1495 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3209
483 ส.ต.ท. สุทิน สุรินทร์ตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0496 ผบ.หมู่(ป.) สภ.น้ําเพยีงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.793
484 ส.ต.ท. สุปณัฐ เขื่อนสอน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1573 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4059
485 ส.ต.ท. สุภกิณห์ รูปใหญ่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2622 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0353
486 ส.ต.ท. สุรวิช มายาง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.856 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0156
487 ส.ต.ท. สุริยะ ฉันกันทะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1092 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง ปลป.1170
488 ส.ต.ท. อดิพงศ์ วงศ์ราช ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.806 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1093
489 ส.ต.ท. อธิราช ตันวิจิตต์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1568 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน ปลพ.1227
490 ส.ต.ท. อนนต์ เสารี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1437 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0070
491 ส.ต.ท. อนิรุจน์ อินใจคํา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0794 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองเชยีงใหม่ จว.เชยีงใหม่ 1505 12202 0870
492 ส.ต.ท. อนุชา ถาวร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1091 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2719
493 ส.ต.ท. อนุชิต ขาวสัก ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1609 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0158

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.      พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

494 ส.ต.ท. อนุพงศ์ หลีตระกูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0638 ผบ.หมู(่พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0746
495 ส.ต.ท. อนุพงษ์ ใจเทพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1361 ผบ.หมู่(สส.) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12204 0189
496 ส.ต.ท. อนุศักด์ิ ยารังษี ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปอด.1486 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1722
497 ส.ต.ท. อโนชา ทุนกิจใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4734 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4265
498 ส.ต.ท. อภิชาติ คําอ้าย ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1708 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ลําพูน ปลพ.1427
499 ส.ต.ท. อภิชาติ ต่ออิ่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1433 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.829
500 ส.ต.ท. อภิรักษ์ ยาวิชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1610 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0157
501 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ ขัดทาน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0162 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2097
502 ส.ต.ท. อภิสิทธิ ์คําใจซ่ือ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1946 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ปลป.2213
503 ส.ต.ท. อภิสิทธิ ์อินตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1832 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4994
504 ส.ต.ท. อรรถสิทธิ ์ไชยโย ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0717 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป๎ว จว.น่าน ปนน.1868
505 ส.ต.ท. อัครินทร์ นิกรพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0282 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2220
506 ส.ต.ท. อาทิตย์ ไกลถิ่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0018 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1179
507 ส.ต.ท. อาทิตย์ อาภา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นา่น 0504 14202 0015 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3085
508 ส.ต.ท. อานนท์ ต้ังสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1086 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0294
509 ส.ต.ท. อิทธิพล กาละสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1930 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.883
510 ส.ต.ท. เอกภาพ ศรีพลาย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1518 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3438
511 ส.ต.ท. เอกภูมินทร์ ไชยพงศ์กูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1543 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0015
512 ส.ต.ท. เอกมงคล ศรีรินต๊ิบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าตาฝ่๎ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.890 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2412

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่28 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

513 ส.ต.ท. เอกรินทร์ อินทะยศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0782 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2892
514 ส.ต.ท. ไอศูรย์ เลขาศักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1737 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2650
515 ส.ต.ต. กฤศทสร อุปะละสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน 0509 14202 0214 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ลําพูน ปลพ.1565
516 ส.ต.ต. จักรวาล ดูใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1545 ผบ.หมู(่ธร.) บก.อก.ภ.5 1501 12301 0003
517 ส.ต.ต. เฉลิมพล ม้าทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0217 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1038
518 ส.ต.ต. ชนกันต์ คํากลาง ผบ.หมู(่ป.) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.775 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1282
519 ส.ต.ต. ชาคร พวงนาค ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4218 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4331
520 ส.ต.ต. เชษฐา ปินตาวะนา ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0213 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0287
521 ส.ต.ต. ณัฏฐ์ พินิจสุวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1052 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0076
522 ส.ต.ต. เดชฤทธิ ์เทียนยุทธ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0175 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1559
523 ส.ต.ต. ธนกร ป๎งธิวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ลําปาง ปลป.1624 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3043
524 ส.ต.ต. ธนบูรณ์ ร่องแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1114 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1313
525 ส.ต.ต. ธรากร สุทธิวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.1002 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 14202 0047
526 ส.ต.ต. ธีระวิทย์ บุญเนื่อง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ลําปาง ปลป.1630 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2242
527 ส.ต.ต. นฤดม คําตันวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0190 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0163

528 ส.ต.ต. นัฐพงษ์ สิบน้อย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0181 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1746
529 ส.ต.ต. นิติกูล จิตรครบุรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0231 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0339
530 ส.ต.ต. ประจักษ์ ส่ิงค๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1926 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0354
531 ส.ต.ต. ปรัษฐา สุวรรณกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.839 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0305

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่29 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

532 ส.ต.ต. ป๎ญญคุณ ตันบูรณา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.832 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1178
533 ส.ต.ต. พงศกร พุม่มาก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ลําปาง ปลป.1623 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน ปลพ.1185
534 ส.ต.ต. พงศ์พล คําอุด ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2702 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1733
535 ส.ต.ต. พงศ์พสิษฐ์ อาสุ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปนร.3374 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1306
536 ส.ต.ต. พัทธดนย์ แสนกันทา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1411 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0386
537 ส.ต.ต. พิตตินันท์ คําศรีวาท ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0167 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1368
538 ส.ต.ต. พิเศษศักด์ิ ศิริรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0250 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1162
539 ส.ต.ต. ภาคภูมิ แปงแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0238 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2402
540 ส.ต.ต. ภาคภูมิ พงษ์เพ็ญสวัสด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1096 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1312
541 ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ สนธิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3158 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5658
542 ส.ต.ต. มนตรี สายวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2811 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองเชยีงใหม่ จว.เชยีงใหม่ 1505 12202 0871
543 ส.ต.ต. รณพงศ์ เป้าพานิชย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1048 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0249
544 ส.ต.ต. เรืองศักด์ิ เขียวใส ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0392 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ ปพร.844
545 ส.ต.ต. วัชรพงษ์ เรือนคํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0182 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1804
546 ส.ต.ต. วิสิทธิช์ัย ทองธรรมชาติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1547 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3244
547 ส.ต.ต. ศตคุณ บุญเปีย่มเลิศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1430 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0082
548 ส.ต.ต. สรรเสริญ ใจน้ํา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1696 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 14202 0202
549 ส.ต.ต. สรวิศ อินต๊ะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.845 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0342
550 ส.ต.ต. สัญชัย หมู่หนอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1063 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1286

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้าที ่30 จาก 30 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 37/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

551 ส.ต.ต. สุทธิเกียรติ ผดุงกิจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1713 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล้ี จว.ลําพูน 0509 14202 0233
552 ส.ต.ต. หริพันธ์ มูลชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0204 ผบ.หมู่(ป.) สภ.น้ําเพยีงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.795
553 ส.ต.ต. อดิศักด์ิ เรือนโนวา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4216 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4025
554 ส.ต.ต. อรรถสิทธิ ์วงษ์สานนท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0171 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0293
555 ส.ต.ต. อิศเรศ เทพมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1058 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0298

สําเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

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

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5


