
 (ส ำเนำ) 
 

ค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค ๕ 
ที่ 38/๒๕๖3 

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  34  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 2 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. จิตติพงศ์ จินาเคียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก สตก.163 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.240
2 ร.ต.อ. จีรศักด์ิ ศักด์ิสม รอง สว.(สอบสวน)สน.ลาดกระบัง 1005 11203 0179 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.133
3 ร.ต.อ. ชัชวาล มณีวงศ์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0313 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0199

4 ร.ต.อ. ชัย วงศ์ใหญ่ รอง สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-782 รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา สพย.152
5 ร.ต.อ. ชัยอณันก์ ดอกดู่ รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 13202 0416 รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.346
6 ร.ต.อ. ธรรณรงค์ อินต๊ะกัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.258 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 24203 0069

7 ร.ต.อ. ธฤษณุ อ่ินค า รอง สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย สสท.214 รอง สว.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.185
8 ร.ต.อ. ธวัชชัย มูลแก้ว รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.207 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0305

9 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ กานา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางย่ีเรือ 1115 24203 0092 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เรือง จว.น่าน 0504 24203 0074

10 ร.ต.อ. นัฒษรุฒย์พล ท้าวปัญณพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท สชน.206 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 11203 0211

11 ร.ต.อ. ประสพโชค ตระกูลอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา สยล.221 รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.458
12 ร.ต.อ. ปัญญา น้อยค านุช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11304 0024 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0277

13 ร.ต.อ. พงศกร สรัสชนา รอง สว.(สอบสวน)สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ สสป.88 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สองแคว จว.น่าน สนน.302
14 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เจริญมงคลรัตน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0037 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0033

15 ร.ต.อ. พีรเชษฐ์ สว่างอารมณ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.หัวหมาก สน.1-1261 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 11203 0132

16 ร.ต.อ. พูนศักด์ิ พักตร์ผ่องศรี รอง สว.ฝอ.ตส.2 0902 11309 0052 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0071

17 ร.ต.อ. วรบุตร ภิญโญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 1605 11203 0137 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0603

18 ร.ต.อ. วุฒิไกร ทาหอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.244 รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11203 0176

19 ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ รัตนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11203 0163 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11202 0134

20 ร.ต.อ. ศุภวัฒน์ ตาชูชาติ รอง สวป.สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว สปจ.139 รอง สวป.สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.241
ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.         พ.ต.อ.ปรีชา  เจียห์สกุล
(กิติชัย  อินเต้า) (ปรีชา  เจียห์สกุล)

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 38/2563 ลง 31 มกรำคม 2563



หน้า 2 จาก 2 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 38/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

21 ร.ต.อ. ศุภากร ภัทรสุขเกษม ผบ.มว. กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0100 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.248
22 ร.ต.อ. สวง ชุมภู รอง สวป.สภ.ย่ีงอ จว.นราธิวาส 0903 13202 0170 รอง สว.สส.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0369

23 ร.ต.อ. สาโรจน์ สุทธินนท์ รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0071 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 24203 0060

24 ร.ต.อ. สุระเกียรติ พรมมินทร์ รอง สว.ธร.สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.184 รอง สว.ธร.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13304 0265

25 ร.ต.อ. อนุพงษ์ อยู่ดี ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0190 รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 13202 0291

26 ร.ต.อ. เอนก บุญเป็ง รอง สวป.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส สนธ.195 รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0166

27 ร.ต.อ.หญิง วิชชุลดา เก้ือพหุชน รอง สว. (สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 0703 24203 0144 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0222

28 ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี สมศรี รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง. 0502 11326 0120 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0250

29 ร.ต.ท. ธนพงศ์ หาญพละ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0220 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0218

30 ร.ต.ท. ศราวุธ แสนสุริวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0131 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0333

31 ร.ต.ท. อรรถพล ชวดนุช รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 11325 0086 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.5 1503 11323 0004

32 ร.ต.ท.หญิง พรนภา สุขประเสริฐ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 13304 0214

33 ร.ต.ท.หญิง ณิชา แพงไทสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 1412 11203 0117 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0376

34 ร.ต.ท.หญิง วิชชุมนตร์ บุญเลิศ รอง สว.กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 11304 0025 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0184

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.         พ.ต.อ.ปรีชา  เจียห์สกุล
(กิติชัย  อินเต้า) (ปรีชา  เจียห์สกุล)

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5


