
(ส ำเนำ) 
 

ค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค ๕ 
ที่ 39/๒๕๖3 

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   153   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 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
1 ร.ต.ท. สุวิทย์ สกุลอ๊อด รอง สว.(ป.)กก.ตชด.34 2504 12202 6441 รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0296
2 ร.ต.ต. จีรวัช เพ็งศรี รอง สว.ฝ่ายดนตรี สก. 0403 12301 0095 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3756
3 ร.ต.ต.หญิง ชลฤดี โสมภา รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12301 0011 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0236
4 ร.ต.ต. พิพัฒน์ ลครพล รอง สว.(ป.)กก.ตชด.32 2504 12202 2753 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1385
5 ร.ต.ต. สมศักด์ิ นิ่มสุวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร ปพจ.1736 รอง สว.(ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2103
6 ร.ต.ต. สุพจน์ บุษบก รอง สว.(คตส.) สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร ปพจ.787 รอง สว.(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3983
7 ร.ต.ต. อภิลักษณ์ บังคมเนตร รอง สว.(ป.) สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย ปสท.799 รอง สว.(ป.) สภ.ล้ี จว.ลําพูน ปลพ.1293
8 ด.ต. กฤตยา แนวพิชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1483 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1348
9 ด.ต. กฤติพงษ์ ศรีมงคล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ปนว.3378 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1619

10 ด.ต. เกียรติชัย รุจิราภา ผบ.หมู(่ป.)สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2264 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2953
11 ด.ต. โกวิทย์ วงศ์สอน ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1943 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.805
12 ด.ต. จิตติชัย จันทร์เอี่ยม ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4285 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5552
13 ด.ต. ฉลองรัตน์ จิรัฐิตินันท์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4230 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2721
14 ด.ต. ชัยเมศร์ บรรลือพิศาลกุล ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0187 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง ปลป.2212
15 ด.ต. เชิดชัย เป้าพะเนาว์ ผบ.หมู่ จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น ปขก.3412 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2197
16 ด.ต. ดนัย ดีพิชัย ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4365 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4256
17 ด.ต. ดนัย วรินทรา ผบ.หมู(่ป.)สน.บางคอแหลม ปน.3-4632 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปอด.1482
18 ด.ต. ดํารงศิลป์ บุญจูบุตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 5911 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2092

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 ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3



หน้าที ่2 จาก 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

19 ด.ต. เดชภูวดล วงศ์ลังกา ผบ.หมู(่ป.)สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ปนม.11267 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2497
20 ด.ต. ทนากร สมบุญมา ผบ.หมู(่จร.)สน.ทุง่มหาเมฆ 1103 14205 0531 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.803
21 ด.ต. ทับเกษตร ฝากมิตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4507 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1168
22 ด.ต. ธนพัฒน์ แก้วฉบับ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1636 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2183
23 ด.ต. ธนะวรรธน์ ธนภณไชยศานต์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6306 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง ปลป.2029
24 ด.ต. ธนาภัทร์ ชาฎา ผบ.หมู(่ป.)สภ.นายูง จว.อุดรธานี ปอด.3951 ผบ.หมู(่พงว.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.892
25 ด.ต. ธวัช อุ่นใจ ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.ตชด. 2506 12202 1042 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3949
26 ด.ต. ธวัชชัย ละวันนา ผบ.หมู(่ป.)สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0800 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1902
27 ด.ต. ธวัชชัย สามงามยา ผบ.หมู่ ฝอ.ผค.สยศ.ตร. 0203 12301 0005 ผบ.หมู(่ธร.) บก.อก.ภ.5 1501 12301 0004
28 ด.ต. ธวัชชัย สีสา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1522 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.895
29 ด.ต.หญิง ธัญญ์ฐิตา พงศ์พรรัฐกุล ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4189 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.615
30 ด.ต. ธีระศักด์ิ มุ้งกุลณา ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2768 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1171
31 ด.ต. นพดล ทองคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย ปสท.892 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2193
32 ด.ต. นิฐา ยะกุมาร ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2725 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.857
33 ด.ต. บงกช อ้อยบํารุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2016 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0155
34 ด.ต. ปฏิภัทร บุญมาตร์ ผบ.หมู(่ป.) สน.โคกคราม น.2 1102 14202 1013 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2306
35 ด.ต. ประสงค์ กันหา ผบ.หมู(่ป.)สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1680 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ลําปาง ปลป.2109
36 ด.ต.หญิง ปัทมาวรรณ คําเฝ้า ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0040 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 12301 0009

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 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

37 ด.ต. พัชรพงษ์ บุญปอง ผบ.หมู(่ป.)สภ.สําโรงทาบ จว.สุรินทร์ 0307 14202 0740 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1273
38 ด.ต. ไพฑูรย์ แก้วบุญเสริฐ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6241 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.940
39 ด.ต. ไพสิฐ พุทธิมาเล ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0188 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0538
40 ด.ต. ภาณุพงษ์ จิตรธนสุริยะกุล ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4988 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1780
41 ด.ต. ภูริปรเมศร์ แผ่กาษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 14202 0020 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0183
42 ด.ต.หญิง มธุลี สงไพรสน ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12301 0004 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0269
43 ด.ต. มฤดล หมุดปิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1690 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1395
44 ด.ต. มานะ อยู่พ่วง ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1634 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4277
45 ด.ต. ยงยุทธ จอมชัยฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 2102 12202 0588 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3628
46 ด.ต.หญิง รุ่งระวี แววฉิมพลี ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0737 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1888
47 ด.ต. วุฒิพงษ์ บัวหอม ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4351 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4839
48 ด.ต. ศิริพงษ์ ใบบุญนราวุฒิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 5184 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3353
49 ด.ต. ศุภชัย หอมรส ผบ.หมู(่ป.)สภ.เมืองชัยภูมิ ปชย.1889 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1397
50 ด.ต. สกนธ์ ลอยดี ผบ.หมู่ กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0520 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0143
51 ด.ต.หญิง สงกรานต์ จุมปา ผบ.หมู่ ศทก.สทส. 2804 12301 0001 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1052
52 ด.ต. สมชาย ทะกัน ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2434 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4015
53 ด.ต. สมชาย ปะทิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3485 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2658
54 ด.ต. สมพร เจาะจง ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3242 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3442

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 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

55 ด.ต. สมยศ ตาคํา ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3190 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1624
56 ด.ต. สมรรถกุล มูลจนะบาตร์ ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.3 บก.สส. 1012 12204 0109 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0064
57 ด.ต. สมสมัย สรสา ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 2503 12202 2947 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง ปลป.1141
58 ด.ต. สันติภาพ ไกรกิจราษฎร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2088 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0069
59 ด.ต. สําราญ ฆอ้งเลิศ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภ.3 2504 12202 0227 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4898
60 ด.ต.หญิง สิริรัตน์ ใบบุญนราวุฒิ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภ.3 2504 12301 0045 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4101
61 ด.ต. สุกิจ อินกวา ผบ.หมู(่ป.)สน.นางเล้ิง ปน.1-5576 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6538
62 ด.ต. สุพจน์ จอมใจบัว ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4596 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5512
63 ด.ต. สุภัทรชัย ภักดีพรหม ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0117 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2762
64 ด.ต. สุรธัช ใจซ่ือ ผบ.หมู(่ป.)สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว ปปจ.2174 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1627
65 ด.ต. เสกศักด์ิ เทพรักษา ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0076 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0062
66 ด.ต. อนิลุท พรหมมา ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1463 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0049
67 ด.ต. อุดร ขันเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2351 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1763
68 ด.ต. เอกนรินทร์ พงศ์พัฒนดิษกุล ผบ.หมู(่ป.)สภ.ลุมพินี ปน.2-2887 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4190
69 ด.ต. เอนก บุญหล้า ผบ.หมู่ ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1328 ผบ.หมู(่คตส.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.843
70 จ.ส.ต.หญิง กนกพร จินะรักษ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายพลาธิการ ๑ กองพลาธิการ สกบ. 0302 12301 0022 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 12301 0011
71 จ.ส.ต.หญิง กัญญ์ชลิดา ส่งศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0039 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0252
72 จ.ส.ต. จีรวัฒน์ แดงขา ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปส.3 2204 12202 0221 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2942

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 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

73 จ.ส.ต. ธีร์ปวิน สิงหะเจริญกุล ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0055 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0045
74 จ.ส.ต. พลโพชฌงค์ โพธบัลลังค์ ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1359 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4460
75 จ.ส.ต. วสันต์ เศรษฐ์อนันต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก ปตก.1172 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3583
76 จ.ส.ต. ศุภกิจ มหาชัย ผบ.หมู(่จร.)สน.บุปผาราม ปน.3-3339 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0233
77 จ.ส.ต. อนันต์ จรรยากรณ์ ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0371 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2751
78 จ.ส.ต. อานนท์ กาศไทยสง ผบ.หมู ่(สส.)สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1388 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3287
79 ส.ต.อ. กรวิทญ์ เทพชัย ผบ.หมู ่(สส.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ปนว.1670 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1889
80 ส.ต.อ. กิติพงษ์ มูลฐี ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.สุไหงปาดี จว.นราธวิาส 0903 14202 1578 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1152
81 ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ผาดอน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0172 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1399
82 ส.ต.อ. เฉลิมพล ม้าแก้ว ผบ.หมู(่ป.)สน.พญาไท 1108 14202 0271 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1039
83 ส.ต.อ. ชัยณรงค์ ณ พัทลุง ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2 3203 12301 0237 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0607
84 ส.ต.อ. ชัยวัฒน์ รินฤทธิ์ ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1512 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1159
85 ส.ต.อ. ณัฐพันธ์ สารคํา ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1553 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1890
86 ส.ต.อ. ธนาคาร ธุปะละ ผบ.หมู(่ป.)สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2643 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0457
87 ส.ต.อ.หญิง เบญจพร ป้อสาย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 1014 12202 2613 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 12202 0133
88 ส.ต.อ. ประยูร อินต๊ะปัญญา ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2098 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1048
89 ส.ต.อ. ปรัชญา ท้าวเมืองมา ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1548 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.608
90 ส.ต.อ. ปิยพงษ์ ชัยวงศ์สี ผบ.หมู(่ป.)สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2114 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1386

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 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

91 ส.ต.อ. ไปรเวศน์ สมศรี ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1625 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา 0505 14202 0216
92 ส.ต.อ. ยุทธพงษ์ สุทธิใส ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0316 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2301
93 ส.ต.อ. เรืองวิทย์ สิทธิสาร ผบ.หมู(่ป)สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1879 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0477
94 ส.ต.อ. วิรวัฒน์ กองคํา ผบ.หมู(่ป.)สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0446 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2649
95 ส.ต.อ. วุฒิชัย ทิเขียว ผบ.หมู(่ป.)สน.อุดมสุข 1111 14202 0241 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1351
96 ส.ต.อ. อภิสิทธิ ์นันท์ตา ผบ.หมู(่นปพ.)สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1535 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0460
97 ส.ต.ท. กริช ดอนพาเหลา ผบ.หมู(่ป.)สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง ปรย.1643 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3961
98 ส.ต.ท. กษิดิศ ธรรมใจกูล ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3503 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 12204 0232
99 ส.ต.ท. เกียรติภูมิ คําต๋ัน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0476 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3635

100 ส.ต.ท. คมสัน อะโนโพธิ ผบ.หมู(่ป.)สภ.แหลมงอบ จว.ตราด ปตร.1842 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1187
101 ส.ต.ท. จักรพงษ์ พักพํานัก ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี ปปท.1182 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4640
102 ส.ต.ท. จักรพล เพชรภา ผบ.หมู(่ป.)สภ.อัมพา จว.สมุทรสงคราม ปสส.789 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1899
103 ส.ต.ท. จิรพงศ์ มัคคพันธ์ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0021 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0150
104 ส.ต.ท. จีรวัชร ใจเชื้อ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0566 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1958
105 ส.ต.ท. ชวลิต กิจรักษ์ ผบ.หมู(่ป.)สน.เตาปูน ปน.1-4695 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2332
106 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ แก้วป้อม ผบ.หมู(่ป.)สน.ปากคลองสาน 1115 14202 0264 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5900
107 ส.ต.ท. ชาคริต กาละวิน ผบ.หมู(่จร.)สน.ปทุมวัน บก.น.6 บช.น. ปน.2-2538 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4453
108 ส.ต.ท. ชานนท์ ไชยศรี ผบ.หมู่ (ป.)สน.พหลโยธิน 1109 14202 0444 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4451

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 ่7 จาก 9 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

109 ส.ต.ท. ชานนท์ พินิจ ผบ.หมู(่ป.)สน.ดุสิต ปน.1-3014 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2194
110 ส.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ อารีย์ ผบ.หมู(่ป.)สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 14202 0853 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0287
111 ส.ต.ท. ณัฐกฤษ อานันทพัฒน์ ผบ.หมู่กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0590 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0492
112 ส.ต.ท. ณัฐพล เรือนสอน ผบ.หมู(่ป.)สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1879 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4515
113 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ เลิศทอง ผบ.หมู ่งานปฏบิติัการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1968 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0181
114 ส.ต.ท. ทวีชัย กาเพ็ชร ผบ.หมู(่พงว.)(ป.)สน.บางบอน 1104 14202 0098 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3289
115 ส.ต.ท. ทักษิณ ทรงวิรัตน์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1บก.จร. 1002 12205 0641 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล้ี จว.ลําพูน ปลพ.1316
116 ส.ต.ท. ธนฉัตร เมืองสุวรรณ ผบ.หมู(่ป.)สน.นะสงคราม 1108 14202 0405 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1436
117 ส.ต.ท. ธนชล อุ่นประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ ปอต.2118 ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพย.1221
118 ส.ต.ท. ธนพล จันทร์กล่ินหอม ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 1 กง. 0502 12301 0028 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1685
119 ส.ต.ท. ธวัชชัย จันตะวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1382 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4603
120 ส.ต.อ. ธรรมนูญ จันทร์แดง ผบ.หมู(่ป.)สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0399 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3344
121 ส.ต.ท. นัฐนนท์ ตุ้ยแสง ผบ.หมู(่ป.)สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1031 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0049
122 ส.ต.ท. นันทนคร บุรี ผบ.หมู่ กพถ.สส. 2802 12419 0406 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0408
123 ส.ต.ท. ปณิธาน สักลอ ผบ.หมู(่จร.)สน.ทุง่สองห้อง 1102 14205 1358 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2202
124 ส.ต.ท. ประสิทธิ ์ขยันกิจ ผบ.หมู(่ป.)สน.ลุมพินี ปน.2-2892 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2677
125 ส.ต.ท. ปิยวัฒน์ พรหมวงศนันท์ ผบ.หมู(่ป.)สน.นางเล้ิง ปน.1-5506 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0036
126 ส.ต.ท. ปิยะกร แก่นพล ผบ.หมู(่ป.)สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2094 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0357
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

127 ส.ต.ท. ปิยะพงค์ ฟ้าแลบ ผบ.หมู่ กพถ.สส. 2802 12419 0416 ผบ.หมู(่พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0100
128 ส.ต.ท. พรหมเมศร์ เชื้อทอง ผบ.หมู(่ป.)สภ.สัตหีบ จว.ชลลบุรี 0204 14202 0876 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1514
129 ส.ต.ท. พันธกานต์ วงค์ชัย ผบ.หมู(่ป.)สน.ปทุมวัน ปน.2-2449 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0532
130 ส.ต.ท. พิชญ์พล เชื้ออินทร์ ผบ.หมู(่ป.)สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 14202 0031 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2305
131 ส.ต.ท. ภานุวัฒน์ รักประชา ผบ.หมู(่ป.)สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี ปชบ.3789 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3765
132 ส.ต.ท. มนตรี เตชะทิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2104 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5931
133 ส.ต.ท. เมธี สิงห์พา ผบ.หมู(่ป.)สน.ชนะสงคราม ปน.1-5922 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1517
134 ส.ต.ท. วรปรัชญา ทุมทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ปพล.946 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1395
135 ส.ต.ท. วสันต์ มาลีกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก 0603 14202 0449 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4248
136 ส.ต.ท. วุฒิพงค์ ทําอินแก้ว ผบ.หมู(่จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5065 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ลําปาง ปลป.1612
137 ส.ต.ท. ศุภชัย สิริโชควารี ผบ.หมู(่ป.)สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.692 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0282
138 ส.ต.ท. ศุภวิชณ์ งามละมัย ผบ.หมู(่ป.)กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 12202 0052 ผบ.หมู(่สส.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2787
139 ส.ต.ท. สหรัฐ ปูคํา ผบ.หมู ่ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 12407 0048 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน ปลพ.968
140 ส.ต.ท. สันติ บุญประเสริฐ ผบ.หมู(่ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0479 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1882
141 ส.ต.ท. สิทธินนท์ ขันทะบุตร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 12204 0176 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1567
142 ส.ต.ท. สุริยะ สุทธป๊อก ผบ.หมู(่ป.)สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท ปชน.738 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0364
143 ส.ต.ท. อดิศักด์ิ นันทภาพ ผบ.หมู(่ป.)สน.ทุง่สองห้อง 1102 14202 0271 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2336
144 ส.ต.ท. อนุสรณ์ มูลวงค์ ผบ.หมู(่ป.)สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี ปนบ.1021 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3654
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ล ำดบั ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 39/๒๕๖3 ลงวันที ่  31  มกรำคม ๒๕๖3

145 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ อุ่นนันกาศ ผบ.หมู(่จร.)สน.คลองตัน ปน.2-3636 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4249
146 ส.ต.ท. อิทธิพัทธ์ พรสุขพิพัฒน์ ผบ.หมู(่ป.)สน.นางเล้ิง 1108 14202 0209 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2304
147 ส.ต.ต. ญาณากรณ์ รักจักร์ ผบ.หมู(่จร.)สน.โชคชัย 1102 14205 0632 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4586
148 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ต๋ันต๊ิบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1542 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1623
149 ส.ต.ต. ปิยวัฒน์ คําเมือง ผบ.หมู่(จร.)งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1099 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1083
150 ส.ต.ต. ไพชยนต์ แสงศรีจันทร์ ผบ.หมู ่งานปฏบิติัการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1853 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา ปพย.1441
151 ส.ต.ต. วรภัทร ศิริพลต้ังมั่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุง่คล้า จว.บึงกาฬ ปนค.3135 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4485
152 ส.ต.ต. วโรดม ไชยชนะ ผบ.หมู่(ปจว.ธร.)สภ.ยกกระบตัร จว.ตาก ปตก.1178 ผบ.หมู(่สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0025
153 ส.ต.ต. ศรศักด์ิ อิงค์อาน ผบ.หมู(่จร.)สน.บางโพงพาง ปน.2-3168 ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2377
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