
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.ท. กร พินิจสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จุน จว.พะเยา สพย.160 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.189

2 พ.ต.ท. กิจชัย อินไชย รอง ผกก.สส.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0310 รอง ผกก.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0165

3 พ.ต.ท. กิตติพงศ์ รักษาพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 1508 09204 0117 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 09204 0097

4 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ กังวาลไกล สวญ.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 09201 0045 สวญ.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 1508 09201 0047

5 พ.ต.ท. กิตติภพ ผิวเหลือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.189 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จุน จว.พะเยา สพย.160

6 พ.ต.ท. กิตติภูมิ กันจินะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 10202 0016 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 1504 09204 0090

7 พ.ต.ท. กุศลพันธุ ์สิงห์ใจ รอง ผกก.ป.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 10202 0089 รอง ผกก.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 09204 0089

8 พ.ต.ท. เกศ สมพาน รอง ผกก.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0160 รอง ผกก.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 09204 0100

9 พ.ต.ท. เกียรติวัชร หอมยศพล รอง ผกก.ป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0174

10 พ.ต.ท. ขวัญชาติ ชุ่มมงคล รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 10202 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0080

11 พ.ต.ท. คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0110 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 10202 0013

12 พ.ต.ท. จตุภาค หลวงต่างใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ สพร.244 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพนู 1511 09203 0113

13 พ.ต.ท. จ าเนียน แสงค า รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภกูามยาว จว.พะเยา 0505 23203 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย สชร.252

14 พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ จิรพัชรศิรพร รอง ผกก.สส.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองล าปาง 1510 09204 0068

15 พ.ต.ท. ชรินทร์ ณ ล าปาง รอง ผกก.ป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0480 รอง ผกก.สส.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0233

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

16 พ.ต.ท. ชัชชัย บรรหารนุกูลกิจ รอง ผกก.ป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0038 รอง ผกก.สส.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 1511 09204 0057

17 พ.ต.ท. ชัชชาญ นันติวงค์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0068

18 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ รัชตประทาน รอง ผกก.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 1504 09204 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0162

19 พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ทนันชัย รอง ผกก.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 09204 0083 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองล าพูน 1511 09204 0050

20 พ.ต.ท. ชูเกียรติ วรรณสมพร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 23203 0036

21 พ.ต.ท. เชาวฤทธิ ์ทุนร่องช้าง รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0059 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0045

22 พ.ต.ท. ใชยา คนชอบ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.669 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.686

23 พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม รัตนวิมลเมือง รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0072 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 10202 0159

24 พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ บุญมา รอง ผกก.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0181 รอง ผกก.ป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0048

25 พ.ต.ท. เด่ียว ศรีวิชัย รอง ผกก.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน 1506 09204 0065 รอง ผกก.ป.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 10202 0049

26 พ.ต.ท. ไตรรัตน์ ชัยวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 0509 24203 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.125

27 พ.ต.ท. ถนอม นาทิเลศ สวญ.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 09201 0043 รอง ผกก.สส.สภ.งาว จว.ล าปาง 1510 09204 0070

28 พ.ต.ท. ถิรวุฒิ สุทธศิลป์ รอง ผกก.สส.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 09204 0190 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น้ าเพียงดิน จว.แมฮ่่องสอน 1509 29203 0059

29 พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ พิชญ์วิชชาธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน สนน.158 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ สพร.244

30 พ.ต.ท. ทนันชัย พอพิน รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0031 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 10202 0016



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

31 พ.ต.ท. ทรงกลด จอมใจ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0159 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0181

32 พ.ต.ท. ทวี พิจอมบุตร รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 10202 0053 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 1506 09204 0068

33 พ.ต.ท. ทัตเทพ โชติเดโชชัย รอง ผกก.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 09204 0084 รอง ผกก.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 1508 09204 0086

34 พ.ต.ท. เทพสวัสด์ิ สุภาวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0071

35 พ.ต.ท. เทวินทร์ ไชยยา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 09203 0192 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.143

36 พ.ต.ท. เทียรชัย เทพอาจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 0506 24203 0053 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองล าปาง สลป.234

37 พ.ต.ท. ธนพงศ์ ไสยะพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0114 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 0508 10202 0087

38 พ.ต.ท. ธนพัต ครสิงห์ รอง ผกก.สส.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 1511 09204 0053 รอง ผกก.ป.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 1511 09202 0042

39 พ.ต.ท. ธนัญชัย อาจชัยชาญ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0045 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงราย 1504 09204 0087

40 พ.ต.ท. ธนากร ค าวะรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ สชม.267 รอง ผกก.ป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0046

41 พ.ต.ท. ธีรยุทธ กิติธะนะ รอง ผกก.ป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 0508 10202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 10202 0040

42 พ.ต.ท. นนทชัย ไชยวัฒนานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.125 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 1508 09204 0117

43 พ.ต.ท. นพดล พิมานศรีวิไล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0075 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง 1510 09202 0143

44 พ.ต.ท. นรภัทร รักนา รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 09204 0150 รอง ผกก.สส.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 09204 0190

45 พ.ต.ท. นิธิศ นันตาลิต รอง ผกก.ป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 10202 0025 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 09204 0082



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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46 พ.ต.ท. นิรันดร์ ถูกแผน รอง ผกก.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0153 รอง ผกก.สส.สภ.ภูพงิราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0154

47 พ.ต.ท. บุญชาย แสนชัชวาล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0596 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน สลพ.118

48 พ.ต.ท. บุญฤทธิ ์ค าบุญเรือง รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา 1507 27203 0053 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.296

49 พ.ต.ท. เบน วงศ์เครือ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0241 รอง ผกก.ป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0044

50 พ.ต.ท. ประพนธ์ กิมประพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน 1511 09204 0058 รอง ผกก.ป.สภ.เรือง จว.น่าน 1506 09202 0104

51 พ.ต.ท. ประภาส ฝ้ันอิ่นแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.169

52 พ.ต.ท. ประสิทธิ ์หล้าสมศรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองล าปาง 1510 09204 0068 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 09201 0029

53 พ.ต.ท. ประเสริฐ รู้ท านอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 1504 09203 0326 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.315

54 พ.ต.ท. ปรากฎ วุฒิโอฬารกุล รอง ผกก.สส.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 09204 0059 รอง ผกก.ป.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 10202 0089

55 พ.ต.ท. ปริญญา ไชยพรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0592 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0027

56 พ.ต.ท. ปิติพงศ์ บ้านคุ้ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.388 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.339

57 พ.ต.ท. ปิยะอังกูร กตัญญู รอง ผกก.ป.สภ.เรือง จว.น่าน 1506 09202 0104 รอง ผกก.ป.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 10202 0039

58 พ.ต.ท. พงค์ศักด์ิ พิทักษ์เมธี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 09203 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง สลป.213

59 พ.ต.ท. พรชัย วิจารณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.169 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 09203 0247

60 พ.ต.ท. พรต เศรษฐกร รอง ผกก.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 1510 09204 0071 รอง ผกก.วเิคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษฯ บก.สส.ภ.5 1502 09201 0018



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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61 พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 1504 09204 0103 รอง ผกก.ป.สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน 0504 10202 0061

62 พ.ต.ท. พัฒนศักด์ิ ปัญญาเพียร รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09202 0108 รอง ผกก.ป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0038

63 พ.ต.ท. พากษกรณ์ เจนใจ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ 0506 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 10202 0025

64 พ.ต.ท. พิชิตชัย พุทธวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0171 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 09203 0192

65 พ.ต.ท. พิรชัช ปากเพรียว รอง ผกก.สส.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 1510 09204 0076 รอง ผกก.สส.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 09204 0073

66 พ.ต.ท. พิษณุ เตรียมดี รอง ผกก.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 1504 09204 0093 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 09204 0140

67 พ.ต.ท. พูนทรัพย์ รวมสุข รอง ผกก.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0162 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09202 0108

68 พ.ต.ท. หญิง แพรวพรรณ ศรีชนะ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0207

69 พ.ต.ท. ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล รอง ผกก.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0070 รอง ผกก.สส.สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 1511 09204 0056

70 พ.ต.ท. ภิญโญ พาค า รอง ผกก.ป.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 10202 0039 รอง ผกก.สส.สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน 1511 09204 0058

71 พ.ต.ท. ภูเมธ แก้วมาตย์ รอง ผกก.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 09204 0100 รอง ผกก.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0160

72 พ.ต.ท. ภูริวัฒ รุจิรัฐภาส รอง ผกก.ป.สภ.เมืองน่าน 0504 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 10202 0007

73 พ.ต.ท. มงคล กวาวสิบสาม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 09203 0247 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 23203 0039

74 พ.ต.ท. มนตรี ภูริปัญญาวรกุล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 0508 10202 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองล าพูน สลพ.132

75 พ.ต.ท. มารุติ ดาวนันท์ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0240 สวญ.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 09201 0117



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

76 พ.ต.ท. เมธี ยั่งยืน สวญ.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 09201 0041 สวญ.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 09201 0119

77 พ.ต.ท. ยศศรัณย์ ค าวงค์ รอง ผกก.สส.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 1511 09204 0052 รอง ผกก.ป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 0508 10202 0091

78 พ.ต.ท. ยุทธกร ธรรมวงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 0502 10202 0061 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 1504 09204 0105

79 พ.ต.ท. รังสิต แก้วไชยา รอง ผกก.สส.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0233 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0480

80 พ.ต.ท. วรกุล คุณยศยิ่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0027 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0592

81 พ.ต.ท. วรเทพ ค าดี รอง ผกก.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 09204 0097 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 0502 10202 0059

82 พ.ต.ท. วรพจน์ แสงเมือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.284 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แมล่าหลวง จว.แมฮ่่องสอน 1509 29203 0064

83 พ.ต.ท. วศิน สิทธิขันแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 10202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 1504 09204 0093

84 พ.ต.ท. วสันต์ สิงห์ไชย รอง ผกก.ป.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 10202 0038 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 1510 09204 0074

85 พ.ต.ท. วัชระ เทือกตา รอง ผกก.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0155 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 09201 0033

86 พ.ต.ท. วัชระ พนิตธรรมกูล รอง ผกก.ป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 0508 10202 0091 รอง ผกก.สส.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 1511 09204 0052

87 พ.ต.ท. วิทยา วิญญายอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.234 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 09203 0153

88 พ.ต.ท. วิศณุ แปงยาแก้ว รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 1504 09204 0144

89 พ.ต.ท. วีรพงษ์ พึง่เดชะ รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0104 รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0241

90 พ.ต.ท. วีรยุทธ อรุณ สวญ.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 1508 09201 0047 สวญ.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 09201 0045



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

91 พ.ต.ท. วีระ มั่งมูล รอง ผกก.สส.สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน 1506 09204 0061 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 09204 0046

92 พ.ต.ท. วีระชาติ บ่อค า รอง ผกก.ป.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 10202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 1510 09204 0076

93 พ.ต.ท. ศรีชัย ยิ่งเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 1504 09204 0144 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0062

94 พ.ต.ท. ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 09204 0140 รอง ผกก.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 09204 0088

95 พ.ต.ท. สงกรานต์ ธิป้อ รอง ผกก.สส.สภ.งาว จว.ล าปาง 1510 09204 0070 สวญ.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 09201 0043

96 พ.ต.ท. สถิตชัย นิตยวัน รอง ผกก.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0175 รอง ผกก.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0318

97 พ.ต.ท. สนั่น เจนใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 09203 0327 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.382

98 พ.ต.ท. สนิท ปทุมทิพย์สิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง สลป.213 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 09203 0094

99 พ.ต.ท. สนิท มาลา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.686 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.669

100 พ.ต.ท. สมชาย เด่นตี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย สชร.252 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 0502 10202 0061

101 พ.ต.ท. สมชาย ธิติพลวิภาส รอง ผกก.สส.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 09204 0046 รอง ผกก.สส.สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน 1506 09204 0061

102 พ.ต.ท. สมชาย หมายมั่น รอง ผกก.สส.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 1511 09204 0057 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน สลพ.157

103 พ.ต.ท. สมพงค์ โปธาค า รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0108

104 พ.ต.ท. สหพร เอียการนา รอง ผกก.ป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 09202 0089 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0060

105 พ.ต.ท. สัมฤทธิ ์แสนสุวรรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 10202 0043 รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 10202 0053



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

106 พ.ต.ท. สามารถ บุญตันสา รอง ผกก.ป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0046 รอง ผกก.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0175

107 พ.ต.ท. สุทิน ค าฟู รอง ผกก.สส.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 09204 0048 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 09204 0052

108 พ.ต.ท. สุนันท์ บัวสิงห์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองล าพูน 1511 09204 0050 รอง ผกก.สส.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 1511 09204 0053

109 พ.ต.ท. สุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 09204 0160 รอง ผกก.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 09204 0099

110 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มีเสาเรือน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 09203 0153 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน สนน.158

111 พ.ต.ท. สุศรันย์ ศรีบุญเจริญชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0588 รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0240

112 พ.ต.ท. เสถียร เรือนอุ่น รอง ผกก.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 09204 0052 รอง ผกก.สส.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 09204 0048

113 พ.ต.ท. องอาจ เฟือ่งฟู รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.382 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 09203 0327

114 พ.ต.ท. อธิคม ค าเทพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.174 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 0509 24203 0068

115 พ.ต.ท. อนุพันธ์ กันถารัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงราย 1504 09204 0087 รอง ผกก.ป.สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 10202 0095

116 พ.ต.ท. อนุสรณ์ หน่อค าบุตร รอง ผกก.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 09204 0047 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 09201 0029

117 พ.ต.ท. อลงกรณ์ พรหมตา รอง ผกก.สส.สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 1511 09204 0056 รอง ผกก.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0070

118 พ.ต.ท. อัครพล อมรเวช รอง ผกก.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0163 รอง ผกก.สส.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0306

119 พ.ต.ท. อัครวัฒน์ วงศ์มูลิทธิกร รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0104 รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0048

120 พ.ต.ท. อาทิตย์ ใจมา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.339 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.388



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

121 พ.ต.ท. อานนท์ เชิดชูตระกูลทอง รอง ผกก.สส.สภ.ภพูิงราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0154 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0153

122 พ.ต.ท. อานุภาพ ชัยศิริ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 09201 0029 รอง ผกก.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 1510 09204 0071

123 พ.ต.ท. กชกรรณ พุทธจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10203 0243 รอง ผกก.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน 1506 09204 0065

124 พ.ต.ท. กนกศักด์ิ เรียนแพง สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.194 รอง ผกก.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 09204 0084

125 พ.ต.ท. กรกต พยัคฆโยธี สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0063 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0059

126 พ.ต.ท. กิตติ เฮงเจริญ สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 10203 0236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0189

127 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ผัดก๋า สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0280 รอง ผกก.สส.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0164

128 พ.ต.ท. ไกรลาศ สุวีระ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าพูน สลพ.136 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0596

129 พ.ต.ท. คริสมาส เฮียงก่อ สว.สส.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 1508 10204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 10202 0039

130 พ.ต.ท. จักรพงศ์ เขื่อนค า สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.205 รอง ผกก.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 09204 0083

131 พ.ต.ท. จติดนัย รัตนไพบูลยเ์จริญ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0553 รอง ผกก.ป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0116

132 พ.ต.ท. หญิง จุฬาลักษณ์ เผ่ากันทะ สว.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10203 0095 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13203 0018

133 พ.ต.ท. ฉนัทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.399 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 10202 0072

134 พ.ต.ท. หญิง แฉล้ม จันทร์ฉ่อง สว.อก.สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง 1510 10318 0049 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0156

135 พ.ต.ท. ชนะพงษ์ กันจินะ สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 24203 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0588



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

136 พ.ต.ท. ชัยชาญ ตาตระกูล สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.156 รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 10202 0020

137 พ.ต.ท. ชีวะ ยาท้วม สว.สส.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10204 0077 รอง ผกก.สส.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 09204 0098

138 พ.ต.ท. โชติเทวินทร์ เล็งคิดวรภิภัส สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 12204 0084 รอง ผกก.ป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 09202 0089

139 พ.ต.ท. ณรงค์ สงบ สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 12202 0083 รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 1504 09204 0103

140 พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ยศแก้วอุด สว.(สอบสวน) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ล าพนู 1511 10203 0114 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.409

141 พ.ต.ท. หญิง ณัฐชา ธุระกิจ สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 09318 0114

142 พ.ต.ท. ณัฐพล เอกฉันท์ สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.441 รอง ผกก.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0155

143 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ น้อยสอน สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0062 รอง ผกก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09201 0030

144 พ.ต.ท. ทมพการ จินดาธรรม สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0281 รอง ผกก.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0162

145 พ.ต.ท. ทตัตวีย ์ด่านพทิกัษต์ระกูล สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0035 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0110

146 พ.ต.ท. ธนาวัฒน์ อุทุมพร อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 1503 32345 0065 อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 1503 32345 0065

147 พ.ต.ท. ธวัช สิงห์ชัย สว.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10203 0321 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.393

148 พ.ต.ท. ธีรไนย ศิริรุ่งพาณิชย์ สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0132 รอง ผกก.ป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0050

149 พ.ต.ท. นพดล ตันมาดี สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0576 รอง ผกก.ป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0106

150 พ.ต.ท. นฤดล ลือร าลึก สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 12202 0264 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 10202 0047



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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151 พ.ต.ท. นิวัติ วรรณมณี สว.อก.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 12304 0112 รอง ผกก.ป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0112

152 พ.ต.ท. เนติศักด์ิ ชูสกุลนิติสินธ์ สว.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ สพร.74 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 0506 24203 0053

153 พ.ต.ท. บรรจบ ชาวเมือง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 10204 0030 รอง ผกก.ป.สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09202 0095

154 พ.ต.ท. ประเทือง ศรีทิพย์ สว.อก.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0263 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 09204 0059

155 พ.ต.ท. ปรัชญารัตน์ จ าปา สว.สส.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 0508 12204 0128 รอง ผกก.ป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 0508 10202 0051

156 พ.ต.ท. ปิยะศักด์ิ ศรีเรือน สว.สส.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 10204 0131 รอง ผกก.สส.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0172

157 พ.ต.ท. พงทวี เตชะวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 1504 10203 0320 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 09204 0150

158 พ.ต.ท. พงษ์ศิริ อินชมภู สว.อก.สภ.เมืองพะเยา สพย.111 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09318 0098

159 พ.ต.ท. พชร พยัคฆา สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0162 รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0047

160 พ.ต.ท. พฤตินัย ไชยวรรณ์ สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง สลป.314 รอง ผกก.ป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0122

161 พ.ต.ท. พิมุข คงประเสริฐ สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.291 รอง ผกก.ป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0114

162 พ.ต.ท. พิศักด์ิ พวกเมืองพล สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 24203 0102 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0071

163 พ.ต.ท. ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 10202 0120 รอง ผกก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 09201 0029

164 พ.ต.ท. ภชพน ทะจะกัน สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.660 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 10202 0038

165 พ.ต.ท. ภัทราวุธ แจ้งอ าพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 10203 0235 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.236



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

166 พ.ต.ท. มาโนช เยี่ยมเจริญ สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 10305 0014 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองล าพูน 0509 10202 0007

167 พ.ต.ท. รังสรรค์ ทินบุตร สว.สภ.อวน จว.น่าน 0504 12201 0261 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 10202 0091

168 พ.ต.ท. รัชพล สะสม สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 12204 0227 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0109

169 พ.ต.ท. รัชพล อินทรัชว์ สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน สลพ.202 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุง่หวัช้าง จว.ล าพูน สลพ.201

170 พ.ต.ท. เรวัช ณ ล าพูน สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 10203 0315 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 1504 09203 0326

171 พ.ต.ท. ฤทธิชัย บรรเลงสุวรรณ สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0279 รอง ผกก.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0168

172 พ.ต.ท. วรวิทย์ จันปวงเสน สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ สพร.182 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.234

173 พ.ต.ท. วัชรพล ยมเกิด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0057 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0075

174 พ.ต.ท. หญิง วันเพ็ญ เพียรการ สว.อก.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 12304 0078 รอง ผกก.ฝอ.บก.กค.ภ.5 1512 09318 0009

175 พ.ต.ท. วาณัฐพงศ์ สันติพงศธร สว.สส.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 0504 12204 0107 รอง ผกก.สส.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 1506 09204 0069

176 พ.ต.ท. ศราวุธ อุ่นจัน สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0076 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0031

177 พ.ต.ท. ศักด์ิชาย สิทธิชมภู สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 10202 0091 รอง ผกก.ป.สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน 0509 10202 0072

178 พ.ต.ท. ศิรเศรษฐ์ ฐิติสุนทรภักดี สว.(สอบสวน) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม 0503 24203 0176 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.174

179 พ.ต.ท. ศิริฌ์ศักด์ิ จิตรหาญญ์ สว.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 0505 12204 0105 รอง ผกก.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 09204 0047

180 พ.ต.ท. สวคาภณ เทีย่งชัย สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 0509 12202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0104
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181 พ.ต.ท. สันติชัย สีใหม่ สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0075 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.5 1503 10306 0031

182 พ.ต.ท. หญิง สีดาทิพย์ สุนตาอินทร์ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 09318 0007

183 พ.ต.ท. สุนทร อินใจค า สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0052 รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0104

184 พ.ต.ท. สุรัตน์ สมศักด์ิ สว.สส.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 0508 12204 0152 รอง ผกก.สส.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 1510 09204 0069

185 พ.ต.ท. สุริยะฎิษ สุริยะธง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0034 รอง ผกก.สส.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0310

186 พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อินนันชัย สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.474 รอง ผกก.ป.สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 10202 0043

187 พ.ต.ท. อนันต์ พรมมา สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สอด.258 รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0072

188 พ.ต.ท. อาทิตย์ เลียวสิริพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 10203 0242 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองน่าน 0504 10202 0007

189 พ.ต.ท. หญิง อาทิตยา พิโลนพงศธร สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10326 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 09318 0170

190 พ.ต.ท. อ าพล เผ่าอรุณ สว.อก.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 12318 0161 รอง ผกก.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 09204 0045

191 พ.ต.ท. เอกคณิต ขจีจิตร์ สว.วิเคราะห์ขา่วและเคร่ืองมือพิเศษฯ บก.สส.ภ.5 1502 10204 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0171

192 พ.ต.ท. เอกธนัช นิ่มเพ็ง สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0315 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 10202 0043

193 พ.ต.ท. กรฤทธิ บุรีแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0141 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.186

194 พ.ต.ท. กฤตธัช ศรีค ามูล สว.อก.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0328 สว.สส.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน สลพ.149

195 พ.ต.ท. กฤตภาส ธนวัฒนันทกุล สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0288 สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.497



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

196 พ.ต.ท. กฤตยศ สันตา สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 12204 0279 สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.296

197 พ.ต.ท. กฤษฏิพิสิษฐ์ ธรรมศิริ สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10204 0030 สว.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 12201 0258

198 พ.ต.ท. กัณฑ์สิทธิ ์คงต่อ สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.117 สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.205

199 พ.ต.ท. กัมปนาท รักษนาเวศ สว.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0085 สว.สภ.หมอกจ าแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0176

200 พ.ต.ท. กาจกฤษ วันมา สว.(สอบสวน) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพู 0509 12203 0019 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน 1511 10203 0175

201 พ.ต.ท. ก าจร ใจจันทร์ สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0495 สว.สส.สภ.นาหมื่น จว.น่าน 0504 12204 0170

202 พ.ต.ท. กิตติกร ฤทธิรั์ตนไตรกุล สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0572

203 พ.ต.ท. กิตต์ิธนัตถ์ มหาวันแจ่ม สว.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0178 สว.(สอบสวน) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0579

204 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ สุริยะมณี สวป.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.326 สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง สลป.314

205 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ มณีจันสุข สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย สชร.246 สว.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0085

206 พ.ต.ท. ขจร เรือนค า สว.(สอบสวน) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.517 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0618

207 พ.ต.ท. ขจรศักด์ิ พงษ์ทิตย์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 0502 24203 0091 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.297

208 พ.ต.ท. คนอง คุณารูป สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.448 สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0585

209 พ.ต.ท. จักริน สิงห์ไผ่ สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง สลป.354 สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.172

210 พ.ต.ท. จารุวัฒน์ ใจสุบรรณ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0061 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 1505 10203 0608



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

211 พ.ต.ท. จิรโชติ กันทะเนตร สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 23203 0045 สว.(สอบสวน) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 10203 0348

212 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ กองตา สว.(สอบสวน) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.259 สว.(สอบสวน) สภ.ปัว จว.น่าน 1506 10203 0185

213 พ.ต.ท. เฉลยรัฐ พวงพัวพันธ์ สว.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 12201 0258 สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ 0506 23203 0030

214 พ.ต.ท. เฉลิมวุฒิ แสงศรีเรือง สวป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง สลป.265 สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 12204 0162

215 พ.ต.ท. ชนะ ศรีวิชัย สว.(สอบสวน) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 24203 0050 สว.(สอบสวน) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 10203 0179

216 พ.ต.ท. ชยสิทธ์ น้อยสะปุง๋ สว.สส.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 12204 0113 สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 12204 0084

217 พ.ต.ท. ชยุต ครองงามภิญโญ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 1504 10203 0313 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 1504 10203 0344

218 พ.ต.ท. ชยุต ใจลังกา สว.สส.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.331 สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.716

219 พ.ต.ท. ชยุต บวรศักดิยุต สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0515 สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 12201 0474

220 พ.ต.ท. ชัชชัย ข าทับน้ า สว.อก.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0378 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.474

221 พ.ต.ท. ชัชวาล ยอดอ้าย สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.181 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 10203 0177

222 พ.ต.ท. ชัยนวัฒน์ ก้อนแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.กัลยาณิวฒันา จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0091 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน สนน.157

223 พ.ต.ท. ชัยยง อินเถิง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.341 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 1504 10203 0346

224 พ.ต.ท. ชัยยะ จันเต็บ สว.(สอบสวน) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0198 สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0560

225 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ จรรยานะ สวป.สภ.เมืองน่าน สนน.142 สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 1506 10203 0170



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

226 พ.ต.ท. ชานนท์ ทองอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.722 สว.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0612

227 พ.ต.ท. ชุมพล พิณไชย สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 10204 0122 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0062

228 พ.ต.ท. ชุวาพล ชัยสาร สว.สส.สภ.ภูพิงราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0234 สว.อก.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0242

229 พ.ต.ท. ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์ สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10202 0051 สว.สส.สภ.เมืองแพร่ สพร.138

230 พ.ต.ท. ฐิติกร แสนกันทะ สว.(สอบสวน) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0573 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0613

231 พ.ต.ท. ณรงค์พร เร็วชัย สว.สส.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0124 สว.สส.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 12204 0220

232 พ.ต.ท. ณัฐฏภ์ฐั เศรษฐวลัชสกุล สว.สส.สภ.เมืองล าพูน สลพ.128 สว.(สอบสวน) สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 24203 0059

233 พ.ต.ท. หญิง ณัฐธยาน์ ภูริสายอนันต์ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0555 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0611

234 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0497 สวป.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0086

235 พ.ต.ท. ณัฐพล เปล่งข า สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย 0502 24203 0103 สว.(สอบสวน) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.452

236 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ เพ็ชรตา สว.สส.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 12204 0136 สว.(สอบสวน) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0569

237 พ.ต.ท. ด ารงค์ ยอดสุวรรณ์ สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 12204 0211 สว.สส.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10204 0062

238 พ.ต.ท. เดชาวัต ภัทรจิตรานนท์ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10305 0017 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 1504 10203 0320

239 พ.ต.ท. ตรีกุล บุญสาม สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 24203 0065 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0566

240 พ.ต.ท. ถนอม สมณะ สว.(สอบสวน)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0564 สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 24203 0065



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

241 พ.ต.ท. ทรงศักดา สิริโชคชัยวรกลุ สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.215 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 10203 0164

242 พ.ต.ท. ทวี ชัยค าหล้า สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10305 0165 สว.อก.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0302

243 พ.ต.ท. ทวี เชยบาน สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 10204 0035 สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.387

244 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ ขุนหาญ สว.(สอบสวน) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0569 สว.(สอบสวน) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0620

245 พ.ต.ท. ทองดี ติดทะ สว.(สอบสวน) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0579 สว.(สอบสวน) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0625

246 พ.ต.ท. ทินกร ค าประวิตร สว.(สอบสวน) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0572 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 1504 10203 0343

247 พ.ต.ท. เทวราช แก้วมา สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 10202 0069 สว.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา สพย.140

248 พ.ต.ท. ธงธรรศ ริยะ สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0139 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 1504 10203 0338

249 พ.ต.ท. ธนฑัต บุญมากาศ สว.สส.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0307 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0281

250 พ.ต.ท. ธนวัตร บุญมาก สว.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0566 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0617

251 พ.ต.ท. ธนสิทธิ ์ต๊ิบแปง สว.(สอบสวน) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 24203 0104 สว.(สอบสวน) สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 10203 0341

252 พ.ต.ท. ธนัตถ์ นันศิริ สว.สส.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.509 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0280

253 พ.ต.ท. ธนากร ธินะ สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 12202 0331 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10305 0017

254 พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ อ้นจันทร์ สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0288 สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0178

255 พ.ต.ท. นคร อุ่นตาน สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0509 สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0576



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

256 พ.ต.ท. นพดล กันไชยต๊ะ สว.สส.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0087 สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.665

257 พ.ต.ท. นพดล วัชรกิจโสภณ สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 10202 0130 สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.123

258 พ.ต.ท. นรากร หายโศก สว.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 0502 12204 0177 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10318 0335

259 พ.ต.ท. นเรศ โปเล็ม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 0502 24203 0086 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 10203 0345

260 พ.ต.ท. นเรศ วงศ์ถาต๊ิบ สว.อก.สภ.เมืองล าพูน 0509 12304 0010 สว.อก.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0072

261 พ.ต.ท. นฤพนธ์ พุทธวงค์ สวป.สภ.เมืองล าพูน 0509 12202 0166 สว.(สอบสวน) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 24203 0056

262 พ.ต.ท. นฤพล รอดวิเศษ สว.สส.สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง 1510 10204 0057 สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 23203 0020

263 พ.ต.ท. นิคม ค าเปีย้ว สว.อก.สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 12304 0198 สว.อก.สภ.ลอง จว.แพร่ 0506 12304 0085

264 พ.ต.ท. นิติพัฒน์ มะโนสุข สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 10202 0152 สว.สส.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 10204 0068

265 พ.ต.ท. นิพล จันต๊ะวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 10203 0161 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 10203 0177

266 พ.ต.ท. บัณฑิต คนการ สว.อก.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0242 สว.ธร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0340

267 พ.ต.ท. ปพน ตาขันทะ สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.497 สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0624

268 พ.ต.ท. ประชา คงคารักษ์ สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.243 สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.215

269 พ.ต.ท. ประทีป ต๊อดแก้ว สว.อก.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 12304 0134 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0213

270 พ.ต.ท. ประยุทธ์ สร้างตระกูล สว.อก.สภ.สอง จว.แพร่ 0506 12304 0099 สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10318 0010



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

271 พ.ต.ท. ประวิทย์ ร่มโพธิเ์จริญ สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0099 สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 12202 0179

272 พ.ต.ท. ประสงค์ นาฝ้ัน สว.(สอบสวน) สภ.ภูพิงราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.ภพูงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0610

273 พ.ต.ท. ประสิทธิ ์เตชะวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.186 สว.(สอบสวน) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 24203 0050

274 พ.ต.ท. ปัญญายิ่ง กันค า สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 10203 0164 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 10203 0186

275 พ.ต.ท. ปาริชาติ ศรีโคตร สว.สส.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10204 0062 สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 12204 0211

276 พ.ต.ท. พงษ์นิรันดร์ ศรีกันหา สว.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา สพย.140 สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 12204 0227

277 พ.ต.ท. พงษ์พิสิฐ ประเสริฐ สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ สชม.740 สวป.สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0125

278 พ.ต.ท. พชร ต้ังพชรวงศ์ สว.อก.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0135 สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.116

279 พ.ต.ท. พนัส แก้วจินดา สว.อก.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 10318 0141 สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 24203 0102

280 พ.ต.ท. พนัส อนุกุล สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.116 สว.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 12204 0111

281 พ.ต.ท. พยงค์ศักด์ิ การิยะ สว.(สอบสวน) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 24203 0056 สว.(สอบสวน) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 1511 10203 0176

282 พ.ต.ท. พยม เขียวงาม สว.อก.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0302 สว.อก.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 12304 0078

283 พ.ต.ท. พยุง สุขทัว่ สว.ธร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0340 สว.อก.สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0097

284 พ.ต.ท. พรเทพ ป่าหวาย สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 12204 0195 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10203 0243

285 พ.ต.ท. พรวสันต์ ค าปินโต สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0077 สว.สส.สภ.เมืองล าปาง สลป.225



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

286 พ.ต.ท. พันธุศั์กด์ิ ข่มอาวุธ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10203 0350

287 พ.ต.ท. พานทอง ถิ่นสุข สว.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 24203 0057 สว.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 10203 0265

288 พ.ต.ท. พิเชษฐ พุม่น้อย สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.297 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 1510 10203 0246

289 พ.ต.ท. พีรพล อาคม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ สพร.148 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 1508 10203 0263

290 พ.ต.ท. เพชร เวียงโอสถ สว.สส.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 10204 0058 สว.อก.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 12304 0079

291 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ จิตธิวรรธน์ สว.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0065 สว.อก.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0102

292 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ธรรมวงค์ สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0131 สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.342

293 พ.ต.ท. ภัคพล อินดี สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.450 สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0609

294 พ.ต.ท. ภาษิต อินทรรุจิกุล สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0026 สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 1508 10203 0268

295 พ.ต.ท. ภูเบศวร์ ค าภิระยศ สว.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 12204 0111 สว.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0178

296 พ.ต.ท. ภูวรัต ก้องณัฐภา สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 10204 0128 สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.152

297 พ.ต.ท. ภูวสิษฏ์ คหบดีกนกกุล สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10203 0317 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10203 0349

298 พ.ต.ท. ภูษิต อินต๊ะ สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 10203 0237 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0555

299 พ.ต.ท. เมธาสิทธ์ พันธ์อิทธิโรจ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน สนน.157 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน 1506 10203 0183

300 พ.ต.ท. ยรรยง ใคร้ยงค์ สวป.สภ.เมืองล าปาง สลป.218 สว.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0417



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

301 พ.ต.ท. รัฐธรรมนูญ มูลรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าพูน 0509 24203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าพูน 1511 10203 0174

302 พ.ต.ท. วชิระ ศรีนวลไชย สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.620 สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0133

303 พ.ต.ท. วชิระ อินทะรังษี สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 24203 0109 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 10203 0339

304 พ.ต.ท. หญิง วชิราภรณ์ นาไชยเวศน์ สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 1504 29203 0047 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10203 0321

305 พ.ต.ท. วรพิมพ์ อ่อนกัน สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 23203 0020 สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ล าปาง 1510 10203 0245

306 พ.ต.ท. วรยุทธ กันทสอน สว.(สอบสวน) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 10203 0165 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 10203 0161

307 พ.ต.ท. หญิง วรรณภา โชตินอก สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0008 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0211

308 พ.ต.ท. วรรณศักด์ิ จริยา สว.สส.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0077 สว.สส.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 12204 0103

309 พ.ต.ท. วรากุล โกมโลทก สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.286 สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 10203 0247

310 พ.ต.ท. วิจิตร เจริญวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0320 สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0627

311 พ.ต.ท. วิชาญ บุญมา สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สพย.76 สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.180

312 พ.ต.ท. วิเชียร ชัยชมภู สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.496 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0571

313 พ.ต.ท. วิเชียร ประมูลสิน สว.(สอบสวน) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง 1510 10203 0224 สว.(สอบสวน) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 1510 10203 0248

314 พ.ต.ท. วิฑูรย์ ค ามา สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.164 สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0132

315 พ.ต.ท. วิทูล สีตะวัน สว.สส.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 10204 0056 สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10202 0258



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

316 พ.ต.ท. วิสิทธิ ์แลวฤทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 1510 10203 0222 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง 1510 10203 0227

317 พ.ต.ท. วิสุทธิ ์แก้วทา สว.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0417 สว.สส.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ สชม.638

318 พ.ต.ท. วีรภัทร ค าลาพิช สว.สส.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ สชม.638 สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0495

319 พ.ต.ท. วีระยา วงค์แก้ว สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0244 สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0509

320 พ.ต.ท. ศักรินทร์ บุรีแก้ว สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10318 0335 สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0075

321 พ.ต.ท. ศุภชัย กันทะสิงห์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 0502 24203 0085 สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 10203 0342

322 พ.ต.ท. สงกรานต์ กองอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.328 สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 10203 0340

323 พ.ต.ท. สงกรานต์ ปินตาดง สว.(สอบสวน) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0578 สว.(สอบสวน) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0614

324 พ.ต.ท. สงคราม แก้วยะ สว.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.480 สว.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0622

325 พ.ต.ท. สนั่น จันทรบุตร สว.ฝกค.บก.กค.ภ.5 1512 10305 0035 สว.(สอบสวน) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน สลพ.73

326 พ.ต.ท. สนิท นาระกันทา สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.222 สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.131

327 พ.ต.ท. สมเกียรติ กุศลส่ง สว.อก.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 0508 12304 0123 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0605

328 พ.ต.ท. สมชัย บริบูรณ์ สวป.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0086 สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0505

329 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ชัยวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ 0506 23203 0030 สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ 1508 10203 0267

330 พ.ต.ท. สมศักด์ิ บุตรแก้ว สว.สส.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน สลพ.149 สว.สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 12201 0156



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

331 พ.ต.ท. สมศักด์ิ วงศ์กิติ สวป.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 12202 0167 สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 10204 0030

332 พ.ต.ท. สรณคมน์ กึกก้อง สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.201 สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 10203 0264

333 พ.ต.ท. สรรชัย ใจหมั้น สว.สส.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง 0508 12204 0184 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 1508 10203 0234

334 พ.ต.ท. สราวุฒิ คละไฮ สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0121 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0057

335 พ.ต.ท. สราวุธ พวงทอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0211 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0008

336 พ.ต.ท. สังวรณ์ เมืองดี สว.สส.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 12204 0235 สว.สส.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0307

337 พ.ต.ท. สันติภาพ อินต๊ะเขื่อน สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 12204 0162 สว.สภ.อวน จว.น่าน 0504 12201 0261

338 พ.ต.ท. สัมพันธ์ โยธิน สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0178 สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0619

339 พ.ต.ท สุชาติ บัวอ่อน สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.592 สว.สส.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.509

340 พ.ต.ท. สุชาติ ปิติปุณณโชติ สว.(สอบสวน) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 24203 0126 สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.328

341 พ.ต.ท. หญิง สุณีย์ พุฒซ้อน สว.อก.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0110 สว.อก.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0328

342 พ.ต.ท. สุทธนิันท์ อญัญประเสริฐ์ สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10202 0161 สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.660

343 พ.ต.ท. สุพจน์ ค ามาเร็ว สว.สส.สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0053 สว.สส.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง 0508 12204 0184

344 พ.ต.ท. สุพรรณ ช่ าชอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0138 สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0157

345 พ.ต.ท. สุพัฒน์ ราชเสนา สว.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0161 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 10203 0347



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

346 พ.ต.ท. สุมิตร ปิงวัง สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.342 สว.สส.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 0508 12204 0176

347 พ.ต.ท. สุรกาล ต่วนต้นตระกูล สว.อก.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.389 สว.สส.สภ.ภูพิงราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0234

348 พ.ต.ท. สุรจิตต์ เหล่าจ ารูญ สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0010 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.5 1512 10305 0035

349 พ.ต.ท. สุรจิตร์ ศรีพรรณ์ สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0242 สว.อก.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0370

350 พ.ต.ท. สุรชัย จินดาวนิช สว.(สอบสวน) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0565 สว.(สอบสวน) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0621

351 พ.ต.ท. สุรดิษ แก่นลืม สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 10204 0081 สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10204 0030

352 พ.ต.ท. สุริยันต์ จันทร์ใส สว.(สอบสวน) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.630 สว.(สอบสวน) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0615

353 พ.ต.ท. สุวิทย์ ดีมีหาญ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง 1510 10203 0227 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 1510 10203 0244

354 พ.ต.ท. เสรี เตียมวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 24203 0059 สว.(สอบสวน) สภ.ล้ี จว.ล าพูน 1511 10203 0178

355 พ.ต.ท. อดุลย์ ท้าวค า สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 10202 0055 สวป.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ สพร.238

356 พ.ต.ท. อธิป ค าเงิน สว.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10203 0166 สว.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10203 0181

357 พ.ต.ท. อนันต์ ค ามี สว.สส.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 0509 12204 0144 สว.สส.สภ.เมืองล าพูน สลพ.128

358 พ.ต.ท. อนุชิต อุ่นใจ สว.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0616

359 พ.ต.ท. อภิชัย พันธุค์งชื่น สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0338 สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.492

360 พ.ต.ท. อรัณทรี สูติสงกรานต์ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 10203 0163 สว.(สอบสวน) สภ.ปง จว.พะเยา สพย.200



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

361 พ.ต.ท. อัครเดช อินชัย สว.สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0177 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.517

362 พ.ต.ท. อาคม แดงสนั่น สวป.สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0052 สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 12202 0169

363 พ.ต.ท. อาณัติ กาวิชา สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.387 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 10204 0035

364 พ.ต.ท. อ านาจ กิติยศ สว.อก.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 12304 0229 สว.อก.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 0502 12304 0145

365 พ.ต.ท. อ านาจ จะวะนะ สว.สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 12201 0156 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.181

366 พ.ต.ท. อ านาจ ธรรมสร สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0133 สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0498

367 พ.ต.ท. อุดร ญาณะ สว.(สอบสวน) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน สลพ.73 สว.(สอบสวน) สภ.นคิมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 10203 0179

368 พ.ต.ท. เอกพล ยาสิทธิ์ สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10202 0061 สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 12202 0331

369 พ.ต.ท. เอกสิทธิ ์แก้วนันตา สวป.สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0125 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0049

370 พ.ต.ต. กนก วังใจฟู สว.(สอบสวน) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 24203 0072 สว.(สอบสวน) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 10203 0249

371 พ.ต.ต. กิตติพงษ์ เจริญสิริวฒันกุล สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.581 สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.576

372 พ.ต.ต. กิตติพัทธ์ ปัญญากูล สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0359 สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0320

373 พ.ต.ต. กิตติพันจิ์ สุขะวัฒนาช์ สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0586 สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0626

374 พ.ต.ต. โกศล วงศ์รินทร์ สว.อก.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 0508 12304 0171 สวป.สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง 0508 12202 0057

375 พ.ต.ต. คมสันต์ ติดสนิท สว.สส.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0375 สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0288



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

376 พ.ต.ต. จตุรงณ์ นามค า สว.อก.สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง 1510 10318 0149 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0011

377 พ.ต.ต. จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.576 สว.จร.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0251

378 พ.ต.ต. หญิง จารุวรรณ เรือนมา สว.ฝอ.บก.กค.ภ.5 1512 10326 0012 สว.อก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 12304 0193

379 พ.ต.ต. จิตติพงศ์ จินาเคียน สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0570 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าปาง 1510 10203 0243

380 พ.ต.ต. จีระ สัจจะ สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 1506 10203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.นาหมื่น จว.น่าน 1506 10203 0167

381 พ.ต.ต. ชัชวาล ศรีเจริญตา สว.อก.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0291 สว.อก.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0263

382 พ.ต.ต. ชัยวุฒิ ดอกจันทร์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0048 สว.วิเคราะห์ขา่วและเคร่ืองมือพิเศษฯ บก.สส.ภ.5 1502 10204 0020

383 พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ สุขทาน สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0129 สว.อก.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 12304 0095

384 พ.ต.ต. ณัฐพัชร์ นิติภักด์ิ สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0493 สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0497

385 พ.ต.ต. ณัฐวัตร โอภาศ สว.สส.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 12204 0103 สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.581

386 พ.ต.ต. ดนุพล ยะแสง สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0561 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0553

387 พ.ต.ต. เทพชัย อินดี สว.อก.สภ.ลอง จว.แพร่ 0506 12304 0085 สวป.สภ.งอบ จว.น่าน 1506 10202 0046

388 พ.ต.ต. ธนภัท ธรามานิตย์ สว.(สอบสวน) สภ.นาหมื่น จว.น่าน 1506 10203 0167 สว.(สอบสวน) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 24203 0126

389 พ.ต.ต. หญิง ธนัทเกศ ครองงามภญิโญ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10318 0012 สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 10318 0010

390 พ.ต.ต. ธานี ตันจันทร์กูล สว.สส.สภ.เมืองล าปาง สลป.225 สว.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0173



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

391 พ.ต.ต. ธิณกร ใบยา สว.อก.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0386 สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0288

392 พ.ต.ต. ธีรเศรษฐ์ ศรีทอง สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0425 สว.(สอบสวน) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0198

393 พ.ต.ต. นพคุณ อรรถธรรมกุล สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.128 สว.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0065

394 พ.ต.ต. นพดล อัตถะกาศ สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 12202 0169 สวป.สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0052

395 พ.ต.ต. นรินทร์ เชิดอยู่ สว.(สอบสวน) สภ.ปง จว.พะเยา สพย.200 สว.(สอบสวน) สภ.ปง จว.พะเยา 1507 10203 0180

396 พ.ต.ต. นฤมิต สุขแสง สวป.สภ.งอบ จว.น่าน 1506 10202 0046 สว.สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0177

397 พ.ต.ต. นิทัศน์ อภิวงค์งาม สว.อก.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 12304 0095 สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0129

398 พ.ต.ต. ปพัสศ์พงศ์ แก้วรากมุก สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0214 สว.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.169

399 พ.ต.ต. ประทีป แปงเขียว สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4170 สวป.สภ.ปัว จว.น่าน สนน.201

400 พ.ต.ต. ประเวสน์ ชุมแก้ว สว.อก.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0321 สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ สสน.219

401 พ.ต.ต. พงศกร อ่วงตระกูล สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0559 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0573

402 พ.ต.ต. พนอม ค ามาก สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.131 สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.222

403 พ.ต.ต. พัฒนพงษ์พันธ์ บุษบง สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.716 สว.สส.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0087

404 พ.ต.ต. พันธุร์ะวี วงศ์ชัย สว.สส.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 10204 0068 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 10202 0152

405 พ.ต.ต. พิชิต ปินตาพุฒ สว.อก.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0333 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0010



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

406 พ.ต.ต. พีระพล ขวาของ สว.สภ.หมอกจ าแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0176 สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.441

407 พ.ต.ต. พุฒิสรรค์ อินตา สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10318 0010 สว.สส.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 12204 0136

408 พ.ต.ต. ภัณฑารักษ์ เครือวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0560 สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0623

409 พ.ต.ต. หญิง ภัสร์วรา ฐิติวิมลชยธร สว.อก.สภ.เรือง จว.น่าน 1506 10318 0106 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0194

410 พ.ต.ต. ภาค พิจอมบุตร สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 10202 0120 สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.210

411 พ.ต.ต. ภาคภูมิ เครือซุย สว.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.169 สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0099

412 พ.ต.ต. ภูวเดช ศรีตองอ่อน สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.152 สว.สส.สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง 1510 10204 0057

413 พ.ต.ต. มนทัย เจริญรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 10203 0223 สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.187

414 พ.ต.ต. มานพ มะโนริ สว.สส.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 10204 0054 สว.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 10203 0235

415 พ.ต.ต. ยงยุทธ กุลธร สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.492 สว.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 0505 12204 0105

416 พ.ต.ต. รณชัย จิตตะ สว.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.161 สว.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ สพร.74

417 พ.ต.ต. รัชชวิช อ่อนหวาน สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0244 สว.อก.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 10318 0141

418 พ.ต.ต. รัตนพล บัง้เงิน สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย สชร.260 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 0502 24203 0091

419 พ.ต.ต. หญิง ล าพึง อ าพันธุท์อง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 10318 0174 สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 10318 0012

420 พ.ต.ต. วิเชียร ปากกล้า สว.สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง 0508 12201 0242 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 1510 10203 0222



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

421 พ.ต.ต. วินัย ราชไชยา สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.296 สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 12204 0279

422 พ.ต.ต. วีรพงษ์ ทะลา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.419 สว.(สอบสวน) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 24203 0104

423 พ.ต.ต. ศตวรรษ มาใจวงศ์ สวป.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สอด.268 สวป.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 12202 0167

424 พ.ต.ต. ศักดาวุฒิ มะศักด์ิ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0194 สว.อก.สภ.เรือง จว.น่าน 1506 10318 0106

425 พ.ต.ต. ศุภชัย กันทะวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 1508 10203 0234 สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 10203 0266

426 พ.ต.ต. สมเกียรติ ศรีค า สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.210 สว.สส.สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง 0508 12204 0194

427 พ.ต.ต. สมศักด์ิ ตันต๊ิบ สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย สชร.278 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 1504 10203 0313

428 พ.ต.ต. สมศักด์ิ พรมนวล สว.สส.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 12204 0220 สว.สส.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0124

429 พ.ต.ต. สัจจะพันธุ ์สุนทรธีมากร สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10202 0031 สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 10203 0237

430 พ.ต.ต. สัญญา ปุละโว สว.อก.สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน 0509 12304 0116 สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10318 0011

431 พ.ต.ต. สันต์ชัย หินทราย สว.อก.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0096 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 10202 0069

432 พ.ต.ต. ส าเริง สิทธิวรปัญญา สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.422 สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 0502 12204 0243

433 พ.ต.ต. หญิง สินีนาฏ แสนเตชะ สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.187 สว.(สอบสวน) สภ.ภูพงิราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0071

434 พ.ต.ต. สุพนธ์ มีจิตร สว.อก.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0353 สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สพย.76

435 พ.ต.ต. สุภาพ ค ายศ สว.สส.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 0508 12204 0176 สวป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา สพย.135



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

436 พ.ต.ต. สุวิชา สิทธิวงค์ สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 0502 12204 0243 สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.422

437 พ.ต.ต. อธิป อินต๊ะ สว.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0173 สว.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.722

438 พ.ต.ต. อนุชาติ วงศ์ปัญญา สว.สส.สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง 0508 12204 0194 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 0502 24203 0085

439 พ.ต.ต. อโนชา พัวสุวรรณ์ สว.อก.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0060 สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0077

440 พ.ต.ต. อมร ใจดี สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0585 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 10203 0178

441 พ.ต.ต. อมรเทพ สุขันธ์ สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0505 สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0493

442 พ.ต.ต. อรัญ สุกัณทา สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 10204 0030 สวป.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สอด.268

443 พ.ต.ต. เอนก รัตนาสิริศักด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 10318 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10318 0012

444 ร.ต.อ. กชพงษ์ ต๊ิบปะละวงศ์ รอง สวป.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.329 สวป.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.326

445 ร.ต.อ. กนก จักรเทพวงค์ รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 0508 13202 0287 สว.อก.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 12304 0112

446 ร.ต.อ. กฤตพล นวมงคลศิริ รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0091 สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 10202 0091

447 ร.ต.อ. กฤป ปะทะนมปีย์ รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11202 0109 สว.สส.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 1508 10204 0060

448 ร.ต.อ. กฤษพิสิษฐ์ ใจเขียวแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.136 สว.จร.สภ.เมืองแพร่ สพร.150

449 ร.ต.อ. เกรียงไกร เมฆรัตนชัย รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง สลป.304 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0214

450 ร.ต.อ. เกรียงไกร เสนอิ่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0336 สว.(สอบสวน) สภ.นคิมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 10203 0114



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

451 ร.ต.อ. หญิง เกวลีศิริ ผาสุขธนไพศาล รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0458 สว.(สอบสวน) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม 0503 24203 0176

452 ร.ต.อ. เกษม เดชะกูล รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0090 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.5 1500 10323 0009

453 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ บรรลือสุข รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0094 สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 0509 12202 0050

454 ร.ต.อ. โกวิทย์ จักรสมศักด์ิ รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13204 0160 สวป.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 10202 0067

455 ร.ต.อ. จรัญ นันตาดี รอง สว.ธร.สภ.แม่จริม จว.น่าน สนน.176 สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 12304 0157

456 ร.ต.อ. จรูญ กองจันทร์ รอง สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.732 สว.สส.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0077

457 ร.ต.อ. จักร์กิต วุฒิโอสถ รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 0506 13207 0130 สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สอด.258

458 ร.ต.อ. จิรายุ พงษ์ธรรม รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.185 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพู 0509 12203 0019

459 ร.ต.อ. หญิง จุฑามาศ วิไลรัตน์ รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0029 สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.448

460 ร.ต.อ. เจริญ กล่ินหนู รอง สวป.สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 13207 0147 สว.สส.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0375

461 ร.ต.อ. ชนพัตณ์ กันทะยามงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.303 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0070

462 ร.ต.อ. ชมธวัช มหาวัตร์ รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน 1506 11202 0084 สวป.สภ.เมืองน่าน สนน.142

463 ร.ต.อ. ชวพล เดชเถร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0020 สว.สส.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 0508 12204 0128

464 ร.ต.อ. ชัชพิมุข สูตรเลข รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 13202 0263 สว.อก.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 0508 12304 0123

465 ร.ต.อ. ชัยพล ชัยชนะ รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.408 สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0315



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

466 ร.ต.อ. ชาติสยาม แจ่มรัตนโสภิณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 23203 0029 สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0026

467 ร.ต.อ. ชุติเทพ วงศ์ฉายา รอง สวป.สภ.เถิน จว.ล าปาง 0508 13202 0280 สว.สส.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.331

468 ร.ต.อ. ชุติพนธ์ ใสสอาด รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0292 สว.อก.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 12304 0134

469 ร.ต.อ. เชี่ยวชาญชัย จิตเร็ว รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11202 0206 สว.สส.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 12204 0144

470 ร.ต.อ. โชติวิทย์ สายอุด รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0258 สว.อก.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0333

471 ร.ต.อ. ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ รอง สว.ธร.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0112 สว.อก.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0311

472 ร.ต.อ. ณกรพงศ์ บุญตันทาศิวัตม์ รอง สว.สส.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 0509 13204 0106 สวป.สภ.เมืองล าพูน 0509 12202 0166

473 ร.ต.อ. ณฐชนม์ ชัยชาญ รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0030 สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.450

474 ร.ต.อ. ณภัทร แสนชัยชุม รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0079 สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10204 0095

475 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ ์กวาวสิบ รอง สว.สส.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 13204 0136 สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.194

476 ร.ต.อ. ณัฐวิทย์ วัดค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.อวน จว.น่าน 0504 23203 0256 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.259

477 ร.ต.อ. ดาราศักด์ิ ทองค าพงษ์ รอง สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน สลพ.69 สว.สส.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 0509 12204 0144

478 ร.ต.อ. หญิง ดารุณี ทิพย์บุญราช รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.409 สว.อก.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.389

479 ร.ต.อ. ดุลยเดโช สุวรรณรินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 24203 0060 สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 10203 0236

480 ร.ต.อ. เดโช เวียงค า รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0054 สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 10204 0081



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

481 ร.ต.อ. ทศรินทร์ อินทรกองแก้ว รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0023 สว.อก.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0110

482 ร.ต.อ. ทะนอง มุกข์ตายน รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 1511 11202 0063 สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10318 0010

483 ร.ต.อ. ทินรัตน์ หลานจินา รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0031 สว.(สอบสวน)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1512 11203 0031

484 ร.ต.อ. เทียมทูล หัตถ์ปทุม รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13207 0173 สว.สส.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 10204 0058

485 ร.ต.อ. ธงชัย สุวรรณมณี รอง สวป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11202 0058 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 10203 0163

486 ร.ต.อ. ธนดล อินทรประดิษฐ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน สนน.151 สว.สส.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 0504 12204 0107

487 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ดวงอาทิตย์ รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0218 สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0242

488 ร.ต.อ. ธรณ์ธันย์ ลอยประเสริฐ รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0028 สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0561

489 ร.ต.อ. ธรรมศักด์ิ ณ น่าน รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.216 สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 12202 0264

490 ร.ต.อ. ธฤษณุ ทาฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย สชร.267 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0009

491 ร.ต.อ. ธีรยุทธ ปรียานุวัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 29203 0077 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 10203 0242

492 ร.ต.อ. ธีระ สุมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 11203 0195 สว.(สอบสวน) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 10203 0223

493 ร.ต.อ. ธีระพงษ์ วงค์ทาฝ้ัน รอง สว.จร.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน สนน.160 สว.จร.สภ.เมืองน่าน สนน.159

494 ร.ต.อ. นที สุริยะโกมล รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 13207 0275 สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย สชร.278

495 ร.ต.อ. นพดล เอกจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.447 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 23203 0045



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

496 ร.ต.อ. นพรัตน์ นากาศ รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0154 สว.อก.สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน 0509 12304 0116

497 ร.ต.อ. นันทวัฒน์ หวังสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 13202 0397 สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10202 0051

498 ร.ต.อ. นิกร เดชชัยพงศ์ รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.582 สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0131

499 ร.ต.อ. นิคม ธรรมวงศ์ษา รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง สลป.267 สวป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง สลป.265

500 ร.ต.อ. บรมวิชญ์ วังนัยกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 11203 0121 สว.(สอบสวน) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 10203 0165

501 ร.ต.อ. บัญชา ช านาญ รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0603 สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.164

502 ร.ต.อ. เบญจรงค์ กอบแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0171 สว.อก.สภ.เมืองล าพูน 0509 12304 0010

503 ร.ต.อ. ปภาวินท์ เรืองศรี รอง สว.สส.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0088 สว.(สอบสวน) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.630

504 ร.ต.อ. ประกาย บุญเทียม รอง สว.(สอบสวน) สภ.แมล่าน้อย จว.แมฮ่่องสอน สมส.160 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0141

505 ร.ต.อ. ประทวน สุนทรนาค รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0081 สว.อก.สภ.เมืองพะเยา สพย.111

506 ร.ต.อ. ประพันธ์ โชติพัฒนานนท์ รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0516 สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0244

507 ร.ต.อ. ประพันธ์ โถงาม รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0570 สว.อก.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0362

508 ร.ต.อ. ประพันธ์ ทะรินทร์ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11203 0039 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 0502 24203 0086

509 ร.ต.อ. ประสิทธิ ์ผัดวงค์ รอง สวป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สพย.73 สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 10202 0130

510 ร.ต.อ. ประเสริฐ พาดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 11203 0254 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 1504 29203 0047



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

511 ร.ต.อ. ปืนไทย นันตาใหม่ รอง สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน สลพ.70 สว.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 0502 12204 0177

512 ร.ต.อ. พงศกร อินทร์หอม รอง สว .ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 11202 0015 สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0138

513 ร.ต.อ. พงศธร พัชรเลขกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10203 0317

514 ร.ต.อ. หญิง พรรณิกา สุจริต รอง สว.ธร.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.217 สว.อก.สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง 1510 10318 0149

515 ร.ต.อ. พชัรกฤษฎิ์ ปาณเสฏฐ์ศิริ รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.548 สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1794

516 ร.ต.อ. พัชร์พลณ์ ทายะ รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0529 สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0129

517 ร.ต.อ. พัฒนพงษ์ ปันทะรส รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0031 สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 10202 0120

518 ร.ต.อ. พิชิตพงศ์ ทะนันชัย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0069 สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0076

519 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ถาทวี รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0221 สว.อก.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0323

520 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ลาพิงค์ รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0201 สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 12202 0083

521 ร.ต.อ. พิทักษ์พล อิ้มอนงค์ รอง สว.สส.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.171 สว.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10203 0166

522 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์พิศา การุณทวยราษฎร์ ผบ.มว.(สบ 1)ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0035 สว.อก.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 10318 0045

523 ร.ต.อ. พีรเชษฐ์ สว่างอารมณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 11203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10203 0095

524 ร.ต.อ. พีรเดช ปันวงค์ รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13202 0282 สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 10318 0009

525 ร.ต.อ. พูนศักด์ิ พักตร์ผ่องศรี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0071 สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.405



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

526 ร.ต.อ. ไพรวัลย์ ตาลพัด รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0561 สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.128

527 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ธิแจ้ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 1510 11203 0178 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 24203 0072

528 ร.ต.อ. มีชัย ภูมิภาคิน รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.335 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.341

529 ร.ต.อ. เมฆนิทร์ กองแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11203 0215 สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.431

530 ร.ต.อ. ยรรยง ดวงใจสัก รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.176 สว.อก.สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน 1511 10318 0044

531 ร.ต.อ. ยศพนธ์ หลักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0104 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 10203 0162

532 ร.ต.อ. ยุทธนา ธิมา รอง สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 13207 0118 สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 10202 0120

533 ร.ต.อ. ยุทธพล ยศพิมสาร รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0082 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0048

534 ร.ต.อ. รณกฤต รหัทสุวรรณ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0360 สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.399

535 ร.ต.อ. รักพงษ์ ธงสิบส่ี รอง สว.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 13204 0084 สว.อก.สภ.สอง จว.แพร่ 0506 12304 0099

536 ร.ต.อ. รุ่งชัย วังธิยอง รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0172 สวป.สภ.เมืองล าปาง สลป.218

537 ร.ต.อ. วงค์ชัยรัตน์ กาสร้อย รอง สวป.สภ.สอง จว.แพร่ 0506 13202 0215 สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.117

538 ร.ต.อ. วรพิพัฒน์ บุญหมื่น รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.122 สว.สส.สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 0509 12204 0136

539 ร.ต.อ. วัชรชน เปียงชมภู รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.293 สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง สลป.354

540 ร.ต.อ. วัชระ ศรีสุข รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0036 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0061



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

541 ร.ต.อ. วิทย์วศิน นิธิกุลกาญน์ รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.406 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0063

542 ร.ต.อ. วีรวุฒิ พุม่ไพรจิตร รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.298 สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10202 0161

543 ร.ต.อ. วีระชน กัญญาโภค รอง สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.610 สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0338

544 ร.ต.อ. วีระศักด์ิ ศรีค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 11203 0209 สว.(สอบสวน) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 1510 10203 0221

545 ร.ต.อ. วุฒิไกร ทาหอม รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0032 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.419

546 ร.ต.อ. วุฒิชัย ชูรัตนศุภนนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ สพร.186 สว.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 24203 0057

547 ร.ต.อ. ศักด์ิริน บุญหล่อ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0034 สว.อก.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0096

548 ร.ต.อ. ศุภกร ธนูศร รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 13204 0144 สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 24203 0100

549 ร.ต.อ. สมชาย พรหมมินทร์ รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.297 สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย สชร.246

550 ร.ต.อ. สมชาย สองสีใส รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0080 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 10204 0030

551 ร.ต.อ. สมบัติ สุยะวา รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0257 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0289

552 ร.ต.อ. สมพล รัตนะ รอง สว.สส.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13204 0176 สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 10202 0055

553 ร.ต.อ. สมศักด์ิ สมโชติ รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน สลพ.111 สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.184

554 ร.ต.อ. สวัสด์ิ วงค์วาลย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0337 สว.อก.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0135

555 ร.ต.อ. สัพพัญญู จอมใจป้อ รอง สว.จร.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0264 สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.620



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

556 ร.ต.อ. ส าราญ มีสุข รอง สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.554 สว.สส.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 10204 0131

557 ร.ต.อ. สิทธิโชค บัวแดง รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11202 0160 สว.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.480

558 ร.ต.อ. สิปปวิชญ์ แสวงหา รอง สว.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.162 สว.สส.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 10204 0056

559 ร.ต.อ. สิรดนัย กาวีอิ่น รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0035

560 ร.ต.อ. สุกิจ สุรินทร์ รอง สว.ธร.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ สชม.632 สว.อก.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0321

561 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ สุภากุล รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0082 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0570

562 ร.ต.อ. หญิง สุพิชชา ต้ังวรธรรม รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0028 สว.(สอบสวน) สภ.ภูพงิราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0170

563 ร.ต.อ. สุระเกียรติ พรมมินทร์ รอง สว.ธร.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13304 0265 สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0052

564 ร.ต.อ. สุระเชษฐ์ สุริมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 24203 0067 สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.286

565 ร.ต.อ. สุวัฒน์ ศรีบุญเรือง รอง สว.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.233 สว.สส.สภ.เมืองน่าน สนน.149

566 ร.ต.อ. เสกสรรค์ ปัญญายืน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.143 สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ สพร.182

567 ร.ต.อ. เสกสัน พรหมประเสริฐ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0038 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10305 0165

568 ร.ต.อ. เสกสัน สีทิ รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.160 สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.156

569 ร.ต.อ. เสฎฐวุฒิ คนสูง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นคิมอตุสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 27203 0106 สว.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0562

570 ร.ต.อ. อดินัย วงค์ปินตา รอง สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0032 สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10318 0009



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   28/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

571 ร.ต.อ. อดิเรก มะโนแก้ว รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 11202 0307 สว.อก.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 12304 0229

572 ร.ต.อ. อดุลย์ รักษาดี รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 13204 0166 สว.อก.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 12304 0198

573 ร.ต.อ. อนันต์ ค าปันนา รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง สลป.408 สว.อก.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 0508 12304 0171

574 ร.ต.อ. อภัย ภูมิคอนสาร รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.344 สว.สส.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 0508 12204 0152

575 ร.ต.อ. อภิรักษ์ เขื่อนพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0074 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0076

576 ร.ต.อ. อภิศิษฎิ ์สุดใจ รอง สว.สส.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 13204 0156 สว.อก.สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 12304 0198

577 ร.ต.อ. อรรถกร ค าจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นคิมอตุสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 27203 0109 สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย 0502 24203 0103

578 ร.ต.อ. อรรถพล ณ เมธา รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0035 สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0139

579 ร.ต.อ. อัฑฒวโรดม ตันติตติยศักด์ิ รอง สว.จร.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0274 สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4170

580 ร.ต.อ. อาคม ขันธะมงคล รอง สวป.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย สชร.440 สว.อก.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สขก.283

581 ร.ต.อ. อาทิตย์ ทิตยกุล รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 0509 13207 0130 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.5 1512 10318 0020

582 ร.ต.อ. อานนท์ ผงปง รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0123 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าพูน 0509 24203 0055

583 ร.ต.อ. อิทธิพล ฉลาดธัญญกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.255 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 10203 0315

584 ร.ต.อ. อุทัย เมืองไชย รอง สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.728 สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ สชม.740


