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1 พ.ต.ท. เกียรติคุณ หลวงจินา รอง ผกก.ป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0042 รอง ผกก.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0163

2 พ.ต.ท. ชลธร ขันทอง รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปตัตาน ี(มค.) 1909 09203 0118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0163

3 พ.ต.ท. ฐานิษฏ์ นันทาวิศิษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.วังกะพี ้จว.อุตรดิตถ์ 1611 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0159

4 พ.ต.ท. ธนบดี อัดแสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง สอท.177 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.284

5 พ.ต.ท. บุญช่วย แก้วมาลัย รอง ผกก.ป.สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0236

6 พ.ต.ท. พีรพัฒน์ โกษา รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 1410 09202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 09204 0095

7 พ.ต.ท. รัฐพัฒน์ ยานะนวล รอง ผกก.สส.สภ.โพธิท์อง จว.อ่างทอง 1112 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 09204 0160

8 พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ สิงห์แก้ว รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.6 1613 09305 0019 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ 0506 10202 0007

9 พ.ต.ท. วิทูร ต้ังวุฒิสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09318 0008 สวญ.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 09201 0041

10 พ.ต.ท. สุระ จันทร์แก้ว รอง ผกก.2 บก.สอท.2 3303 09204 0058 รอง ผกก.สส.สภ.นาหมื่น จว.น่าน 1506 09204 0064

11 พ.ต.ท. สุริยา ขุนโต รอง ผกก.ประจ า บก.รน. (ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.) 2106 09206 0420 รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0018

12 พ.ต.ท. กฤษฏาพงศ์ ศรีแก้ว สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1006 10203 0179 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ สชม.267

13 พ.ต.ท. ปรัชญา เทีย่งตรง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0086 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา 1507 27203 0053

14 พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ สิงคราช สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว 1111 24203 0102 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง สลป.365

15 พ.ต.ท. สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ. 2113 10442 0262 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 1506 09204 0058

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   29/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566
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16 พ.ต.ท. หญิง กมลวรรณ สุวรรณโชติ สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 10318 0013 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 1503 10318 0018

17 พ.ต.ท. กรัยฉัตร อินต๊ะพันธ์ สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-604 สว.สส.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0122

18 พ.ต.ท. เจษฎาวัฒน์ สัจจานันทพันธุ์ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0260 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0244

19 พ.ต.ท. หญิง ชนิดา ขวัญสุวรรณ สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 10318 0058 สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 10305 0014

20 พ.ต.ท. ณพลเดช ผกาหวน สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 12202 0229 สว.สส.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 12204 0235

21 พ.ต.ท. ดาวอุดร กันหาเขียว สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.202 สว.สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง 0508 12201 0242

22 พ.ต.ท. ธนกฤต พลศิลา สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.206 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 1506 10203 0184

23 พ.ต.ท. ประยูร ปัญโญ สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย สสท.210 สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 10204 0122

24 พ.ต.ท. หญิง ปริยพัชร์ พิทักษ์กุล สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10326 0128 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.5 1512 10326 0012

25 พ.ต.ท. หญิง พัชราภรณ์ ขัดศิริ สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง. 0502 10326 0122 สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10326 0013

26 พ.ต.ท. ไพศาล วรรณชัย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.146 สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.199

27 ว่าที่ พ.ต.ท. หญิง มะลิวัลย์ โพชนา สว.ฝ่ายตรวจฯ ขาเขา้ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0037 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0162

28 พ.ต.ท. มงคล กุ้งทอง สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0246 สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 12204 0195

29 พ.ต.ท. มังกร แสนมา สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 10202 0073 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 24203 0109

30 พ.ต.ท. หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 10365 0022 สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10318 0011
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31 พ.ต.ท. วุฒินันท์ สอนทอง สว.กก.3 บก.จร. 1002 10318 0257 สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0359

32 พ.ต.ท. หญิง ศิริภัทร์ ทองนาค สว.ธร.สภ.เมืองชุมพร สชพ.141 สว.อก.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0291

33 พ.ต.ท. ศุภกฤต วิเชียร สว.(สอบสวน) สน.สายไหม 1004 10203 0264 สว.(สอบสวน) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง 1510 10203 0224

34 พ.ต.ท. สุภาพ บุญเทีย่ง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0313 สว.อก.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 12318 0125

35 พ.ต.ท. สุภาพ อุ่นศรี สว.อก.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0206 สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 10305 0014

36 พ.ต.ท. หญิง โสพิศ สุวรรณ์ สว.ฝ่ายบัญชี บก.อก.รพ.ตร. 3101 10327 0131 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10326 0010

37 พ.ต.ท. อาภากร แก้วจรัส สว.อก.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 1208 10318 0046 สว.อก.สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 1511 10318 0048

38 พ.ต.ท. อ านาจ ตฤณสูงเนิน สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0212 สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10202 0031

39 พ.ต.ต. กาหลง ทองดี สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 10202 0062 สว.อก.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0386

40 พ.ต.ต. เกรียงไกร พุทธวงค์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0028 สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10202 0061

41 พ.ต.ต. จิระเดช ร าไพกุล สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0057 สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.592

42 ว่าที่ พ.ต.ต. ชวลิต ประพันธ์ สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 10204 0180 สว.อก.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 12304 0153

43 พ.ต.ต. ณรงค์ คงดี สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.บช.น. 1015 10318 0006 สว.อก.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 12304 0214

44 พ.ต.ต. ณวพร เดชพร สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 10202 0084 สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0425

45 ว่าที่ พ.ต.ต. ธวัชชัย พันธ์จิ๋ว สวป.สน.ทองหล่อ 1112 12202 0315 สว.สส.สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0053
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46 พ.ต.ต. ธัชทัย ธรรมโม สว.ฝ่ายพธิีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ 2403 10363 0236 สว.อก.สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง 1510 10318 0049

47 พ.ต.ต. นคร ค านนท์ สว.(สอบสวน) กก.4 บก.สอท.1 3302 10203 0127 สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 23203 0027

48 ว่าที่ พ.ต.ต. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล สว.กก.สส.บก.น.9 1011 10204 0040 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0034

49 พ.ต.ต. ไพศาล เดชกัลยา สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0041 สว.สส.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10204 0077

50 พ.ต.ต. รุจิภาส นามวงศ์ สว.อก.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0249 สว.อก.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 12318 0161

51 พ.ต.ต. หญิง วรธีรา สิริสุคันธา สว.กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ผก. 0205 10309 0037 สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 10318 0010

52 พ.ต.ต. วโรดม กล่ันบุศย์ สว.จร.สน.บางบอน 1104 12205 0191 สว.อก.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0060

53 พ.ต.ต. สมคิด กันทัด สว.สส.สน.บางคอแหลม 1115 12204 0177 สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย สชร.260

54 พ.ต.ต. สรวง เรืองสวัสด์ิ สว.จร.สน.บางนา สน.2-769 สว.สส.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 12204 0113

55 พ.ต.ต. สุขวัตร ใจขันค า สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 10318 0009 สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.243

56 พ.ต.ต. สุรวิชญ์ สุวรรณรัตน์ สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0292 สว.สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 12201 0181

57 ว่าที่ พ.ต.ต. สุรวุฒิ บดีรัฐ สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.93 สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 10204 0128

58 พ.ต.ต. เสตกมล คนเทีย่ง นว.(สบ 2) ผบช.ภ.6 1600 10323 0009 สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0559

59 พ.ต.ต. อัครพล เพชรรุณ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0032 สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0121

60 ว่าที่ พ.ต.ต. อาศิระ ฤทธิเ์ดช สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ 2403 10204 0761 สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.496
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61 ร.ต.อ. หญิง กิ่งกานต์ ไชยวงค์ รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 2406 11203 0269 สว.(สอบสวน) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0565

62 ร.ต.อ. เจริญ ศรีหาวงษ์ รอง สวป.สภ.ล าปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0462 ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0179

63 ร.ต.อ. เฉลา พงษ์ประยูร รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0452 สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.291

64 ร.ต.อ. ชัยวุฒิ ช่อประทีป รอง สวป.สภ.เมืองระยอง 0208 13202 0239 สวป.สภ.งาว จว.ล าปาง สลป.392

65 ร.ต.อ. ชาญชัย ทิพย์เนตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 24203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0586

66 ร.ต.อ. ชูศักด์ิ แสงเมล์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11202 0117 สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน สลพ.202

67 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ จิตตรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ สอต.200 สว.(สอบสวน) สภ.กลัยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0091

68 ร.ต.อ. ดนัย เต๋จ๊ะใหม่ รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0057 สว.สส.สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน 0504 12204 0123

69 ร.ต.อ. ถาวร จาวรรณกาศ รอง สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 1108 11202 0089 สว.อก.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0378

70 ร.ต.อ. ทิฐินันท์ ศรีเชียงหวาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0099 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าพูน สลพ.136

71 ร.ต.อ. ธนัญชัย วงศ์จ าปา รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13207 0359 สว.สส.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 10204 0054

72 ร.ต.อ. ธนานุวัฒน์ บุญจอง รอง สว.สส.สน.ท่าข้าม สน.3-425 สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 10305 0014

73 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ ์หมุดดี รอง สว. ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0183 สว.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0161

74 ร.ต.อ. ปริญญา ปัญญาเหมือง รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 13202 0205 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ สพร.148

75 ร.ต.อ. ปิยะมิตร บุญน าพา รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป. 2110 11203 0162 สว.(สอบสวน) สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 10203 0246



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

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 5  ที่   29/2566 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2566

76 ร.ต.อ. พาทิศ จันทร์ด้ง นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.6 1602 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.201

77 ร.ต.อ. ไพโรจน์ สันดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแก่น 1405 11203 0281 สว.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0079

78 ร.ต.อ. ยอดชาย ศรีชัยยา รอง สว. ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0166 สว.สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง 0508 12201 0243

79 ร.ต.อ. วัลลภ กิ่งโคกกรวด รอง สวป.สภ.หนองสรวง จว.นครราชสีมา 0303 13207 0582 สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0515

80 ร.ต.อ. วีระวัฒน์ สุทธสิงห์ รอง สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร สยส.148 สว.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.161

81 ร.ต.อ. สถิตย์ กมลนัย รอง สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 11204 0164 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0279

82 ร.ต.อ. สรรพสิทธิ ์เกื้อทาน รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 13202 0439 สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.208

83 ร.ต.อ. สรศักด์ิ นันทวรรณ์ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0060 สว.อก.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0353

84 ร.ต.อ. สุทิน เห็มสมัคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าบอ่ จว.หนองคาย 1412 11203 0124 สว.(สอบสวน) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0578

85 ร.ต.อ. อเนก เขียวลี รอง สว. ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0059 สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 10318 0174

86 ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน์ รักสัตย์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11323 0005 สว.อก.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน 0504 12304 0182


