
(สำเนา) 
 

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๕ 
ที่    103 /๒๕๖6 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565       
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  
และคำสั่ งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่  ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประ กอบหนังสือ      
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0009.232/ว 683 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และหนังสือ สำนักงานกำลังพล  
ที่  0009.232/1197 ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566  จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร  
ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  จำนวน  241  ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่าย       
สำหรับตำแหน่ งใหม่  ตั้ งแต่วันที่  1 4  มีนาคม พ .ศ .2566 หรือให้ ขาดจากอัตราเงิน เดือน เดิมไปรับ                   
อัตราเงินเดือนใหม ่ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.๒๕66 
 

   (ลงชื่อ) พลตำรวจโท ปิยะ  ต๊ะวิชัย 
                            (ปิยะ  ต๊ะวิชัย) 
                     ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ 

     
 
 
 
 
 

          สำเนาถูกต้อง 
 

        พันตำรวจโทหญิง 
                     (สุวิมล  สมฤทธิ์)  

สารวัตรฝา่ยอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 
                   10  มีนาคม  2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 1 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กมล หมายม่ัน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0125 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0106

2 ร.ต.อ. หญิง กมลพร เสนค า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11327 0054 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0019

3 ร.ต.อ. กรทักษ์ อินแถลง รอง สวป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11202 0146 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0154

4 ร.ต.อ. กฤดินิธิ พงษ์ปา รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0437 รอง สว.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0294

5 ร.ต.อ. กฤษฎา ตาลาน รอง สวป.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13207 0287 รอง สว.ธร.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13304 0020

6 ร.ต.อ. กฤษฎี ประกอบของ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0018

7 ร.ต.อ. กฤษณุชา ไทยทาน รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 1506 11203 0119 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สองแคว จว.น่าน สนน.304

8 ร.ต.อ. กฤษดิกร กันบุญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จริม จว.น่าน สนน.184 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.แม่จริม จว.น่าน 1506 11203 0195

9 ร.ต.อ. กล้าหาญ ปาโกวงค์ รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 0508 13207 0188 รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 13202 0262

10 ร.ต.อ. กษิด์ิเดช ดาวเงิน รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0566 รอง สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.681

11 ร.ต.อ. กิตติ สงวนพฤกษ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0168 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0039

12 ร.ต.อ. กิตติคุณ จูมค ามูล รอง สว.ธร.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.416 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.426

13 ร.ต.อ. กิตตินันท์ ขันทะวงค์ รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ล าปาง 1510 29203 0039 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 27203 0137

14 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ ยะขัติ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.426 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.454

15 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ กองแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0346 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0388

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

ผบช.ภ.5

(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)
                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าท่ี 2 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

16 ร.ต.อ. เกชา ปากสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เถิน จว.ล าปาง 1510 11203 0176 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 23203 0025

17 ร.ต.อ. หญิง เกตุมณี ศรีปัญญา รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0053 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11323 0007

18 ร.ต.อ. เกษม เทพอินทร์ รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.290 รอง สว.สส.สภ.งาว จว.ล าปาง สลป.398

19 ร.ต.อ. เกียรติพงษ์ ต๊ิบมา รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0198 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0299

20 ร.ต.อ. ไกรเลิศ ศรีวิชัย รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0117 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11203 0039

21 ร.ต.อ. คณิศร ตาเมืองมูล รอง สวป.สภ.บ้านเอ้ือม จว.ล าปาง สลป.116 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.389

22 ร.ต.อ. จตุพร โชคชัยพิศุทธ์ิ รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0519 รอง สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.494

23 ร.ต.อ. จตุรภัทร ค าก้อน รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0527 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0038

24 ร.ต.อ. จรัญ บุตรตาค า รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0208 รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.488

25 ร.ต.อ. จักรกฤช กาแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 24203 0059 รอง สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.197

26 ร.ต.อ. จักรพันธ์ พลเย่ียม รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.482 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0424

27 ร.ต.อ. จ าลอง โสมิยะ รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 11202 0109 รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0133

28 ร.ต.อ. จิตศักด์ิ อุพิริ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0481 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0456

29 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ประเสริฐกุลศิริ รอง สว.สส.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.130 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0034

30 ร.ต.อ. จิระทัศน์ กิติศักด์ิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ล้ี จว.ล าพูน สลพ.167 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.193

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 3 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

31 ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ จันทร์สว่าง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองน่าน จว.น่าน สนน.156 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันติสุข จว.น่าน 1506 11203 0140

32 ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ ธรรมคุณานนต์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0054 รอง สว.(สอบสวน)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0396

33 ร.ต.อ. หญิง จิราพร ชาวน่าน รอง สว.ธร.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 11304 0044 รอง สว.ธร.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สนน.274

34 ร.ต.อ. จีรศักด์ิ ศักด์ิสม รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.133 รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0171

35 ร.ต.อ. จีระพัฒน์ ล่ าดี รอง สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน สมส.118 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0104

36 ร.ต.อ. จุลพงษ์ อินทนิล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0106 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0125

37 ร.ต.อ. หญิง จุฬาลักษณ์ โยธาราษฎร์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11327 0262 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0258

38 ร.ต.อ. เจตจ านง นุกาศ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 11203 0216 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0303

39 ร.ต.อ. เจษฎา ปินตายศ รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน สลพ.148 รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0178

40 ร.ต.อ. เจษฎาพงษ์ แสนยาวุธ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.245 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0199

41 ร.ต.อ. ฉัตรเพชร ธิตินุพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0457 รอง สว.จร.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.141

42 ร.ต.อ. เฉลิมพล วงศ์ขันแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.396 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0363

43 ร.ต.อ. ชยพล ทาอุปรงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ สชม.644 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0405

44 ร.ต.อ. หญิง ชรัทดา ธัญหมอ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 27203 0137 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ล าปาง 1510 29203 0039

45 ร.ต.อ. ชัชวาล มณีวงศ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0199 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0607

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย



หน้าท่ี 4 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

46 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ตันตา รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0551 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.401

47 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ พรประทุม รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.336 รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13204 0160

48 ร.ต.อ. ชาติชาย มณฑลจรัส รอง สว.(สอบสวน)สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 11203 0271 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.383

49 ร.ต.อ. ชาปกรณ์ ค าพิชัย รอง สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ สชม.269 รอง สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.625

50 ร.ต.อ. ชิติพัทธ์ วุฒิพุฒิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 11203 0200 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 1504 11203 0356

51 ร.ต.อ. ชุมพล จิตอารี รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 11203 0111 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.นาน้อย จว.น่าน 1506 11203 0189

52 ร.ต.อ. ชูรพงษ์ เงินท๊อก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11304 0177

53 ร.ต.อ. เชิดพงษ์ พินิจราชกิจ รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0560 รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.583

54 ร.ต.อ. ไชยศักด์ิ เข่ือนขันธ์ รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0169 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0220

55 ร.ต.อ. หญิง ญาณิศา รพีทัศนพงศ์ รอง สว.ธร.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.288 ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0032

56 ร.ต.อ. ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจ รอง สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.225 รอง สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.228

57 ร.ต.อ. หญิง ณฐภัค ภัทรพงศ์สินธ์ุ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0183 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.น่าน 1506 11323 0005

58 ร.ต.อ. ณรงค์ ตาค า รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 1506 11202 0157 รอง สวป.สภ.อวน จว.น่าน 0504 13207 0251

59 ร.ต.อ. หญิง ณัฐพร ยุตัน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11327 0184 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0020

60 ร.ต.อ. ดอน ธรรมศิริ รอง สว.(สอบสวน)สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0484 รอง สว.(สอบสวน)สภ.อวน จว.น่าน 0504 23203 0255

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)



หน้าท่ี 5 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

61 ร.ต.อ. ดอน ธิวงค์ รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0296 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0155

62 ร.ต.อ. เด่นชัย เตจะโส รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0352 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0469

63 ร.ต.อ. ตรีทศพล สนิทใจ รอง สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0426 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0033

64 ร.ต.อ. ไตรทศ ยะป้อม รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0178 รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.185

65 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ ไกลถ่ิน รอง สว.สส.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 13204 0137 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0031

66 ร.ต.อ. ทรงพร ใจค า รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0068 รอง สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0257

67 ร.ต.อ. ทรงพล ค าหอม รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13202 0386 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 13204 0144

68 ร.ต.อ. ทรงวิทย์ แสนยาวุธ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.240 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 24203 0094

69 ร.ต.อ. ทรงวุฒิ จันธิมา รอง สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.179 รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0081

70 ร.ต.อ. ทวีโชค ไข่มุกด์ รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0537 รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0545

71 ร.ต.อ. ทวีโชค ฉันทกรกุล รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.173 รอง สว.สส.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.334

72 ร.ต.อ. ทศพร ม่วงค าหม่ืน รอง สว.ธร.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 0504 13304 0174 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0015

73 ร.ต.อ. ทองทิพย์ พรมเดช รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.219 รอง สว.สส.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.227

74 ร.ต.อ. ทักษิณ ปะละใจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 23203 0157 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11203 0208

75 ร.ต.อ. ทินกร โชติชัยพิบูล รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0428 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0452

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 6 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

76 ร.ต.อ. ธนกฤต แก้วมณี รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.459 รอง สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ สชม.781

77 ร.ต.อ. ธนดล สุวอเขียว รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0310 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11202 0041

78 ร.ต.อ. ธนพล เฉลิมเพ่ิมผล นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.5 1502 11323 0005 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0071

79 ร.ต.อ. ธนพูน เครือยะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 1510 11203 0186 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.231

80 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ สุวรรณกูล รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0327 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0025

81 ร.ต.อ. ธัชชัย ศรีวิชัยอินทร์ รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.230 รอง สวป.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1506 11202 0073

82 ร.ต.อ. หญิง ธัญชนก พรหมราช รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0330 รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0030

83 ร.ต.อ. ธาตรี พงมาลา รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.583 รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ สชม.266

84 ร.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ ข าภูเขียว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0016 รอง สว.ธร.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0112

85 ร.ต.อ. ธีรกฤต์ิ ท่วงที รอง สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ สพร.255 รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 0506 13207 0130

86 ร.ต.อ. ธีรพงษ์ สุวรรณตระการ รอง สว.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา สพย.141 รอง สว.จร.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน สนน.162

87 ร.ต.อ. ธีรศักด์ิ นันทยานนท์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.246 รอง สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ สพร.255

88 ร.ต.อ. ธีระ เคร่ืองสกุล รอง สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.142 รอง สว.สส.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.171

89 ร.ต.อ. ธีระศักด์ิ ยอดปะนัน รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0057 รอง สว.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ สชม.569

90 ร.ต.อ. นนทกร ศาลาคราม รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11203 0210 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.257

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย



หน้าท่ี 7 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

91 ร.ต.อ. นนทนันท์ อุ่นเครือ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.557 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0037

92 ร.ต.อ. นพคุณ ใจแข็ง รอง สว.(สอบสวน)สภ.งาว จว.ล าปาง 1510 11203 0163 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 11203 0165

93 ร.ต.อ. หญิง นภสร งามภัคดีโสภา รอง สวป.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 1510 11202 0205 รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 13202 0259

94 ร.ต.อ. นรินทร์ จิตพยัค รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11203 0206 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11203 0270

95 ร.ต.อ. นเรศ ติค า รอง สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0439 รอง สว.สส.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.463

96 ร.ต.อ. นเรศ ปันทะศรีวิชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11403 0031 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0025

97 ร.ต.อ. นัฐพงษ์ แสงมณี รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 1508 11203 0160 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่ 0506 24203 0055

98 ร.ต.อ. นัธทวัฒน์ สมแสง รอง สว.(สอบสวน)สภ.น้ ามวบ จว.น่าน 0504 23203 0245 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 11203 0111

99 ร.ต.อ. นิกร ขจรมณี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11202 0083 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0283

100 ร.ต.อ. นิคม กันทะวงศ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0122 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0033

101 ร.ต.อ. นิติกร มหาไม้ รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน สลพ.113 ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0035

102 ร.ต.อ. นิพรรณ เทพอุด รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0154 รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 13202 0273

103 ร.ต.อ. นิรุตต์ิ อุดใจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.257 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11203 0210

104 ร.ต.อ. หญิง นิสานาถ นิวิฐวรากุล รอง สว.ธร.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.188 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0017

105 ร.ต.อ. บรรจง แสงการ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 23203 0061

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)



หน้าท่ี 8 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

106 ร.ต.อ. บรรเทิง หล้าแก้ว รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0027 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0039

107 ร.ต.อ. บุญเลิศ ปัญญา รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง สลป.303 รอง สว.ธร.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.288

108 ร.ต.อ. บุญส่ง กุลเกล้ียง รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 13202 0205 รอง สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11202 0133

109 ร.ต.อ. ปณชัย มณีรัตน์ รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.166 รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน ปขก.1713

110 ร.ต.อ. ปณิธาน แก้วน้ า รอง สว.(สอบสวน)สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0056 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.185

111 ร.ต.อ. ปพณ บุญรสศักด์ิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 24203 0125 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.302

112 ร.ต.อ. ปพัทธ์ิ ก๋าค า รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปง จว.พะเยา 1507 11203 0127 รอง สว.(สอบสวน)สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11203 0106

113 ร.ต.อ. ประพันธ์ุ สีติวัน รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 0508 13207 0189 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0123

114 ร.ต.อ. ประสาร กันทาปวง รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0350 รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0537

115 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ พุทธิมา รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 1510 11203 0193 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 11203 0179

116 ร.ต.อ. ประเสริฐ ค่ายอาจ รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 13202 0280 รอง สว.สส.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13204 0116

117 ร.ต.อ. ประหยัชว์ อะจิมา รอง สวป.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 11202 0108 รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11202 0224

118 ร.ต.อ. ประหยัด โชติ รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13207 0266 รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11202 0136

119 ร.ต.อ. หญิง ปวริศา จิรกาล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11326 0026 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0024

120 ร.ต.อ. ปารเมศ เป็งใจ รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ สชม.779 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0054

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 9 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

121 ร.ต.อ. ปิยะ สีทา รอง สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.668 รอง สวป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11202 0146

122 ร.ต.อ. ผดุง ท้ายเรือค า รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11202 0136 รอง สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.405

123 ร.ต.อ. เผด็จ เป็งเมืองลอง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เหมืองจ้ี จว.ล าพูน 1511 11203 0128 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11203 0125

124 ร.ต.อ. พงค์นรินทร์ ธนกรอังกูล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0039 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0055

125 ร.ต.อ. พงศ์อาชว์ ปุละ รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0194 รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.459

126 ร.ต.อ. พงษ์ดนัย เช้ือเมืองพาน รอง สว.(สอบสวน)สภ.งาว จว.ล าปาง สลป.404 รอง สวป.สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 13202 0268

127 ร.ต.อ. หญิง พธู ปารมีม่ิง รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0027 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0454

128 ร.ต.อ. พรชัย ระพีพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปัว จว.น่าน 1506 11203 0126 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 1506 11203 0187

129 ร.ต.อ. พรพงศ์ ค าสายใย รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 11403 0286 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0282

130 ร.ต.อ. พลภัทร ธรนิภัทร์ รอง สว.จร.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0266 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0296

131 ร.ต.อ. พัชชระ เสนนันตา รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1506 11203 0115 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 23203 0239

132 ร.ต.อ. พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.469 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0056

133 ร.ต.อ. พัทธนันท์ ใจหาญ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0037 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0040

134 ร.ต.อ. พัสกร ปรุงเคร่ือง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0118 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว .ล าพูน 1511 27203 0108

135 ร.ต.อ. พิชิต พรมวิชัย รอง สว.สส.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11204 0136 รอง สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 13207 0119

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าท่ี 10 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

136 ร.ต.อ. พิชิตชัย ไชยาโส รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 11203 0179 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 11203 0258

137 ร.ต.อ. พิทักษ์ แก้วสุดใจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน 1511 11203 0145 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11203 0166

138 ร.ต.อ. พินรชัย ประชาเรือนรัศมี รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.153 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0092

139 ร.ต.อ. พินิจ ปัญญาภู รอง สว.ธร.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.164 รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.166

140 ร.ต.อ. พิรพัฒน์ วงศ์ธีระธรรม รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0540 รอง สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0263

141 ร.ต.อ. พิษณุ บุญยืน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0033 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0122

142 ร.ต.อ. พิษณุพงษ์ พลพรม รอง สวป.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1506 11202 0073 รอง สว.จร.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน สนน.160

143 ร.ต.อ. ไพบูลย์ เหล็กแก้ว รอง สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.223 รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 13202 0210

144 ร.ต.อ. ไพรัช ไชยสลี รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0575 รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0538

145 ร.ต.อ. ภัทรเทพ ภัทรวิรุฬห์ รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11202 0209 รอง สว.สส.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.282

146 ร.ต.อ. ภาคภูมิ มณีจักร์ รอง สว.สส.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ สชม.694 รอง สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0587

147 ร.ต.อ. ภาคภูมิ สารศิริวงศ์ รอง สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 0508 13202 0283 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0042

148 ร.ต.อ. ภาคิน แสงค ากาศ รอง สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 13204 0086 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0032

149 ร.ต.อ. ภูวิศ ฑีฆาวงค์ รอง สว.ธร.สภ.งอบ จว.น่าน 1506 11304 0045 รอง สว.ธร.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 0504 13304 0174

150 ร.ต.อ. ภูษณ ประดิษฐ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11203 0115 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0477

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)



หน้าท่ี 11 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

151 ร.ต.อ. ภูษณศักย์ ณัทสุคันธวงศ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 11203 0151 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ สชม.783

152 ร.ต.อ. มนธ์วัฒน์ พูลสวัสด์ิ รอง สว.สส.สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา สพย.123 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0069

153 ร.ต.อ. มนัส ใจสักเสริญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11327 0183 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0018

154 ร.ต.อ. ยรรยง อินถา รอง สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0259 รอง สว.สส.สภ.จุน จว.พะเยา 0505 13204 0071

155 ร.ต.อ. ยุตชเดช บุญศรี รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0578 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0084

156 ร.ต.อ. รัชฎากร กอบค า รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0205 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.248

157 ร.ต.อ. รัษฎากร เข่ือนเชียงสา รอง สวป.สภ.สอง จว.แพร่ 0506 13202 0203 รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 13202 0212

158 ร.ต.อ. ราเชนทร์ มงคล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0020 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13203 0029

159 ร.ต.อ. หญิง รุ่งนภา เทียนทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11326 0023 รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.129

160 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ พยาสม รอง สว.สส.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11204 0171 รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 11202 0130

161 ร.ต.อ. หญิง ลัดดา มะโนปีน รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0200 รอง สว.ธร.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.164

162 ร.ต.อ. หญิง ลาวัลย์ เช้ือสะอาด รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0083 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0136

163 ร.ต.อ. วชิรินทร์ สุรินทร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตาฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0119 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.176

164 ร.ต.อ. วรชัย เทพวงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.655 รอง สว.ธร.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.649

165 ร.ต.อ. วรโชติ ศรีบุญป๋ัน รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 1504 11202 0118 รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.140

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 12 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

166 ร.ต.อ. วรวรรธน์ วิธี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 1511 11203 0146 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11203 0124

167 ร.ต.อ. หญิง วรัญญา อาชญา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0332 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0083

168 ร.ต.อ. วราวุฒิ มาฆะถึก รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0084 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.529

169 ร.ต.อ. วัทธิกร โสสนุย รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11203 0275 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0360

170 ร.ต.อ. วันชัย หลวงอินทร์ รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 11202 0112 รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0023

171 ร.ต.อ. หญิง วิชชุลดา ใจอ่ินค า รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.5 1512 11304 0015 รอง สว.ธร.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11304 0178

172 ร.ต.อ. วิชัย ขอบปี รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0609 รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ สชม.780

173 ร.ต.อ. วิชาญ ขวดแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.397 รอง สว.จร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0272

174 ร.ต.อ. วิชาญ ไชยวงค์ รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 11202 0110 รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13207 0266

175 ร.ต.อ. หญิง วิวรรธนี ยะสินธ์ุ รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.5 1512 11304 0013 รอง สว.กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11304 0024

176 ร.ต.อ. วีระพงษ์ ลินลาจม รอง สว.สส.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0469 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0040

177 ร.ต.อ. วีระพันธ์ อินต๊ะแก้ว รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 13202 0014 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11202 0083

178 ร.ต.อ. ศรัณยู กิริยา รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.529 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0053

179 ร.ต.อ. ศราวุธ กสิชีวิน รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง 1510 11203 0198 รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 1510 11203 0182

180 ร.ต.อ. ศราวุธ แสนสุริวงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0333 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0028

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าท่ี 13 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

181 ร.ต.อ. หญิง ศรีประภาพร สุริวงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0017 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 13304 0117

182 ร.ต.อ. ศักดา หลวงภา รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปง จว.พะเยา 0505 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11203 0130

183 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย พรเจิมกุล รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว .ล าพูน 1511 27203 0107 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 1511 11203 0126

184 ร.ต.อ. ศักด์ิธนา หอมนาน รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 11202 0130 รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.350

185 ร.ต.อ. ศิริพงษ์ จันทรมณี รอง สว.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 1505 11327 0185 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0303

186 ร.ต.อ. ศิริพงษ์ ทองใบ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 24203 0108 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.406

187 ร.ต.อ. ศิริมงคล สีหมอก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0033 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0113

188 ร.ต.อ. ศุภกิจ อธิจิต รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 11203 0103 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 11203 0184

189 ร.ต.อ. ศุภชัย ช่างฆ้อง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11326 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0090

190 ร.ต.อ. ศุภากร ภัทรสุขเกษม รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.248 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 11203 0285

191 ร.ต.อ. สงกรานต์ ลาภเกิด รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.606 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0577

192 ร.ต.อ. สนธยา ไชยวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0111 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 11203 0107

193 ร.ต.อ. สมชาย ปันทะนันท์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0190 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12203 0034

194 ร.ต.อ. สมชาย ลิดี รอง สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.717 รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0194

195 ร.ต.อ. สมชาย แววเสียง รอง สวป.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.382 รอง สวป.สภ.บ้านเอ้ือม จว.ล าปาง สลป.116

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย



หน้าท่ี 14 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

196 ร.ต.อ. สมบัติ วุฒิศรี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11203 0137 รอง สว.(สอบสวน(หัวหน้างานคดี))สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11203 0182

197 ร.ต.อ. สมพงษ์ ย่ังยืน รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน ปขก.1713 รอง สว.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน 0504 13204 0213

198 ร.ต.อ. สมพจน์ จันทร์พิลา รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0617 รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 13207 0275

199 ร.ต.อ. สมัคร พุทธวงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.383 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 11203 0271

200 ร.ต.อ. สมาจารย์ กษณะ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0039 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0027

201 ร.ต.อ. สราวุธ สิทธิวงศ์ รอง สว.สส.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0282 รอง สว.สส.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ สชม.694

202 ร.ต.อ. สวาท บุญบ ารุง รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 13202 0367 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0395

203 ร.ต.อ. สันทัด หงส์นภารักษ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 23203 0030 รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0172

204 ร.ต.อ. ส าเนียง วงค์ปวง รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0480 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0392

205 ร.ต.อ. สิงหา วสันหิรัญกิจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0381 รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0546

206 ร.ต.อ. สินทิช กิจธาธัญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 1504 11203 0258 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0082

207 ร.ต.อ. สิริชัย ไทยกรรณ์ รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 11202 0078 รอง สวป.สภ.เหมืองจ้ี จว.ล าพูน สลพ.69

208 ร.ต.อ. หญิง สุชาดา เชียงหนุ้น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11305 0026 รอง สวป.สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 13202 0044

209 ร.ต.อ. หญิง สุณี ปินทรายมูล รอง สว.ธร.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.603 รอง สว.ธร.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 11304 0058

210 ร.ต.อ. สุทธินันท์ เจริญอากานนท์ รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 0508 13207 0198 รอง สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 1510 11202 0095

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 15 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

211 ร.ต.อ. สุทน ดีฉนวน รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0056 รอง สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.554

212 ร.ต.อ. สุพจน์ ใจยา รอง สว.สส.สภ.ปง จว.พะเยา 0505 13204 0090 รอง สว.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา สพย.141

213 ร.ต.อ. สุภโชค บัวสังข์ รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11202 0211 รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 13204 0166

214 ร.ต.อ. สุรกิจ วงศ์ใหญ่ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 11203 0251 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 11203 0265

215 ร.ต.อ. สุรจิต นันต๊ะยศ รอง สวป.สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 13207 0153 รอง สวป.สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.241

216 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ทวีทรัพย์ รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน สนน.204 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน สนน.194

217 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ เทิดพงศ์ รอง สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.681 รอง สว.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0023

218 ร.ต.อ. อดุลย์ อกตัน รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11202 0132 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 11202 0015

219 ร.ต.อ. อธิป พูลสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.413 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0068

220 ร.ต.อ. อนุชา อินค าปัน รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0395 รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 13202 0367

221 ร.ต.อ. อนุตร อุปอินทร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0380 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 1511 11203 0127

222 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ วัชรการุณย์ รอง สวป.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน สนน.191 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0101

223 ร.ต.อ. หญิง อัญชิษฐา สิริโภคินกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0021 รอง สว.ธร.สภ.แม่จริม จว.น่าน สนน.176

224 ร.ต.อ. อัยการ ใจศิลป์ รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง สลป.291 รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.279

225 ร.ต.อ. อาจอง เกษางาม รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 13202 0186 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0248

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 16 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

226 ร.ต.อ. อ านวย จันต๊ะคาด รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0294 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 0502 13202 0377

227 ร.ต.อ. อ าพล เจริญเดช รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ สชม.780 รอง สว.จร.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0274

228 ร.ต.อ. อิศรา อินค า ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0032 รอง สว.ธร.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0090

229 ร.ต.อ. เอกฤทธ์ิ รูปสอาด รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 11203 0150 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 1510 11203 0187

230 ร.ต.อ. เอกวัฒน์ พฤกษะวัน รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0139 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.5 1503 11323 0004

231 ร.ต.ท. นพพล สัตยดิษฐ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0233 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 11203 0251

232 ร.ต.ท. นัฐกร มะโนหาญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0607 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0277

233 ร.ต.ท. หญิง เบญจมาศ หลานจินา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11325 0236 รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0027

234 ร.ต.ท. ปาพจน์ พัชระสุภา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0016 รอง สว.กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11304 0023

235 ร.ต.ท. หญิง พจนารถ มะโน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0022 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0224

236 ร.ต.ท. วัชรวีร์ บุญทวี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11305 0188 รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0029

237 ร.ต.ท. วิชญ์พล นากสวาท รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0385 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0041

238 ร.ต.ท. วีรภัทร เมฆกมล รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.176 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตาฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0119

239 ร.ต.ท. ศุภเสกข์ วิริยะบูรณ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0367 รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0031

240 ร.ต.ท. อนิรุจน์ ปันทะสืบ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0269 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 11203 0195

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย



หน้าท่ี 17 จาก 17 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  103/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

241 ร.ต.ต. หญิง ยุพิณ สมศรี รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.129 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0016

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                           พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
(ปิยะ  ต๊ะวิชัย)

ผบช.ภ.5


