
(สำเนา) 
 

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๕ 
ที่    104 /๒๕๖6 

เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการตำรวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญั ติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565       
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตำรวจ  
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  จึงแต่งต้ังข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร และ  
ผู้บังคับหมู่ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  จำนวน   675  ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งน้ี  

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  14 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ่าย       
สำห รับตำแห น่งใหม่  ต้ั งแ ต่วันที่  1 4  มี นาคม พ .ศ.2566 ห รือให้ ข าดจากอั ตราเงินเดือนเดิม ไป รับ                   
อัตราเงินเดือนใหม่ ต้ังแต่วันที่ 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)  

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 
                   10  มีนาคม  2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 1 จาก 45 หน้า

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

1 ร.ต.อ. ณรงค์ ประเวชจิต รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0222 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0133

2 ร.ต.อ. บรรพิชา อ้ายสุภา รอง สว.(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2679 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2348

3 ร.ต.อ. ประชา ป้องพัฒนกุล รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0121 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4241

4 ร.ต.อ. พุฒิชัย กันทะกัน รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0065 รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0018

5 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศรี จีโน รอง สว.(ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง ปลป.2182 รอง สว.(สส.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5987

6 ร.ต.อ. ศุภกร พุกเนียม รอง สว.(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3695 รอง สว.(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3972

7 ร.ต.อ. สวัสด์ิ อวดห้าว รอง สว.(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0160 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0034

8 ร.ต.อ. อภิเดช แก้วมูล รอง สว.(อก.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0301 รอง สว.(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3937

9 ร.ต.อ. หญิง อารีรัตน์ กิบุญมา รอง สว.(อก.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2655 รอง สว.(ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง 1510 12202 0345

10 ร.ต.ท. กริชเพชร ปริกเพชร รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0106 รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0126

11 ร.ต.ท. กฤติมา ปัญญายงค์ รอง สว.(จร.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.2051 รอง สว.(จร.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2331

12 ร.ต.ท. กิติ มนูญชัย รอง สว.(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3147 รอง สว.(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0275

13 ร.ต.ท. ค าดา เมฆอากาศ รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2992 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0064

14 ร.ต.ท. จรูญ อินต๊ะพิงค์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1422 รอง สว.(ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1220

15 ร.ต.ท. จ ารัส ดีหน้อย รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3332 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 12202 0259

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธ์ิ)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

ตรวจแล้วถูกต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าท่ี 2 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

16 ร.ต.ท. จิรภาส พูนอรุณโสฬส รอง สว.(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2321 รอง สว.(ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1699

17 ร.ต.ท. ชาลี แก้วน  า รอง สว.(จร.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1651 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง ปลป.2106

18 ร.ต.ท. เชษฐ์ แก้วค า รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2939 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1730

19 ร.ต.ท. ไชยา สุทธิพันธ์ รอง สว.(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1301 รอง สว.(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1668

20 ร.ต.ท. ณัฐพัฒน์ ขัตติยะโยธิน รอง สว.(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2333 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2252

21 ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ศรีราช รอง สว.(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2331 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2200

22 ร.ต.ท. ถนอม ฐานะวุฒิกุล รอง สว.(ป.) สภ.วังชิ น จว.แพร่ ปพร.2042 รอง สว.(ป.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.883

23 ร.ต.ท. หญิง ทีฆัมพร แพรดอก รอง สว.(อก.) ภ.จว.ล าปาง 1510 12301 0001 รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0026

24 ร.ต.ท. เทวินทร์ ศรีเมือง รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง ปลป.1102 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0070

25 ร.ต.ท. ธนกฤต ทิพย์ประสานโกศล รอง สว.(สส.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3454 รอง สว.(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3518

26 ร.ต.ท. ธวัช มูลน า รอง สว.(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0032 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0185

27 ร.ต.ท. นคร สมบูรณ์ รอง สว.(สส.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0832 รอง สว.(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0827

28 ร.ต.ท. บรรจง มีสุข รอง สว.(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0108 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2141

29 ร.ต.ท. บิลชัย เตชะทน รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0058 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0341

30 ร.ต.ท. ประพันธ์ ค าแสน รอง สว.(ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0057 รอง สว.(จร.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3377

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 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

31 ร.ต.ท. ประวิทย์ ถนัดกิจ รอง สว.(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3846 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4245

32 ร.ต.ท. พงษ์มิตร บุญช่วย รอง สว.(ป.) สภ.งาว จว.ล าปาง ปลป.3066 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1732

33 ร.ต.ท. พชรพล ชมภูงาม รอง สว.(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2691 รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0160

34 ร.ต.ท. หญิง ภัทรกุล ปภาสกุลวงศ์ รอง สว.(อก.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1968 รอง สว.(ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1975

35 ร.ต.ท. ภารุจ วงค์ชมภู รอง สว.(ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง ปลป.1147 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2407

36 ร.ต.ท. ภูษิต ดอนชัย รอง สว.(จร.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3377 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1389

37 ร.ต.ท. ภูสิทธิ ธรรมศร รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2482 รอง สว.(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0130

38 ร.ต.ท. ไมตรี(ภูริภัสร์) ชมช่ืน รอง สว.(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2268 รอง สว.(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0256

39 ร.ต.ท. วรชิต วันแว่น รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปนร.3211 รอง สว.(สส.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.826

40 ร.ต.ท. วุฒิชัย ลาภจิตร รอง สว.(จร.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1270 รอง สว.(จร.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14205 0077

41 ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ สิงห์เชื อ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 12202 0208 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4278

42 ร.ต.ท. สท้าน เพ่ิมพูล รอง สว.(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.5016 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0227

43 ร.ต.ท. สมนึก ก๋าค า รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง ปลป.2106 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2985

44 ร.ต.ท. สุนันท์ เหมยต่อม รอง สว.(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4484 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1724

45 ร.ต.ท. อธิราช ตาวารัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0147 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0032

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 4 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

46 ร.ต.ท. อภัย กาวี รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปนร.3079 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1118

47 ร.ต.ท. หญิง อ าพัน ชัยพูน รอง สว.(อก.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1905 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 1510 12202 0237

48 ร.ต.ท. อุดมเดช จันทร์พรมมิน รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0241 รอง สว.(ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง ปลป.2834

49 ร.ต.ท. อุทัย นามบัว รอง สว.(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3977 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4068

50 ร.ต.ท. เอกสิทธ์ิ วงค์ชัย รอง สว.(ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1265 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0490

51 ร.ต.ต. กมล จิตอารีย์ รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 14202 0021 รอง สว.(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0109

52 ร.ต.ต. กัณฑ์ บุตรดี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0358 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0102

53 ร.ต.ต. จรัญ สายค า รอง สว.(ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง 0508 14202 0276 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง ปลป.1186

54 ร.ต.ต. จรัสพล พรหมจักร์แก้ว รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0349 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2856

55 ร.ต.ต. จักเพชร เทพชัย รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2965 รอง สว.(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0086

56 ร.ต.ต. จ านงค์ กิตติธราสกุล รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง ปลพ.1164 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0106

57 ร.ต.ต. ชัยวุฒิ แสนสุภา รอง สว.(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 14202 0192 รอง สว.(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1800

58 ร.ต.ต. ชูชีพ ศิริมงคล รอง สว.(สส.) สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 14204 0328 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0176

59 ร.ต.ต. เชวง สุยะ รอง สว.(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1631 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1085

60 ร.ต.ต. ไชยพร เนรวงค์ รอง สว.(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3971 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0068

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 5 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

61 ร.ต.ต. ฑูรญ์วรุตม์ ค าดี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.978 รอง สว.(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0162

62 ร.ต.ต. ดามพ์ ศรีจันทรากูล รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0050 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0079

63 ร.ต.ต. หญิง ทิพพาพันธ์ ตื อยศ รอง สว.(อก.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 0506 14301 0115 รอง สว.(ป.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 0506 14202 0116

64 ร.ต.ต. ธนโชติ อนุสนธ์ิ รอง สว.(สส.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1965 รอง สว.(สส.) สภ.วังชิ น จว.แพร่ ปพร.2058

65 ร.ต.ต. นคร ชัยมงคลวัฒนา รอง สว.(ป.) สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน ปลพ.658 รอง สว.(ป.) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน ปลพ.745

66 ร.ต.ต. นาวิล พรมกลาง รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0164 รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2907

67 ร.ต.ต. เนตร นารายณ์ รอง สว.(ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0101 รอง สว.(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4893

68 ร.ต.ต. บรรชา กิติรส รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0178 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1758

69 ร.ต.ต. บัญชา เป่ียมบริบูรณ์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3845 รอง สว.(สส.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3866

70 ร.ต.ต. บารเมษฐ์ ธนาบุญญาเสฎฐ์ รอง สว.(ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5369 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0034

71 ร.ต.ต. ปรีชา บุญธิมา รอง สว.(สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2933 รอง สว.(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3646

72 ร.ต.ต. พิเชษฐ์ หน่อแก้ว รอง สว.(ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1185 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2144

73 ร.ต.ต. ย่ิงยอดสกุล บุญมุกดารัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0765 รอง สว.(อก.) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0388

74 ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ อินทะราชา รอง สว.(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0258 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง ปลป.1225

75 ร.ต.ต. วรวิทย์ ค าผง รอง สว.(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.895 รอง สว.(ป.) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ ปชม.2424

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 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

76 ร.ต.ต. วัชรพงษ์ โพธ์ิอัมพล รอง สว.(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0794 รอง สว.(สส.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0445

77 ร.ต.ต. วิทยา อินญาวิเลิศ รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2941 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง ปลป.1223

78 ร.ต.ต. วิษณุ ราชอุ่น รอง สว.(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0093 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2850

79 ร.ต.ต. วิษณุกร หอมป้อง รอง สว.(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4903 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3857

80 ร.ต.ต. สกุล ขยัน รอง สว.(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 14202 0506 รอง สว.(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1273

81 ร.ต.ต. สมชาย สุรินต๊ะ รอง สว.(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5196 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0299

82 ร.ต.ต. สมบูรณ์ บุรีแก้ว รอง สว.(สส.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2586 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3170

83 ร.ต.ต. สมศักด์ิ บัวผัด รอง สว.(จร.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1109 รอง สว.(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0163

84 ร.ต.ต. สายัณห์ พรมพิงค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ปชม.5285 รอง สว.(ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5369

85 ร.ต.ต. สิน สมค า รอง สว.(จร.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2662 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง ปลป.1169

86 ร.ต.ต. สุชาติ จันทิมา รอง สว.(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5154 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0059

87 ร.ต.ต. หญิง สุพัฒษา เดือนดาว รอง สว.(อก.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1826 รอง สว.(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 1508 12202 0255

88 ร.ต.ต. สุภัคพิเชฐ จันทราช รอง สว.(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0691 รอง สว.(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3273

89 ร.ต.ต. สุรทิน โชติ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย ปชร.1213 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0084

90 ร.ต.ต. เสกสรร แสนมโน รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5816 รอง สว.(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3178

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 7 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

91 ร.ต.ต. หญิง เสาวลักษณ์ สมใจ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2219 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1144

92 ร.ต.ต. หญิง อนงค์ ใจดา รอง สว.(อก.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1901 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1910

93 ร.ต.ต. อมรรัตน์ พ้นภัย รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2888 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2933

94 ร.ต.ต. อุดร จันทร์ขอด รอง สว.(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0144 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1730

95 ด.ต. หญิง กวินญรัตน์ นิลเลิศ ผบ.หมู่(ส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2345 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2176

96 ด.ต. กิตตพัฒน์ เสาค า ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0449 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0232

97 ด.ต. กิตติเดช วงค์เสน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1267 ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 12202 0116

98 ด.ต. เกรียงไกร คนกล้า ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0083 ผบ.หมู่(พงว.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0765

99 ด.ต. เกษม ธิต๊ะ ผบ.หมู่(สส.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.2036 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1776

100 ด.ต. โกวิท กองแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1648 ผบ.หมู่(ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1927

101 ด.ต. โกวิท ถ่ินทะแลบ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0194 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0106

102 ด.ต. หญิง ขนิษฐา ศิริอุวานนท์ ผบ.หมู่(ธร.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1459 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2476

103 ด.ต. คมศร มะโนพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1609 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1770

104 ด.ต. คมสันต์ สมธิ ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 14202 0345 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0212

105 ด.ต. ควรคิด ยะอนันต์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1615 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1786

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 8 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

106 ด.ต. ค ารณ กันทะดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4052 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2650

107 ด.ต. ค าลภ ค าลือ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2476 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1545

108 ด.ต. จักรธร อ าภา ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3518 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4305

109 ด.ต. จักริน ไชยรังษี ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0126 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5216

110 ด.ต. จ านงค์ วงศ์แสนสี ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0092 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2934

111 ด.ต. จิรพงษ์ ค านนท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1260 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1357

112 ด.ต. เจตน์ บุญช่วย ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3506 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3161

113 ด.ต. ฉลองรัตน์ จิรัฐิตินันท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2721 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2386

114 ด.ต. ชมธวัช พันกันทะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าตาฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.888 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12204 0044

115 ด.ต. ชรินทร์ ถุงแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 14202 0186 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0275

116 ด.ต. ชัยยา จ าปาจี ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5950 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0619

117 ด.ต. ชาญชัย อุปะทะ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0114 ผบ.หมู่(สส.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4025

118 ด.ต. ชานนท์ สายสร้อย ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0083 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1615

119 ด.ต. ช านาญ จักรค าปัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5194 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0081

120 ด.ต. ช านาญ หาญป้อ ผบ.หมู่(จร.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1652 ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 14202 0302

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 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

121 ด.ต. เชษฐพงศ์ ชมภูเทพา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2365 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1724

122 ด.ต. โชคดี ไชยวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1399 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0122

123 ด.ต. ไชยสิทธ์ิ กิจรักษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2623 ผบ.หมู่(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3265

124 ด.ต. ณปฐมธนพร เทพวีระพงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0149 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0235

125 ด.ต. ณัฏฐ์ กาวี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3447 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3543

126 ด.ต. ณัฏฐชัย แก้วมูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6264 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0067

127 ด.ต. ณัฐกร ชิดเคียงธรรม ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2337 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14204 0065

128 ด.ต. ณัฐพงษ์ ขัติยะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3808 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0638

129 ด.ต. ณัฐพงษ์ ไชยวุฒิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.939 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1162

130 ด.ต. ณัฐพงษ์ ปละวัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4714 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0622

131 ด.ต. ดนุวัฒน์ เจริญผล ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4072 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6053

132 ด.ต. เดชภูวดล วงศ์ลังกา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2497 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4265

133 ด.ต. ถนอม วงค์แสนสี ผบ.หมู่(สส.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1688 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1760

134 ด.ต. ทองเจือ สุทธไชย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1173 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1592

135 ด.ต. ทักษิณ แก่นแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0160 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1753

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 10 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

136 ด.ต. ทักษิณ อินต๊ะพิงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6094 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3214

137 ด.ต. ทินกร ลัมยศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2409 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1403

138 ด.ต. หญิง ทิพวัลย์ ใจจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0792 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0101

139 ด.ต. เทวฤทธ์ิ จุมปาดง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0055 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12204 0046

140 ด.ต. เทอดพงศ์ ค าใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3200 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4971

141 ด.ต. เทิดศักด์ิ อุ่นกาศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1416 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0050

142 ด.ต. ธงชัย จันทร์สิงห์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1027 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1894

143 ด.ต. ธงศักด์ิ นิธิสารัตถกุล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0077 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2709

144 ด.ต. ธนกฤษ ไชยสมบัติ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0091 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 0508 14204 0117

145 ด.ต. ธนพงศ์พันธ์ ปันหม่ืน ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0444 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2888

146 ด.ต. ธนภัทร เมืองก้อน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4359 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1578

147 ด.ต. ธนาธิป อะทะวงษา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4265 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4281

148 ด.ต. ธวัชชัย ค าเงิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3850 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0098

149 ด.ต. ธวัชชัย สีสา ผบ.หมู่(สส.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.895 ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังชิ น จว.แพร่ ปพร.2042

150 ด.ต. ธัชพัสตร์ อินต๊ะปัญญา ผบ.หมู่(ส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1289 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 1508 12202 0227

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 11 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

151 ด.ต. หญิง ธัญลักษณ์ ไชยม่ิง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน 0504 14202 0423 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0162

152 ด.ต. ธีทัต ศรีค า ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14204 0088 ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0032

153 ด.ต. ธีระพงษ์ สินธุศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3214 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5520

154 ด.ต. นคร ปินใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3663 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0051

155 ด.ต. หญิง นงนภัส ม่ังมูล ผบ.หมู่(ส.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1488 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 12202 0265

156 ด.ต. นรากรณ์ มูลนิกา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1650 ผบ.หมู่(คตส.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0139

157 ด.ต. นเรศ วันสี ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0071 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1900

158 ด.ต. นฤพนธ์ิ คุนเก้ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0059 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1884

159 ด.ต. หญิง นันท์พร เชียงป๋ิว ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0235 ผบ.หมู่(ธร.) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 1502 12301 0379

160 ด.ต. นิกร โยธะกา ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2322 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3195

161 ด.ต. นิติศาสตร์ สามค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0363 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0100

162 ด.ต. นิพนธ์ ภาพทิพย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4305 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 14202 0437

163 ด.ต. นิรันดร เดชฤดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2602 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1867

164 ด.ต. นิรันดร์ มูลปา ผบ.หมู่(ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2154 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0258

165 ด.ต. บงกช อ้อยบ ารุง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0155 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14204 0188

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 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

166 ด.ต. บรรดิษฐ ปงชายค า ผบ.หมู่(สส.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4089 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2651

167 ด.ต. บัญญัติ มณฑากูล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0078 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.897

168 ด.ต. บุญฤทธ์ิ สิมทราช ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0130 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.778

169 ด.ต. ประสิทธ์ิ ใจกล้า ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4633 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน ปลพ.697

170 ด.ต. ปราโมช ผ่านภพ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2386 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1514

171 ด.ต. หญิง ปัญจรัตน์ เนตรค ายวง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0264 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2289

172 ด.ต. ปิยพงษ์ ปินตาแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3968 ผบ.หมู่(จร.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3470

173 ด.ต. หญิง ปุณยวีร์ ทองจา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0270 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0114

174 ด.ต. ผจญ มูลแขม ผบ.หมู่(สส.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3531 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0644

175 ด.ต. พงศกร รวมสุข ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1468 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.816

176 ด.ต. พงศพัศ กุศล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2277 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0811

177 ด.ต. พรชัย ปาป่าศักด์ิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.973 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5657

178 ด.ต. หญิง พรพิมล จันทร์แดง ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 12301 0225 ผบ.หมู่(ธร.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12301 0216

179 ด.ต. พัชรดิษฐ์ ต๊ิบปะละวงศ์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2421 ผบ.หมู่(ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2602

180 ด.ต. หญิง พัชรีย์ ไชยมณีวรรณ ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 12301 0007 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0181

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 13 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

181 ด.ต. พิชญะ ค าพันธ์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3470 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3436

182 ด.ต. พิทยา เตมีศักด์ิ ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.925 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1435

183 ด.ต. พิทักษ์ เดชถี ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0068 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0202

184 ด.ต. พิเนตร ต๊ิปโคตร ผบ.หมู่(ธร.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2132 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2203

185 ด.ต. พิภพพล จันทรา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4071 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2647

186 ด.ต. หญิง พิมพ์ชนก สุริมา ผบ.หมู่(ธร.) ปค.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0134 ผบ.หมู่.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0107

187 ด.ต. ไพศาล จันต๊ะรังษี ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0143 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0359

188 ด.ต. ภควัต อินยาวิเลิศ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0068 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0253

189 ด.ต. ภัทรพล แก้วมา ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0112 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3435

190 ด.ต. หญิง ภัทรวดี กัลยา ผบ.หมู่(ธร.) ภ.จว.พะเยา 1507 12301 0004 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1206

191 ด.ต. ภาณวิศ ชิดวริศร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1765 ผบ.หมู่(ธร.) บศ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0120

192 ด.ต. ภูมิกร ภักดีสุข ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3764 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0161

193 ด.ต. ภูมิพัฒน์ ศรีทิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2388 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0054

194 ด.ต. ภูวดล บัวต๊ิบ ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2700 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2891

195 ด.ต. ภูวดล ศรีวิชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3740 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0181

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 14 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

196 ด.ต. มงคล จันระวัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.3000 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3218

197 ด.ต. มนัส ใจปลา ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0105 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0074

198 ด.ต. หญิง มยุรี จูงใจ ผบ.หมู่(ส.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2921 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 12202 0465

199 ด.ต. มานิตย์ วิชัยโย ผบ.หมู่(ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12428 0079 ผบ.หมู่(ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12428 0093

200 ด.ต. มานิตย์ เศวตวีรภัทร์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4135 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0120

201 ด.ต. ยุทธพงษ์ โสดา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1798 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0089

202 ด.ต. โยธิน ไชยช่อฟ้า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1397 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0076

203 ด.ต. รัชเศรษฐ์ ญาณะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4867 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0135

204 ด.ต. หญิง รุจ์รดา ใจกล้า ผบ.หมู่(ธร.) ปค.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0136 ผบ.หมู่.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0087

205 ด.ต. วรจักร ขัดปัญญา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2348 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1742

206 ด.ต. วรณัฐ โต๊ะพงศ์อนันต์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12204 0184 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0100

207 ด.ต. วรยุทธ ต๊ะค่า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1676 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0059

208 ด.ต. วรวิทย์ ชวนคิด ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1206 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 12202 0268

209 ด.ต. วรวิทย์ วงค์ชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3959 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3050

210 ด.ต. วรวุฒิ ทองประไพ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2296 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0071

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 15 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

211 ด.ต. หญิง วรัชญา ประทุมมาท ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1483 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0059

212 ด.ต. วสันต์ ศรีสว่าง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0201 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0092

213 ด.ต. วสุพล บ ารุงพร ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4971 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0154

214 ด.ต. วัชรพงษ์ อินธิยะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.771 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน ปลพ.1555

215 ด.ต. วิจักร์ ไชยภิสาร ผบ.หมู่(ธร.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1461 ผบ.หมู่(ธร.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.1235

216 ด.ต. วิชัย แสนบ้าน ผบ.หมู่(สส.) สภ.จุน จว.พะเยา 0505 14204 0112 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0128

217 ด.ต. วิชาญ ชายพวง ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0099 ผบ.หมู่(สส.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1950

218 ด.ต. วิเชียร ยาเก๋ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3605 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0647

219 ด.ต. วิทยา กล้าประจัน ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12204 0043 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0105

220 ด.ต. วิทยา รวมจิต ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 14202 0495 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0087

221 ด.ต. วิทวัฒน์ เสนนันตา ผบ.หมู่(พงว.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1242 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.งอบ จว.น่าน 1506 12202 0279

222 ด.ต. วิทูรย์ จ าแน่ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0133 ผบ.หมู่(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0222

223 ด.ต. วินพ เหล็กเจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1663 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0046

224 ด.ต. วินัย ต๊ิบค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1020 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0068

225 ด.ต. วินัยพงค์ คุณาค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน ปนน.1792 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2296

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 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

226 ด.ต. หญิง วิราวรรณ ปัญญาวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2224 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0117

227 ด.ต. หญิง วิศินี วงศ์กิติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1537 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2189

228 ด.ต. วีรชน ไชยสุริยะวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3454 ผบ.หมู่(ธร.) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 12301 0022

229 ด.ต. วีรชิต ศรีทอง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0074 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0105

230 ด.ต. วุฒิเชนทร์ คนเท่ียง ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2235 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0049

231 ด.ต. หญิง ศรีสุรางค์ จ ารูญวรกุล ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0233 ผบ.หมู่(ธร.) บก.สส.ภ.5 1502 12301 0001

232 ด.ต. ศิริศักด์ิ วรรณารักษ์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1947 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 14202 0324

233 ด.ต. ศิลทอน ภูกาบิน ผบ.หมู่(สส.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1820 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0487

234 ด.ต. ศุภกิจ จิตร าพึง ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3478 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.1102

235 ด.ต. ศุภชัย สุวรรณา ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2240 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2108

236 ด.ต. สงกรานต์ พรหมเรืองฤทธ์ิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1430 ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2928

237 ด.ต. สมเกียรติ ต๊ะค า ผบ.หมู่(สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0117 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0241

238 ด.ต. สมควร แก้วปุก ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5963 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2889

239 ด.ต. สมเจตน์ วุฒิตา ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0035 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0084

240 ด.ต. สมชาย หัตถกอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4244 ผบ.หมู่(จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0316

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 17 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

241 ด.ต. สมทรัพย์ ปันทอง ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1913 ผบ.หมู่(จร.) สภ.งาว จว.ล าปาง ปลป.3160

242 ด.ต. สมพร จูแวน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1378 ผบ.หมู่(ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6197

243 ด.ต. สมภพ ศรีขันโค้ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6271 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3339

244 ด.ต. สมศักด์ิ ทะริยะ ผบ.หมู่(ธร.) ปค.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0142 ผบ.หมู่.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0067

245 ด.ต. สมศักด์ิสีละ สิงห์สุวรรณ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3515 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปอบ.2107

246 ด.ต. สรกฤช ชุ่มใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2263 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0620

247 ด.ต. สรายุธ ดวงจิตร ผบ.หมู่(ป.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0214 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 12202 0261

248 ด.ต. สรายุธ ละออง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3273 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0201

249 ด.ต. สราวุธ วรรณพีระ ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1261 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 14202 0245

250 ด.ต. สัมพันธ์ ผ่ึงผาย ผบ.หมู่(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3265 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2155

251 ด.ต. สิงคาร มนสุโทน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.999 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2536

252 ด.ต. สิงห์ชัย กันวะนา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6340 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3840

253 ด.ต. สิร์ปพัศ ณ น่าน ผบ.หมู่(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1270 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.825

254 ด.ต. สุคนธ์ ผ่องใส ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2928 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง ปลป.1147

255 ด.ต. สุจินต์ วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.อวน จว.น่าน 1506 12202 0192 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เรือง จว.น่าน 1506 12202 0273

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 18 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

256 ด.ต. สุชาติ ชัยเลิศ ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2328 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0099

257 ด.ต. สุพรรณ ค าหม่ืน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5813 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปนร.3113

258 ด.ต. สุพิศักด์ิ รินทร์ค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1724 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1468

259 ด.ต. สุภาพ มียันต์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2413 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1600

260 ด.ต. หญิง สุภาพร บังเมฆ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2452 ผบ.หมู่(ธร.) ปค.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0145

261 ด.ต. สุรเชษฐ์ กองพรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1154 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2140

262 ด.ต. สุรพีร์ ศรีหาตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.773 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 14202 0188

263 ด.ต. สุรยุทธ แสนสุข ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2497 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1777

264 ด.ต. สุรศักด์ิ ปิงยา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0089 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1609

265 ด.ต. สุวิทย์ ไชยธิ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0089 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0355

266 ด.ต. สุวินัย ชัยปัญญา ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0085 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0272

267 ด.ต. เสาร์ค า อารีย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2189 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2337

268 ด.ต. อดุลย์ สุดใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1672 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2280

269 ด.ต. อดุลย์ เหล่ากาวี ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0079 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2113

270 ด.ต. อนุทิน พูดดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1037 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1558

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 19 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

271 ด.ต. อนุพงษ์ เต็มเจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0169 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0260

272 ด.ต. อนุรัตน์ เรือนค า ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0082 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2225

273 ด.ต. อนุวัฒน์ ขันทะพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3094 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4142

274 ด.ต. อนุศิษฏ์ สุขเจริญ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0075 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0104

275 ด.ต. อภินันท์ พรหมวงศ์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน 0509 14204 0179 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0054

276 ด.ต. อมรศักด์ิ ตุงคะเตชะ ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0104 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0075

277 ด.ต. หญิง อรพิมพ์ อายุยืน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1414 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0064

278 ด.ต. อรุณ อินต๊ะ ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0036 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0287

279 ด.ต. อุดม พันธ์ุประยูร ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2342 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0175

280 ด.ต. อุดร กล้าแข็ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง ปลป.2834 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1637

281 ด.ต. เอกชัย เครือสามสุม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1894 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1027

282 จ.ส.ต. กิตติ แก้วชมภู ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14202 0080 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0460

283 จ.ส.ต. กิตติกร จันค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6345 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0094

284 จ.ส.ต. กิตติภูมิ ศรีวิชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2399 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1453

285 จ.ส.ต. ไกรลาศ ชัยอ่ินค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0811 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0646

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 20 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

286 จ.ส.ต. เฉลิมพล ม้าแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1039 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0061

287 จ.ส.ต. ชาติตระการ เจริญศักด์ิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1425 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0123

288 จ.ส.ต. ณัฏฐชัย ค าเงิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0437 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2707

289 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ ธีรตระกูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6344 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0074

290 จ.ส.ต. หญิง ณิรดา กันทะวงค์ ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0859 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0803

291 จ.ส.ต. ธนวันต์ แสงจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0780 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1093

292 จ.ส.ต. ธนา คะปุกค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.883 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1415

293 จ.ส.ต. ธนากร รัตนวิมลชัย ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0056 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0088

294 จ.ส.ต. ธนาคาร ธุปะละ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0457 ผบ.หมู่(สส.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2273

295 จ.ส.ต. ธรรมนูญ สุนทรนาค ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0251 ผบ.หมู่(สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0301

296 จ.ส.ต. ธ ารง ขยัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2907 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน 0504 14202 0423

297 จ.ส.ต. นฤพล เข่ือนค า ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0102 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4258

298 จ.ส.ต. ปฏิวัติ มูลใหม่ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3857 ผบ.หมู่(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0241

299 จ.ส.ต. ประณต ขระสุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2646 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1656

300 จ.ส.ต. ปรัชญา ท้าวเมืองมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.608 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2275

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 21 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

301 จ.ส.ต. พลภัทร สวัสดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 14202 0406 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4052

302 จ.ส.ต. พิเชษฐ์ แย้มศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2407 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2473

303 จ.ส.ต. พิภัช ภูสันเจริญ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1552 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0107

304 จ.ส.ต. ภาคิน อวดผล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3644 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0043

305 จ.ส.ต. ภาวิณห์ เทพวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3423 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0254

306 จ.ส.ต. มนตรี เกษรินนิราศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1389 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3209

307 จ.ส.ต. ยศวัต พุทธวงศ์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0176 ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0030

308 จ.ส.ต. รัชกร อุ้มเมือง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 14202 0445 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1526

309 จ.ส.ต. ฤทธิกร ปัญญาวงศ์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0088 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0056

310 จ.ส.ต. วรกิจ แหยมพวา ผบ.หมู่(ส.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1701 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.ปง จว.พะเยา 1507 12202 0256

311 จ.ส.ต. วรุฒ อุทธวัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1424 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1476

312 จ.ส.ต. หญิง วันสุรีย์ สมกาศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน ปลพ.677 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน ปลพ.735

313 จ.ส.ต. วิทยา ใจใส่ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1380 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0484

314 จ.ส.ต. วิษณุพร อ่อนค าเหลือง ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2334 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0057

315 จ.ส.ต. วีรยุทธ แสนอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0213 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0049

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 22 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

316 จ.ส.ต. วีระชาติ ทารักษ์ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0048 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0170

317 จ.ส.ต. ศรชัย มาไกล ผบ.หมู่(ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1236 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 12202 0274

318 จ.ส.ต. ศรายุทธ ชัยชนะ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0049 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2290

319 จ.ส.ต. ศศิธร ค าก าเนิด ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3580 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0039

320 จ.ส.ต. อนุวัฒน์ ราชคม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2185 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0126

321 จ.ส.ต. อภิสิทธ์ิ นันท์ตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0460 ผบ.หมู่(สส.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2275

322 จ.ส.ต. อรรถสิทธ์ิ วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6086 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0272

323 จ.ส.ต. อลงกต จันทร์แดง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2203 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0128

324 จ.ส.ต. อุปถัมภ์ สินธุชัย ผบ.หมู่(สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0308 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0128

325 จ.ส.ต. เอกณัฐ รัตนวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2191 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2219

326 จ.ส.ต. เอกราช รักประชา ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปศ.5535 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2342

327 ส.ต.อ. กมลวัฒน์ กุณหลวง ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1714 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0160

328 ส.ต.อ. กรกต หาแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4386 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2908

329 ส.ต.อ. กฤษฎา เนียมสกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0305 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0108

330 ส.ต.อ. กสิณ รักเมืองไพร ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2326 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0642

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 23 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

331 ส.ต.อ. กิตติชัย สีคล้าย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.774 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.785

332 ส.ต.อ. กิตติธัช ปิจวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2033 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2482

333 ส.ต.อ. เกริกฤทธ์ิ สถานกอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2982 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3578

334 ส.ต.อ. เกษมสันต์ อุตรสัก ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0054 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน 0509 14204 0179

335 ส.ต.อ. เกียรติวรา ศิริกัญตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1387 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3977

336 ส.ต.อ. คมคน แต้มคม ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0331 ผบ.หมู่(ธร.) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 12301 0035

337 ส.ต.อ. จงวิสิฐ ยากองโค ผบ.หมู่(พงว.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0136 ผบ.หมู่(ธร.) ปค.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0135

338 ส.ต.อ. จักรพงศ์ เรืองบุญมา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0123 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0093

339 ส.ต.อ. จักรพันธ์ อุ่นใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4362 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0191

340 ส.ต.อ. จักรี ไชยมงคล ผบ.หมู่(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1273 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2288

341 ส.ต.อ. จารุกิตต์ิ ใจมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4254 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0379

342 ส.ต.อ. จิระพงศ์ พงศ์ประสพสุข ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.772 ผบ.หมู่(สส.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5226

343 ส.ต.อ. จิรายุทธ ปินตาเป้ีย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6028 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0058

344 ส.ต.อ. จีรพงศ์ จันสิน ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0074 ผบ.หมู่(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0164

345 ส.ต.อ. ฉลองวุฒิ เมืองมูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3756 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0273

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 24 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

346 ส.ต.อ. ฉัตรวัฒน์ ฉันทะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปอบ.2107 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2240

347 ส.ต.อ. ชเนรินทร์ อ าข า ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 12202 0207 ผบ.หมู่(จร.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14205 0065

348 ส.ต.อ. ชัยณรงค์ ชาติสืบ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2404 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0064

349 ส.ต.อ. ชัยพิชิต หลวงยศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0783 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 12301 0031

350 ส.ต.อ. ชาญชัย บุญหม่ืน ผบ.หมู่(สส.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6544 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3284

351 ส.ต.อ. หญิง ชาลิดา ชัยนันตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4301 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0245

352 ส.ต.อ. ชิตพล เสือเพชร ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0785 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0836

353 ส.ต.อ. ชิษณุพงศ์ ลอยมี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3840 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0631

354 ส.ต.อ. เชิดสกุล ณ ล าปาง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง ปลป.2837 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0232

355 ส.ต.อ. ญาณปรีชา จันทนะ ทองอุ่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5191 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0419

356 ส.ต.อ. ฐิติวิชญ์ คุณชมภู ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6370 ผบ.หมู่(สส.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4028

357 ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ยารังฝ้ัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5926 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6506

358 ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ อาภาบุญยืน ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0260 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1688

359 ส.ต.อ. ณัฐชนน สุยาลักษณ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2984 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.1103

360 ส.ต.อ. ณัฐชนน สุวรรณวิชนีย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3682 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0633

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 25 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

361 ส.ต.อ. ณัฐนันท์ ศิริโยธา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5578 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1093

362 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ ชัยปิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2665 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3614

363 ส.ต.อ. ณัฐพนธ์ ท่ังหิรัญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0260 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0047

364 ส.ต.อ. ณัฐพล โพธ์ิมูล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0120 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0624

365 ส.ต.อ. ด ารงศักด์ิ บัวต๊ิบ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1152 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา 0505 14202 0231

366 ส.ต.อ. เดชาธร สมฟอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5151 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0615

367 ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ อธิกรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0123 ผบ.หมู่(จร.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12205 0194

368 ส.ต.อ. ทินกร พ่ึงตน ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3681 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0175

369 ส.ต.อ. ธงชัย ชุมภูชนะภัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.860 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1663

370 ส.ต.อ. ธนโชติ หมูค า ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0185 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0085

371 ส.ต.อ. ธนาพงค์ ท าทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0181 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2388

372 ส.ต.อ. ธนิก วงศ์ชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0368 ผบ.หมู่(ธร.) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0196

373 ส.ต.อ. ธัญวิน โนจ๊ะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3193 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0083

374 ส.ต.อ. ธิติชัย ศรีวิชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน ปลพ.1555 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน ปลพ.744

375 ส.ต.อ. ธีรยุทธ จันต๊ะบุญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2436 ผบ.หมู่(จร.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1482

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 26 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

376 ส.ต.อ. นที คีลาวงษ์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3907 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3818

377 ส.ต.อ. นพกร จันทร์โอภาส ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0154 ผบ.หมู่(สส.) สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.811

378 ส.ต.อ. นรภัทร์ กันเดช ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 12202 0205 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0368

379 ส.ต.อ. หญิง นริศรา ชุ่มวารี ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 12301 0010 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0313

380 ส.ต.อ. นิธิโรจน์ ค าปัญญา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2889 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0048

381 ส.ต.อ. เบญจเทพ เอ่ียมรักษา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4438 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4491

382 ส.ต.อ. ปฏิพงศ์ รอดเวียง ผบ.หมู่(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0149 ผบ.หมู่(ธร.) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 12301 0034

383 ส.ต.อ. ประดิพัทธ์ ภูผาวนากุล(เดิม แฮค า) ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0063 ผบ.หมู่(ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0148

384 ส.ต.อ. ปรัชญา ทองดี ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1209 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 12301 0010

385 ส.ต.อ. ปรัชญา สายวงศ์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0359 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0077

386 ส.ต.อ. ปิติภัทร พวงสมบัติ ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0836 ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0035

387 ส.ต.อ. ปิยวัฒน์ ปัญญาศิลป์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0313 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0350

388 ส.ต.อ. พงศธร มะโนรา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0357 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0102

389 ส.ต.อ. พงศธร ลิ มวณิชย์กุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1342 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.608

390 ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เงินใส ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.778 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.784

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 27 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

391 ส.ต.อ. พชรพรรณ อินติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4981 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0634

392 ส.ต.อ. พชรพล มงคลเนตร์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0173 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4493

393 ส.ต.อ. พรเทพ อ่ินอ้าย ผบ.หมู่(สส.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1659 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0052

394 ส.ต.อ. พรศักด์ิ กุณดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5115 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0099

395 ส.ต.อ. พลวัฒน์ อภิพงศ์ระสี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปชร.1357 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1894

396 ส.ต.อ. พลากร อ่ินแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.612 ผบ.หมู่(ธร.) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 12301 0033

397 ส.ต.อ. พสิษฐ์ พ่ึงพวก ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1310 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2837

398 ส.ต.อ. พิชชาทร จิระรัตนวรรณะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4582 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0621

399 ส.ต.อ. พิสันต์ ไชยมงคล ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.866 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1537

400 ส.ต.อ. หญิง ภัทราภรณ์ ปินต๊ะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปนร.3364 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1425

401 ส.ต.อ. ภานุพงศ์ ภิระบรรพ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2350 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6389

402 ส.ต.อ. ภูริวัจน์ พงค์ชัยธนโชติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4480 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0089

403 ส.ต.อ. ภูริวิทย์ บุญมาปลูก ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3101 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0111

404 ส.ต.อ. เมธาสิทธ์ิ ก๋าวี ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3880 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0214

405 ส.ต.อ. เมธาสิทธิ ยะผูก ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0827 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0832

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 28 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

406 ส.ต.อ. เมธี ศรีธิวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4486 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0266

407 ส.ต.อ. ยุทธนา ก๋าค า ผบ.หมู่(สส.) สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง ปลป.1116 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0083

408 ส.ต.อ. รณภูมิ คงทายาท ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0456 ผบ.หมู่(สส.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14204 0232

409 ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ ทัศเกตุ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0057 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5473

410 ส.ต.อ. ฤทธิไกร สุภาศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5171 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0616

411 ส.ต.อ. วรเชษฐ์ จินาเคียน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1400 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เรือง จว.น่าน 1506 12202 0275

412 ส.ต.อ. วรวิทย์ ปาระมี ผบ.หมู่(สส.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1943 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1868

413 ส.ต.อ. วรวิทย์ พิงคะสัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4605 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ ปชม.2436

414 ส.ต.อ. วรวุฒิ รสหอม ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2675 ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2939

415 ส.ต.อ. วสันต์ ผันค ามา ผบ.หมู่(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3939 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0869

416 ส.ต.อ. วสันต์ สุขแยง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0342 ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0036

417 ส.ต.อ. วสุ หลายกิจพานิช ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0308 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1368

418 ส.ต.อ. วัชรพงษ์ บุญตอม ผบ.หมู่(ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2144 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0089

419 ส.ต.อ. วัฒนา แสนปัญญา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1175 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0063

420 ส.ต.อ. วาที หนองแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1592 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0041

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 29 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

421 ส.ต.อ. วิทยา จันทรา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2275 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0630

422 ส.ต.อ. วิทยา สอนแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3833 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1260

423 ส.ต.อ. วิทวัส มากชลบท ผบ.หมู่(สส.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1225 ผบ.หมู่(สส.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3359

424 ส.ต.อ. วิธวินท์ จันทร์สุวรรณ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน ปลพ.679 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1787

425 ส.ต.อ. วิศรุต ดวงปินตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4061 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0625

426 ส.ต.อ. วุฒิพงค์ ท าอินแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1612 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1775

427 ส.ต.อ. ศรัญญู จันทราพยอม ผบ.หมู่(ธร.) กตค.บก.กค.ภ.5 1512 12301 0035 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0235

428 ส.ต.อ. ศรัณย์ อุดหมอ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3195 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0238

429 ส.ต.อ. ศรายุทธ ไชยวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3253 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0155

430 ส.ต.อ. ศราวุฒิ โป๊ะประนม ผบ.หมู่(ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2158 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4903

431 ส.ต.อ. ศศิภณ ทิพย์พิมพ์วงษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.885 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0357

432 ส.ต.อ. ศักด์ินรินทร์ ไวกัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6267 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4310

433 ส.ต.อ. ศิรวิทย์ กันทะเขียว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง ปลป.1143 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0284

434 ส.ต.อ. ศุภกฤษณ์ ถาวรเสน ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1278 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2112

435 ส.ต.อ. ศุภณัฐ อุ่นเรือน ผบ.หมู่(จร.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1482 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2436

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 30 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

436 ส.ต.อ. ศุภฤกษ์ พุทธสอน ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0312 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0074

437 ส.ต.อ. สกลวัตน์ ปันโยทิพย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0685 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน0509 14204 0061

438 ส.ต.อ. สถาปัตย์ ค าซาว ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0191 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0617

439 ส.ต.อ. สนอง โพธ์ิแสงดา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0128 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6505

440 ส.ต.อ. สมภพ พรมพัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4279 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0613

441 ส.ต.อ. สันติภาพ ลือเรือง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1064 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14202 0080

442 ส.ต.อ. สัภยา สุวรรณรัฐ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5164 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0169

443 ส.ต.อ. สิทธิชาติ เงินค าคง ผบ.หมู่(สส.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5987 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 12202 1031

444 ส.ต.อ. สิรธีร์ จิตร์ตรง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3172 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2331

445 ส.ต.อ. หญิง สิริธาร กฤติยะโชติ ผบ.หมู่(ธร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0209 ผบ.หมู่(ธร.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5084

446 ส.ต.อ. สุกฤษฎ์ิ ถิรกมลพันธ์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4332 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0123

447 ส.ต.อ. สุทธิรักษ์ ชุ่มมงคล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3209 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0039

448 ส.ต.อ. สุรกิต รักการ ผบ.หมู่(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1263 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0536

449 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ หม่ืนสุข ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1829 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1229

450 ส.ต.อ. สุวิชชา เป้าประกิจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2288 ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1919

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 31 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

451 ส.ต.อ. อดิพงศ์ วงศ์ราช ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1093 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2223

452 ส.ต.อ. อดิศร อินทะปัญโญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5663 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1688

453 ส.ต.อ. อธิราช ตันวิจิตต์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1227 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0184

454 ส.ต.อ. อนันต์ จันทร์น้อย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2985 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง ปลป.1122

455 ส.ต.อ. อนุชา ถาวร ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2719 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0264

456 ส.ต.อ. อนุสรณ์ เกษา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0341 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 14202 0506

457 ส.ต.อ. อภินันท์ เสนาธรรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0280 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 14204 0094

458 ส.ต.อ. อรรถสิทธ์ิ ไชยโย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1868 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2145

459 ส.ต.อ. อังกูร ห้อธิวงศ์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12205 0212 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2649

460 ส.ต.อ. อาณัติ ปัญญา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2288 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2334

461 ส.ต.อ. อาทิตย์ อาภา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3085 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3740

462 ส.ต.อ. อิทธิพัทธ์ พรสุขพิพัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2304 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0354

463 ส.ต.อ. เอกชัย เป็งปัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0620 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5964

464 ส.ต.อ. เอกชัย แสนใจ ผบ.หมู่(สส.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1291 ผบ.หมู่(ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12428 0079

465 ส.ต.อ. เอกรัตน์ เภสัชชา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1212 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0144

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 32 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

466 ส.ต.ท. กรณ์พงศ์ วณิชรัตนะกรกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.1975 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1781

467 ส.ต.ท. กฤษฎ์วริศ ตระกูลต่อวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1847 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0629

468 ส.ต.ท. กฤษณ์พีรัช คมอัครพัชร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.3804 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2333

469 ส.ต.ท. กษิดิศ ทองสิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1147 ผบ.หมู่(ป.) สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.799

470 ส.ต.ท. กังวาล อุดถา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0260 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1565

471 ส.ต.ท. กัณณวัชร ใจบุญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1593 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0368

472 ส.ต.ท. กันติทัต หายทุกข์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1554 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1467

473 ส.ต.ท. กัมปนาท ยะวรรณ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3750 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0118

474 ส.ต.ท. ก าชัย คิดสม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4405 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6267

475 ส.ต.ท. กิติชัย สายบริบูรณ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1120 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0110

476 ส.ต.ท. กู้เกียรติ ปูทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1376 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5960

477 ส.ต.ท. จักรพันธ์ ณ เชียงใหม่ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1125 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0641

478 ส.ต.ท. จักรี ปีนัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1099 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3520

479 ส.ต.ท. จิณณวัตร อินต๊ะวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1697 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3094

480 ส.ต.ท. จินายุ บุญมานล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1141 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1178

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 33 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

481 ส.ต.ท. จิรพันธ์ุ สินไชยภัทร ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1123 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1741

482 ส.ต.ท. จิรายุ ปัญจะธง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1101 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5921

483 ส.ต.ท. จีรวัฒน์ ธรรมจินดา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2784 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0248

484 ส.ต.ท. ฉัตรโยธิน ศรีสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1719 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1893

485 ส.ต.ท. เฉลิมพงศ์ นามซ่ือ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1221 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2665

486 ส.ต.ท. ชญานนท์ ไชยอาษา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1849 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0174

487 ส.ต.ท. ชนกันต์ ค ากลาง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1282 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3934

488 ส.ต.ท. ชนพัฒน์ โนชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0245 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2288

489 ส.ต.ท. ชยพัทธ์ ดวงค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.849 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0492

490 ส.ต.ท. ชยางกูร บุญศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1826 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3626

491 ส.ต.ท. ชัชวาลย์ พุทธเขียว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 0608 14202 0188 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0933

492 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ แสงกาศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1617 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน ปลพ.722

493 ส.ต.ท. ชาตรี ทรัพย์นิยมพงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0239 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2268

494 ส.ต.ท. ชานนท์ ทองมณี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2353 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3200

495 ส.ต.ท. ชินภัทร ผดุงวรศิลป์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1150 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0303

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 34 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

496 ส.ต.ท. โชคลาภ ตามศักด์ิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1835 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2268

497 ส.ต.ท. ณฐกร คลังพหล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1066 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.771

498 ส.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ วงค์ชัย ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0081 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0057

499 ส.ต.ท. ณัชพล โยสิทธิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1338 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2413

500 ส.ต.ท. ณัฏฐากร อิตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1134 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4551

501 ส.ต.ท. ณัฐพงค์ วิชิตาภา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0160 ผบ.หมู่(สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0023

502 ส.ต.ท. ณัฐพล ปันตัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0480 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2260

503 ส.ต.ท. ณัฐพล วงศ์พุฒิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1149 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0149

504 ส.ต.ท. ณัฐพล วสุธารนันท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4475 ผบ.หมู่.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0072

505 ส.ต.ท. ณัฐวิชญ์ จันทร์ทิพย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1576 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0628

506 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ จักขุเรือง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0175 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0358

507 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ต๋ันต๊ิบ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4185 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0121

508 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ นนท์เต็ม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1106 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0603

509 ส.ต.ท. ถิรวัสส์ วัฒนกิจโชติหิรัญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1469 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2322

510 ส.ต.ท. ทรงเกียรติ จันต๊ะพรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.841 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง ปลป.1232

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 35 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

511 ส.ต.ท. ทรงพร นันตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1747 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0143

512 ส.ต.ท. ทรงพล พุ่มมาลัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.3656 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2241

513 ส.ต.ท. ทรงวุฒิ โปธาป่า ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0246 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2620

514 ส.ต.ท. ทศพล พรหมหาญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2323 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0412

515 ส.ต.ท. เทวัญ หิรัญนโคทร ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3161 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1617

516 ส.ต.ท. ธงชัย ประมูลสิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0153 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0082

517 ส.ต.ท. ธนโชติ รัมจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2787 ผบ.หมู่(พงว.)191 กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0749

518 ส.ต.ท. ธนพงษ์ เตชะเมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0798 ผบ.หมู่(จร.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0837

519 ส.ต.ท. ธนัท พวงไม้ม่ิง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4412 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0238

520 ส.ต.ท. ธนายุทธ ไชยชนะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1463 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4902

521 ส.ต.ท. ธนาวุฒิ มาละวรรณา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1303 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ปชร.3454

522 ส.ต.ท. ธเนศพล แสนกุลนา ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4079 ผบ.หมู่(ธร.) ฝกค.บก.กค.ภ.5 1512 12301 0008

523 ส.ต.ท. ธรรมนูญ ใจตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.857 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6363

524 ส.ต.ท. ธัญพล อั งบุญเรือง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6363 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0312

525 ส.ต.ท. ธัธวัช ใจวรรณะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0255 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4999

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 36 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

526 ส.ต.ท. ธีรพันธ์ ก านันตน ผบ.หมู่(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1760 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2216

527 ส.ต.ท. นภทีป์ พันธ์ุเหม ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1764 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1943

528 ส.ต.ท. นรินทร์ ค าวงษา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง ปลป.1139 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1782

529 ส.ต.ท. นเรนทร์สูร โรจน์วิจิตร ผบ.หมู่(ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1521 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1017

530 ส.ต.ท. นฤดม ค าตันวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0163 ผบ.หมู่(พงว.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.792

531 ส.ต.ท. นัทธพงศ์ พัชรธรปริพัตร ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1414 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0702

532 ส.ต.ท. นิพัฒน์ กาจู ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง ปลป.2155 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 14204 0085

533 ส.ต.ท. บรรณรักษ์ แสนศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4189 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5555

534 ส.ต.ท. บัณฑิต ดวงทนัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3599 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0648

535 ส.ต.ท. บัณทัต บริพัตรสกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0568 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0342

536 ส.ต.ท. บูลภัทร จันทร์ฟู ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1338 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1444

537 ส.ต.ท. ปรัษฐา สุวรรณกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4189 ผบ.หมู่(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0349

538 ส.ต.ท. ปัญญคุณ ตันบูรณา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1178 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1362

539 ส.ต.ท. ปิยะพงษ์ จันทร์สะอาด ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1698 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0627

540 ส.ต.ท. พงศ์ศิริ รอดเขียว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0527 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4989

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 37 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

541 ส.ต.ท. พรสิทธ์ิ เพียรสะอาด ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1097 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5196

542 ส.ต.ท. พัฒพงศ์ ค าแสน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1467 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0308

543 ส.ต.ท. พัทธพล บุญมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6197 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14204 0064

544 ส.ต.ท. พิเศษศักด์ิ ศิริรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1162 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2340

545 ส.ต.ท. พิสิษฐ์ ทองบ่อ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0192 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0262

546 ส.ต.ท. พีรพัฒน์ ศักรภพน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1035 ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1913

547 ส.ต.ท. พีรวิชญ์ พุทธวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1813 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3833

548 ส.ต.ท. พุทธสิทธ์ิ พงษ์พันธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง ปลป.1122 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1672

549 ส.ต.ท. ภาคภูมิ วงค์เจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1225 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2452

550 ส.ต.ท. ภาณุพงค์ ใจยะสุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1565 ผบ.หมู่(สส.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5995

551 ส.ต.ท. ภาณุพงศ์ เทียบวาจา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1298 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2325

552 ส.ต.ท. ภานุพงศ์ ลางเมือง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1070 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2623

553 ส.ต.ท. ภานุพัฒน์ ทาลูน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1140 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0087

554 ส.ต.ท. ภาวินัย ไชยวุฒิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1337 ผบ.หมู่(ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2785

555 ส.ต.ท. ภูธวัฒน์ อภัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1235 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3287

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 38 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

556 ส.ต.ท. ภูริวัฒน์ ปันทะรส ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1144 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0255

557 ส.ต.ท. ยุทธนา สุขรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0166 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0101

558 ส.ต.ท. วงศธร ใจอ้าย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.870 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0306

559 ส.ต.ท. วชิราวุธ ยศข่าย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1413 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0632

560 ส.ต.ท. วทัญญู เรืองกาศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6053 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0147

561 ส.ต.ท. วรภัทร ศิริพลตั งม่ัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4485 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1424

562 ส.ต.ท. วรเมธ แดนดงไพร ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1110 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 12202 0314

563 ส.ต.ท. วรากร วงศ์นฤเดชากุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4178 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3510

564 ส.ต.ท. วัชรินทร์ จานแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1453 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2304

565 ส.ต.ท. วิศรุต วุทธานนท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1824 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3193

566 ส.ต.ท. วีรกาญจน์ ไชยค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1118 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0260

567 ส.ต.ท. วุฒิไกร แต้มด่ืม ผบ.หมู่(ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6179 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1699

568 ส.ต.ท. ศตวรรษ จันจ่อ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0158 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5963

569 ส.ต.ท. ศตวรรษ สิทธิวัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.3019 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0258

570 ส.ต.ท. ศรัณย์ โสภณกุลทรัพย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1562 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1377

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 39 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

571 ส.ต.ท. ศราวุธ ฟูเต็มวงค์ ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0018 ผบ.หมู่(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0065

572 ส.ต.ท. ศักด์ิชัย เนตรวีระ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2325 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1483

573 ส.ต.ท. ศิรภัทร ทาทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.850 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1749

574 ส.ต.ท. สรจักร ปารมี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.833 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1227

575 ส.ต.ท. สหรัฐ บุญทวี ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1126 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0078

576 ส.ต.ท. สันทัด หวังเจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1810 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปนร.3211

577 ส.ต.ท. สิทธิพล ถ่ินจอม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.1998 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาหม่ืน จว.น่าน ปนน.2556

578 ส.ต.ท. สิทธิพล โยวะราช ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5683 ผบ.หมู่(จร.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4051

579 ส.ต.ท. สุทธิภัทร สุทธิแสน ผบ.หมู่(ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1222 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1640

580 ส.ต.ท. สุทิวัส ชูตระกูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1366 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0635

581 ส.ต.ท. สุภัทธนันท์ ประสานกิตติโภคิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1151 ผบ.หมู่(ป.) สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.791

582 ส.ต.ท. เสฎฐวุฒิ สุยะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1944 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4301

583 ส.ต.ท. อดิศักด์ิ ชาญประเสริฐ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1302 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1173

584 ส.ต.ท. อดิศักด์ิ เรือนโนวา ผบ.หมู่(สส.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4025 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0700

585 ส.ต.ท. อดุลชาติ วรรณศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1618 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1430

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 40 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

586 ส.ต.ท. อนาวิล ตาอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2364 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0257

587 ส.ต.ท. อภิรักษ์ ตันกุละ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2360 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1185

588 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ ขัดทาน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2097 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12204 0201

589 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ ตาสุรินทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1359 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.939

590 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ สุนโย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1358 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2294

591 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ อิทธะรงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1137 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0785

592 ส.ต.ท. อรรถพล ยืนบุญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4437 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3971

593 ส.ต.ท. หญิง อรัญญานี ค าหล้า ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0009 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0304

594 ส.ต.ท. อากีร่า มิยาซากิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4198 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0218

595 ส.ต.ท. อาณัติ ศรีนวล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2620 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4147

596 ส.ต.ท. อิสญานุพงศ์ โภคินพลวัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0218 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0637

597 ส.ต.ท. อุดมศักด์ิ ตันมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1122 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0437

598 ส.ต.ท. อุดมศักด์ิ ประทุมจ าปา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1611 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3518

599 ส.ต.ต. กฤตภาส ชินะข่าย ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0169 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0157

600 ส.ต.ต. กฤษดา พันธ์แก่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1435 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1490

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 41 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

601 ส.ต.ต. เกียรตินิยม อินตาวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.868 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง ปลป.1612

602 ส.ต.ต. คณาวุฒิ พิศพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ ปชม.2051 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0614

603 ส.ต.ต. คมกฤษณ์ โนราช ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0262 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0321

604 ส.ต.ต. คุณานนต์ เดชชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1053 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1755

605 ส.ต.ต. จารุชา โรจนอุดมพร ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0275 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.772

606 ส.ต.ต. จิรายุ ศรีวิราช ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1699 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1212

607 ส.ต.ต. จีรพัฒน์ สียะกาศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.779 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.894

608 ส.ต.ต. เจษฎางค์ อ าไพ ผบ.หมู่(ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1224 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.งอบ จว.น่าน 1506 12202 0278

609 ส.ต.ต. เจียระไน จิตตนูนท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5960 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1463

610 ส.ต.ต. ชยพล พันใจลือ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4694 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3085

611 ส.ต.ต. ชาญวิทย์ ไชยวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หมอกจ าแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.780 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4245

612 ส.ต.ต. ชาญวิทย์ สุเตนัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5531 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3663

613 ส.ต.ต. ชิษณุพงศ์ ตาใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1055 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0307

614 ส.ต.ต. ไชยวัฒน์ แสนรัก ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0060 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0370

615 ส.ต.ต. ณัฐดนัย ใจลา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1556 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0194

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 42 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

616 ส.ต.ต. ณัฐดนัย อินทรจักร ผบ.หมู่(ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1946 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0241

617 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ใจยนต์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1434 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0309

618 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มีช านาญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5657 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0623

619 ส.ต.ต. ตรีนารายณ์ แปงฝ้ัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4864 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0798

620 ส.ต.ต. ถิรวัฒน์ เตวิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5591 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1453

621 ส.ต.ต. ทักษิณ บัวเทศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1734 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2700

622 ส.ต.ต. ธนพล โชติกิตติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6293 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0626

623 ส.ต.ต. ธนวัฒน์ วงค์คม ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1490 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.883

624 ส.ต.ต. ธนากร สินธุบุญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1291 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1065

625 ส.ต.ต. ธนาธิป ดีกันทะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4739 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0270

626 ส.ต.ต. ธนาวิน เขียวจุ่ม ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5520 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3879

627 ส.ต.ต. ธรรมลักษณ์ เสมอค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1052 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1058

628 ส.ต.ต. ธัชพล เปียงเจริญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.859 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3338

629 ส.ต.ต. ธัญภูมิ ณ อุบล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0059 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1278

630 ส.ต.ต. ธีรพงศ์ ต๊ิบพรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2019 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0792

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 43 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

631 ส.ต.ต. ธีรวัฒน์ จันทร์แก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.760 ผบ.หมู่(ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1919

632 ส.ต.ต. ธีระวิทย์ แสงดอก ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0181 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0320

633 ส.ต.ต. นัทธกรณ์ เรือนแปง ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1458 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 12202 0267

634 ส.ต.ต. นาซีม ประทานวงศ์สกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2314 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3191

635 ส.ต.ต. นิติศักด์ิ ไชยภา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1229 ผบ.หมู่(ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2161

636 ส.ต.ต. บุญญฤทธ์ิ เชื ออ้วน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0162 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0059

637 ส.ต.ต. บุญพรรษา ใหม่เส็น ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 12202 0283 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4605

638 ส.ต.ต. ปณัศการ พรมมาลา ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4860 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0618

639 ส.ต.ต. ปนิทาน แสนนันตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0278 ผบ.หมู่(ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2618

640 ส.ต.ต. ปรัชกิตย์ ทาหนัด ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0088 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2107

641 ส.ต.ต. ปรัชญา สิทธิชัยวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 12202 0314 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1419

642 ส.ต.ต. ปริญญา พานเหล็ก ผบ.หมู่(ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.780 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลี  จว.ล าพูน 0509 14202 0236

643 ส.ต.ต. ปิยะวัฒน์ ฝอยเงิน ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0056 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่1505 12205 0636

644 ส.ต.ต. พงศภัค จันทร์เทพ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1600 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3147

645 ส.ต.ต. พิชญ์ ตั งวรธรรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 14202 0063 ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0643

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 44 จาก 45 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี  104/2566 ลงวันท่ี  7  มีนำคม 2566

646 ส.ต.ต. พิชญะ อินทร์บัว ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2449 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0112

647 ส.ต.ต. พิตรพิบูล อินทจักร ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0034 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3580

648 ส.ต.ต. พิทวัส กันนาแหน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4902 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2293

649 ส.ต.ต. พิพัฒน์พันธ์ มียันต์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0157 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง ปลป.1128

650 ส.ต.ต. พีระวัฒน์ ขาวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1168 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0331

651 ส.ต.ต. ภัทรกฤต เรือนอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1377 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0037

652 ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ แตงล่ี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4893 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0527

653 ส.ต.ต. ภีมภัทร บุญนัก ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5972 ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2387

654 ส.ต.ต. ภูริพัฒน์ รองทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.794 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0305

655 ส.ต.ต. ภูศักด์ิ ก าจัด ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4870 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3880

656 ส.ต.ต. ฤทธิกร ทองกูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2999 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1727

657 ส.ต.ต. วรนาถ กาญจะแสน ผบ.หมู่(ป.) สภ.หมอกจ าแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.775 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1414

658 ส.ต.ต. วรัญกาย ไชยากูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.3004 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1766

659 ส.ต.ต. วริศ วิลาศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.791 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0264

660 ส.ต.ต. วิทวินท์ ชุมภูศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1093 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3516

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
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661 ส.ต.ต. วิรุต พวงมาลา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0772 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1263

662 ส.ต.ต. วิศรุต สุขวันมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5660 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3172

663 ส.ต.ต. วิศวชิต หันผักแว่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5956 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1373

664 ส.ต.ต. วีระยุทธ อินต๊ะก๋อน ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1415 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.895

665 ส.ต.ต. ศุภกิจ ศรีธนะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5526 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2824

666 ส.ต.ต. ศุภวิชญ์ ซาวบุญตัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6389 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1519

667 ส.ต.ต. สถาปนิก แก้วเทศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 14202 0450 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1510

668 ส.ต.ต. สิทธินนท์ ค าวรรณ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.845 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.1998

669 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ศรีผาย ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5780 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3179

670 ส.ต.ต. อคิน มะหลีแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาหม่ืน จว.น่าน ปนน.2556 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2399

671 ส.ต.ต. อนุพงษ์ ประดน ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5964 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3939

672 ส.ต.ต. อโนชา สมาเกตุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2307 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.612

673 ส.ต.ต. อัยรัช บุญเรือง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0317 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0173

674 ส.ต.ต. อัษฎากรณ์ ค างาม ผบ.หมู่(ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1927 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1265

675 ส.ต.ต. เอื ออังกูร ประเสริฐอ านวย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.852 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5215

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)
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