
(ส ำเนำ) 
 

ค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค ๕ 
ที่     105 /๒๕๖6 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยมำตรำ 178 แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2565       
มำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ  
และค ำสั่ งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติที่  ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ประกอบหนังสือ      
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติที่ 0009.232/ว 683 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2566 และหนังสือ ส ำนักงำนก ำลังพล  
ที่ 0009.232/1197 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2566  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รองสำรวัตร และ  
ผู้บังคับหมู่ ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  จ ำนวน   231  รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖6 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ำย       
ส ำหรับต ำแหน่งใหม่  ตั้ งแต่วันที่  14 มีนำคม พ.ศ.2566 หรือให้ ขำดจำกอัตรำเงิน เดือนเดิมไปรับ                   
อัตรำเงินเดือนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖6 เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนำคม  พ.ศ.๒๕66 
 

   (ลงชื่อ) พลต ำรวจโท ปิยะ  ต๊ะวิชัย 
                            (ปิยะ  ต๊ะวิชัย) 
                     ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค ๕ 

     
 
 
 
 
 

          ส ำเนำถูกต้อง 
 

        พันต ำรวจโทหญิง 
                     (สุวิมล  สมฤทธิ์)  

สำรวัตรฝำ่ยอ ำนวยกำร 1 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร ต ำรวจภูธรภำค 5 
                   10  มีนำคม  2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที ่1 จาก 16 หน้า

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

1 ร.ต.อ. กาจน์ โคตรโสภา ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0211 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สพย.207

2 ร.ต.อ. จรรญ์ญา จุ้ยสกลุ อาจารย(์สบ 1)กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ปอ้งกันตัว ศฝต.รร.นรต. 3003 32353 0059 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0284

3 ร.ต.อ. จรัญ คมบาง ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0195 รอง สวป.สภ.ปง จว.พะเยา สพย.195

4 ร.ต.อ. จรีชัย ลิงลม รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช. 0104 11309 0010 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0199

5 ร.ต.อ. หญิง ชวาพร บูระพนัธ์ รอง สว.ฝอ.วจ. 0204 11304 0010 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 11304 0022

6 ร.ต.อ. ไชโย ยงิช้าง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0107 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0016

7 ร.ต.อ. หญิง ฐิตาสุวภัทร เชื้อศักด์ิป่าซาง รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 11326 0070 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0259

8 ร.ต.อ. นคร ค าเป็ง รอง สว.สส.สภ.บ้านไร่ ภ.จว.สุโขทัย สสท.150 รอง สว.สส.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ สชม.640

9 ร.ต.อ. หญิง นิตยา ชิดทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11327 0070 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพนู 1511 11304 0016

10 ร.ต.อ. หญิง นิตยา ถกูใจ รอง สว.สส.1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0025 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0033

11 ร.ต.อ. นิธิโรจน์ ทวีชัยคุณานนท์ รอง สว.สส.สภ.ทุง่เสล่ียม ภ.จว.สุโขทัย 1610 11204 0095 รอง สว.สส.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.347

12 ร.ต.อ. นิพนธ์ วงษ์สุรินทร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองพจิติร 1607 11205 0079 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0208

13 ร.ต.อ. หญิง บุปผาชาติ จอมอปู รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11309 0033 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0022

14 ร.ต.อ. ไพทูรย ์อนิทนาม รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.297 รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.219

15 ร.ต.อ. หญิง เฟือ่งฟา้ พริิยะปรีชานนท์ รอง สวป.สภ.อมัพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.103 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0169

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่2 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

16 ร.ต.อ. หญิง ภาลินี สิงหล้า รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 11203 0193 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภ ีจว.เชียงใหม่ 1505 11203 0451

17 ร.ต.อ. มรกต ลังกาพนิธุ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 (กบ) 1511 11304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพนู 1511 11304 0019

18 ร.ต.อ. ยทุธพงษ์ ปัดเป่า รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0174 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0579

19 ร.ต.อ. รัชพล แกว้ค า รอง สว.สส.สภ.บ้านแกง่ ภ.จว.สุโขทัย 0608 13204 0167 รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 13202 0205

20 ร.ต.อ. วรเชษฐ์ กาต้ัง รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11204 0175 รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.151

21 ร.ต.อ. วารินทร์ วิลัยราช รอง สว.กก.3 บก.สอท.4 3305 11204 0098 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0108

22 ร.ต.อ. หญิง วาสนา สิทธิวงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.เถนิ จว.ล าปาง สลป.325

23 ร.ต.อ. หญิง วิไลวรรณ ทองเภา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11327 0076 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0020

24 ร.ต.อ. วิศาสตร์ นนท์ศรี รอง สว.พฐ.จว.พะเยา 2708 11336 0167 รอง สว.ธร.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.386

25 ร.ต.อ. หญิง ศศิธร อิ่นแกว้ รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11326 0173 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 11304 0020

26 ร.ต.อ. ศิริชัย โครตสมบัติ รอง สว.จร.สน.ทองหล่อ สน.2-790 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11202 0119

27 ร.ต.อ. สหรัฐ เทียมไชย รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0172 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว .ล าพนู 1511 27203 0106

28 ร.ต.อ. สุทธิศักด์ิ จ ารัส รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0139 รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.209

29 ร.ต.อ. สุเทพ ใจมา รอง สว.จร.สน.วังทองหลาง 1102 13205 0217 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน สนน.205

30 ร.ต.อ. เสกสรร สุยะวงศ์ รอง สว.สส.สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทัย สสท.285 รอง สว.สส.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 0508 13204 0130

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่3 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

31 ร.ต.อ. อธิคม ค าปันแปง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางซ่ือ สน.1-493 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0212

32 ร.ต.อ. หญิง อจัฉรี เขื่อนธนะ รอง สว.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0044 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0183

33 ร.ต.ท. ปธิกร เนียวกลุ นวท.(สบ 1)พฐ.จว.เชียงใหม่ 2708 33450 0186 รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0028

34 ร.ต.ท. หญิง พวงผกา พลเยี่ยม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0024 รอง สว.ธร.สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย สชร.456

35 ร.ต.ท. ภีชเดช ธ ารงค์ทิพยคุณ รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 11365 0024 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0082

36 ร.ต.ท. วิวัฒน์ วรรธน์พรยมล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0239 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0233

37 ร.ต.ท. สิทธชน สุอนิไหว รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11326 0070 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0178

38 ร.ต.ท. เอกดนัย บุญเรือง รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.6 1613 11305 0041 รอง สว.(สอบสวน)กตค.บก.กค.ภ.5 1512 11203 0032

39 ร.ต.ท. บัณฑิต ค้าสม รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0059 รอง สว.(สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0308

40 ร.ต.ท. บุญธรรม สมภักดี รอง สว.(ป.) สน.บางคอแหลม บก.น.8 ปน.3-4630 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5663

41 ร.ต.ท. ปรีชา ค าอนิบุตร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.34 2504 12202 6426 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2408

42 ร.ต.ท. ปุณญพตั พรมมาลี รอง สว.(ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2813 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย ปชร.1313

43 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ วรวัฒน์วิทยากลุ รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปปป.บช.ก. 2110 12202 0055 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0079

44 ร.ต.ท. วินัย ศรีส าราญ รอง สว.(ป.) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 14202 0018 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4244

45 ร.ต.ต. คณิศร วรอนิทร์ รอง สว.(ป.) สภ.นิคมพฒันา จว.ระยอง 0208 14202 0041 รอง สว.(จร.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3598

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่4 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

46 ร.ต.ต. เจษฎา แสนสะท้าน รอง สว.(สส.) สน.อดุมสุข 1103 14204 0264 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1279

47 ร.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ ์ฤทธิพ์ชิิตชัย รอง สว.(ป.) สภ.พเุตย จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1562. รอง สว.(สส.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 14204 0304

48 ร.ต.ต. ทวีสิทธิ ์จติรใจ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.32 2504 12202 2553 รอง สว.(ป.) สภ.นาพนู จว.แพร่ ปพร.2191

49 ร.ต.ต. นาคินทร์ ก าจดั รอง สว.(จร.) สน.บางซ่ือ ท.295 รอง สว.(ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.795

50 ร.ต.ต. บรรณวิชญ์ ปากห้วย รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12202 0203 รอง สว.(สส.) สภ.สรอย จว.แพร่ ปพร.895

51 ร.ต.ต. ปกป้อง สินมณี รอง สว.(อก.) พฐ.จว.แพร่ 2708 12314 0347 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0213

52 ร.ต.ต. ปวริศ มะโนกจิ รอง สว.(ป.) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 14202 0057 รอง สว.(ป.) สภ.ภพูงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4451

53 ร.ต.ต. พศิน ภาสุรวัฒน์ รอง สว.(ป.) สน.บวรมงคล 1114 14202 0509 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1380

54 ร.ต.ต. ไพทูล วันชัย รองสว.(ป.) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0244 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าพนู จว.ล าพนู 0509 14202 0219

55 ร.ต.ต. ศุภชัย แกน่สุวรรณพงศา รอง สว.(อก.) สน.มักกะสัน ปน.1-6028 รอง สว.(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2350

56 ร.ต.ต. อนิรุทธิ ์โยธาวิจติร รอง สว.(จร.) สน.ประเวศ ปน.2-2238 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3051

57 ร.ต.ต. อนุกรณ์ สิทธิ รอง สว.(สส.) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0323 รอง สว.(ป.) สภ.ภูเพยีง จว.น่าน 0504 14202 0123

58 ร.ต.ต. อทุิศ มูลเสน รอง สว.(ป.) สภ.สวา่งอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1706 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 14202 0346

59 ด.ต. กษิดิศ พะแก่ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4833 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.870

60 ด.ต. โกญจนาท สีแดง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนราธิวาส 0903 14202 0052 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4244

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่5 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

61 ด.ต. จริศักด์ิ นามแสง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2317 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0265

62 ด.ต. ชนินทร์ ยะปะนันท์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2477 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2235

63 ด.ต. โชคชัย ครองยติุ ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14204 0145 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0452

64 ด.ต. ณัฐพล ประสงค์ ผบ.หมู(่สส.) สภ.บอ่พลอย จว.กาญจนบรีุ ปกจ.1794 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1589

65 ด.ต. ดวงจนัทร์ กาใจ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4825 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5531

66 ด.ต. เด่นดวง วงค์สุข ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 14202 0519 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง ปลป.1634

67 ด.ต. ทินกร วรวุฒิ ผบ.หมู่(ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3311 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5526

68 ด.ต. ธรณัศ เป็นมูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย 0608 14202 0196 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.แจห้่ม จว.ล าปาง 1510 12202 0336

69 ด.ต. ธราดล นันศิริ ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0076 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าพนู จว.ล าพนู ปลพ.973

70 ด.ต. บรรจบ ใจเพือ่พนัธ์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1940 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4480

71 ด.ต. ประวัติ พนูค า ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4806 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2360

72 ด.ต. หญิง ปรียาภัทร์ ยาทิพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.2 2203 12301 0004 ผบ.หมู่(ธร.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1510

73 ด.ต. พงษ์พนัธ์ กลุธิ ผบ.หมู่(สส.) สน.บางซ่ือ ท.120 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2240

74 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู่(สส.) สน.ร่มเกล้า บก.น.3 1103 14204 0443 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเพยีง จว.น่าน ปนน.1136

75 ด.ต. พรชัย ไชยชมภู ผบ.หมู่ (จร.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-6559 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย ปชร.4189

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่6 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

76 ด.ต. หญิง พรพรรณ สนธิศรี ผบ.หมู่ พฐ.จว.ระยอง 2705 12314 0335 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.985

77 ด.ต. พลภัทร เกษมพทุธิกจิ ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1940 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1640

78 ด.ต. พสักร ภิรมยส์า ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4232 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2353

79 ด.ต. ภคเมธ ศุภวรกลุ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 12202 0126 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0049

80 ด.ต. ภิเษก ปุด๊สาร ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6476 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2097

81 ด.ต. ฤชากร พงศ์จติ ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0184 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4332

82 ด.ต. วันชัย บุญฤทธิ์ ผบ.หมู่(สส.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4450 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0813

83 ด.ต. วิเชียร ไชยบุญเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2174 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จนุ จว.พะเยา ปพย.1313

84 ด.ต. วิศรุต เกตุชู ผบ.หมู่ กก.2บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1103 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.1975

85 ด.ต. วีระวัฒน์ กจิจา ผบ.หมู่ กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1264    ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0155

86 ด.ต. วุฒิพงษ์ ราชตัน ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0323     ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1740

87 ด.ต. ศุภวุฒิ เอี่ยมทศ ผบ.หมู่(สส.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ปสท.1480 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4133

88 ด.ต. สงัด อนิต๊ะปะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 14202 0511 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแกน่ จว.เชียงราย ปชร.2997

89 ด.ต. สังวาล ไวว่อง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1040 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2719

90 ด.ต. สามารถ แสนประสิทธิ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก ปพล.2676 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2269

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่7 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

91 ด.ต. หญิง เสาวนิต พศิมร ผบ.หมู่ กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย บก .ปพ. 2113 12207 2093 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1939

92 ด.ต. หญิง หทัย สุยะลังกา ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.5 2708 12314 0294 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 12202 0283

93 ด.ต. อนันต์ ด าริห์สระน้อย ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านนา จว.นครนายก ปนย.895 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 14202 0458

94 ด.ต. อนุชา กลางประพนัธ์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0273 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5414

95 ด.ต. หญิง อริสรา งามจติ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2911 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 12202 0207

96 ด.ต. อ านาจ เมืองทรายมูล ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2493 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4071

97 จ.ส.ต. คิดชอบ พอพรม ผบ.หมู่ ชดุปฏบิติัการ กก.ศูนยร์วมขา่ว บก.สปพ. 1013 12202 0362 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4475

98 จ.ส.ต. เจนณรงค์ บาลไธสง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3255 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเอยีบ จว.แพร่ ปพร.860

99 จ.ส.ต. เจริญชัย สิงหิรัญเรือง ผบ.หมู่(ป.) สน.ตล่ิงชัน ปน.3-2877 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2542

100 จ.ส.ต. ชวลิต ค าแปง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0034 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 12202 0468

101 จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ ชื่นสุขเลิศเกษม ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 5421 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1137

102 จ.ส.ต. ฐาปกรณ์ ไกรด า ผบ.หมู่(ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1717 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแกน่ จว.เชียงราย ปชร.2992

103 จ.ส.ต. ณฐนน หมื่นอนิทร์ชัย ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 1031 ผบ.หมู่(ป.) สภ.อมกอ๋ย จว.เชียงใหม่ ปชม.6201

104 จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ ไชยชมภู ผบ.หมู ่กองร้อยปฏิบัติการพเิศษที่ 2 กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1317 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0088

105 จ.ส.ต. หญิง ณัฐพร มูลไชยะ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0035 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0140

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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



หน้าที ่8 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

106 จ.ส.ต. นพดล จวุรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต 1014 12202 2110 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเอยีบ จว.แพร่ ปพร.868

107 จ.ส.ต. บุญยงค์ มั่นคง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ปสท.1713 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 14202 0186

108 จ.ส.ต. หญิง ปิณฑิรา บุญชู ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0954 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0461

109 จ.ส.ต. เผ่าพงศ์ สุทธพนัธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สพ. 0304 12202 0028 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ ปพร.1023

110 จ.ส.ต. พงศ์พสุิทธิ ์ชัยชาญ ผบ.หมู่ บก.ตชด.ภาค 3(ผงป.) 2504 12202 0221 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3568

111 จ.ส.ต. พทิักษ์ วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 3312 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.978

112 จ.ส.ต. วัชระ เปาปวง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0178 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แจซ้้อน จว.ล าปาง ปลป.1124

113 จ.ส.ต. สุริยนั ทมินเหมย ผบ.หมู่(สส.) สภ.ไม้แกน่ จว.ปัตตานี ปปน.2677 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปชร.1357

114 จ.ส.ต. หญิง อชิรญา สายวงศ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. 2202 12202 0069 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 12202 0280

115 จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ยศประเสริฐ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4257 ผบ.หมู่(ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2158

116 จ.ส.ต. อนุรักษ์ สมทราย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0384 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง ปลป.1636

117 จ.ส.ต. อภินันท์ สมยศ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4273 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2307

118 จ.ส.ต. เอกชัย กล่ินหอม ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2577 ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 12202 0247

119 ส.ต.อ. กมล สัจสัญญาวุฒิ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 14202 1449 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4864

120 ส.ต.อ. กฤษฎา ไกลถิ่น ผบ.หมู่(ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5378 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4633

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่9 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

121 ส.ต.อ. กมัปนาท ขนัทา ผบ.หมู่(จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4058 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2263

122 ส.ต.อ. กติติพงษ์ ใจกว้าง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1582 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4517

123 ส.ต.อ. กติติพนัธ์ จนัตา ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1076 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2461

124 ส.ต.อ. กติติพนัธ์ มายอด ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 0619 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4438

125 ส.ต.อ. คมสัน บัวลอย ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางปะอนิ จว.พระนครศรีอยธุยา ปอย.2387 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5406

126 ส.ต.อ. คมสัน มูลค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1711 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6340

127 ส.ต.อ. เจนณรงค์ วณิชโรจน์โภคิน ผบ.หมู่(ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0135 รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3332

128 ส.ต.อ. เจษฎาพงษ์ กรมทนา ผบ.หมู่(ป.)กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0153 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ ปชม.2418

129 ส.ต.อ. ชวภณ ไชยรัตนากร ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี ปชบ.1546 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2307

130 ส.ต.อ. ชูเกยีรติ ปันติ ผบ.หมู(่จร.) งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพเิศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1204 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0153

131 ส.ต.อ. ณัฐกฤษ ศรีประดิษฐ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล2368 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4362

132 ส.ต.อ. ณัฐชนัย ศิริสุภา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-4608 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0081

133 ส.ต.อ. ณัฐพล จนัทร์ชื่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนราธิวาส 0903 14202 0030 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2375

134 ส.ต.อ. ณัฐเศรษฐ ขนัทะเสน ผบ.หมู่(จร.) สน.บางรัก ปน.2-4238 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4270

135 ส.ต.อ. ดนัย วงศ์ไชย ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา 1910 12202 0607 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4386

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่10 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

136 ส.ต.อ. ไตรวัฏ เผ่ากนัทะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา ปยล.-1251 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1152

137 ส.ต.อ. เทวฤทธิ ์สีจนัทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0270 รอง สว.(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2321

138 ส.ต.อ. ธนพฒัน์ ศรีโยวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.วิหารแดง ปสบ.1495 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0480

139 ส.ต.อ. ธีรศักด์ิ สุยะวา ผบ.หมู(่จร.) งานศูนยค์วบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพเิศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1226 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0091

140 ส.ต.อ. นรเศรษฐ์ กา้มสันเทียะ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1306 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแกน่ จว.เชียงราย 0502 14202 0495

141 ส.ต.อ. บุญญฤทธิ ์อนิต๊ะเหล็ก ผบ.หมู่(ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2179 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4066

142 ส.ต.อ. ปรัชญา กนัทะวงค์ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 1058 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4405

143 ส.ต.อ. พงศธร วังศิลา ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0141 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1434

144 ส.ต.อ. ภัทรดนัย การินทร์ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1164 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2543

145 ส.ต.อ. ภาคยก์ฤต ยอดยา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 0605 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1154

146 ส.ต.อ. ภานุวัฒน์ แสงค า ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0067 รอง สว.(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปนร.3079

147 ส.ต.อ. ภาสกร ค าดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1804 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย ปชร.1213

148 ส.ต.อ. เมธี สุวรรณ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 1056 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงแกน่ จว.เชียงราย ปชร.2965

149 ส.ต.อ. วสันต์ กณัพทิักษ์ ผบ.หมู(่จร.) งานศูนย์ควบจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1189 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0685

150 ส.ต.อ. วันชัย พรมวังขวา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1987 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2401

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่11 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

151 ส.ต.อ. วุฒิพงษ์ ค างาม ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0367 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3063

152 ส.ต.อ. ศักดา ฉายปิติศิริ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1064 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0431

153 ส.ต.อ. ศิริพงษ์ แกว้ขวัญ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0048 รอง สว.(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 14202 0192

154 ส.ต.อ. ศิวนัต ทันใจ ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธวิาส 0903 14202 1519 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4065

155 ส.ต.อ. สถาพร ลาพงิค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พษิณุโลก ปพล.1429 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3983

156 ส.ต.อ. สาธิต รุ้งดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0271 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงแกน่ จว.เชียงราย ปชร.3000

157 ส.ต.อ. สิทธิพล อิ่นใจ ผบ.หมู(่จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0366 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3221

158 ส.ต.อ. สุกลั ซัปป๊ะจกัร ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี ปอบ.5296 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3850

159 ส.ต.อ. สุทธิพงศ์ ประพนัธุ์ ผบ.หมู(่ป.) กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ.บช.น. 1013 12202 1397 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5194

160 ส.ต.อ. สุนทร อยู่จงดี ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 1701 12301 0464 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0271

161 ส.ต.อ. สุรชัย ปินใจ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0771 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จนุ จว.พะเยา ปพย.1270

162 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ เปียงตา ผบ.หมู่(ป). สภ.เมืองอตุรดิตถ์ ปอต.1278 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4246

163 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ อนัชัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 0389 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1173

164 ส.ต.อ. อดิเรก เชื้อหมอ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0172 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0415

165 ส.ต.อ. อลงกรณ์ ใฝ่ขนัติ ผบ.หมู่(ป.) สน.โชคชัย 1111 14202 0191 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4485

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่12 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

166 ส.ต.อ. อาคเนย ์นวลมณี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0080 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ 0503 14202 0620

167 ส.ต.ท. กฤษฎา ยอดวงค์ ผบ.หมู่(ป). สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1543 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2231

168 ส.ต.ท. กฤษฎา หนองหล่ิง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี ปสห.848 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1650

169 ส.ต.ท. กติติชัย ทริยะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พญาแมน จว.อตุรดิตถ์ ปอต.1022 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1395

170 ส.ต.ท. ไกรฤกษ์ แผนสมบูรณ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2091 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1175

171 ส.ต.ท. ฉนัทวิชช์ มีใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1551 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1255

172 ส.ต.ท. ชญานิน ต้นใส ผบ.หมู่(ป.) สภ.แกง่โสภา จว.พษิณุโลก ปพล.1496 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.นาน้อย จว.น่าน 1506 12202 0220

173 ส.ต.ท. ชนพฒัน์ รู้ซ่ือ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางปะหนั จว.พระนครศรีอยธุยา ปอย.2061 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5919

174 ส.ต.ท. ณัฏฐชัย สุธะกาล ผบ.(ป.) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท ปชน.923 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมอืงเชียงใหม ่จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0539

175 ส.ต.ท. ณัฐกติต์ิ ป๋านเก๋ ผบ.หมู่ งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0395 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3447

176 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ทองเกล็ด ผบ.หมู่(ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0446 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2328

177 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ วนาภรณ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พเุตย จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1558 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3657

178 ส.ต.ท. ณัษฐพงค์ สรรพจารย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ปพช.1232 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5666

179 ส.ต.ท. ติณณภพ สุปินะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1549 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพนู 1511 12202 0149

180 ส.ต.ท. ทวีชาติ มาตรา ผบ.หมู่(ป.) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี ปลบ.3064 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จนุ จว.พะเยา ปพย.1258

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

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

ผบช.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง



หน้าที ่13 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

181 ส.ต.ท. ทศพร บุญปฐมพล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ด่านลานหอย จว.สุโขทัย 0608 14202 0215 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.940

182 ส.ต.ท. ธัญพสิิษฐ์ จ าเริญกจิไพศาล ผบ.หมู่(พม.) สภ.วังกะพี ้จว.อตุรดิตถ์ ปอต.875 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1387

183 ส.ต.ท. ธีระชัย ใจคล่องแคล่ว ผบ.หมู่(พงว.) สภ.แม่สลิด จว.ตาก ปตก.1196 ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0231

184 ส.ต.ท. นนทิชัย ใจพลเสน ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยธุยา ปอย.1294 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2848

185 ส.ต.ท. นราธิป นิธิวรภัทรกลุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 14202 0071 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4061

186 ส.ต.ท. นวพรรษ นันตา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทับคล้อ จว.พจิติร ปพจ.1746 ผบ.หมู(่จร.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.5079

187 ส.ต.ท. นัฐพงษ์ โชติจนิดามณี ผบ.หมู่ (ป.)สภ.นางลือ จว.ชัยนาท ปชน.543 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0719

188 ส.ต.ท. นิมิต จนัแกว้ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดงเจริญ จว.พจิติร 0605 14202 0096 ผบ.หมู่(ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3345

189 ส.ต.ท. เบญจพล สังเวียนวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อตุรดิตถ์ ปอต.901 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1161

190 ส.ต.ท. ปฐมพงศ์ วงศ์ค าปัน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองอทุัยธานี 0610 14202 0111 รอง สว.(ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ปชม.5285

191 ส.ต.ท. ปิยวัฒน์ วงศ์อาษา ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางบอ่ จว.สมุทรปราการ ปสป.2063 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพนู 1511 12202 0171

192 ส.ต.ท. พนิิจนันท์ ผลธนสมบัติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พรหมพริาม จว.พษิณุโลก ปลพ.2163 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงเชียงราย จว.เชียงราย 0502 14202 0363

193 ส.ต.ท. มนุเชษฐ์ ไขท่า ผบ.หมู่(ป.) สภ.ร ามะสัก จว.อา่งทอง ปอท.626 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4254

194 ส.ต.ท. มานัส ตันวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองชัยนาท ปชน.894 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1787

195 ส.ต.ท. วัชระ ธรรมศิริ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0062 ผบ.หมู่(สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0302

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่14 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

196 ส.ต.ท. วิรุฬห์ อรุณศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ชัยนาท จว.ชัยนาท ปชน.881 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0691

197 ส.ต.ท. วีรยทุธ์ ตาลบ ารุง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ ์ ปอต.1583 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5115

198 ส.ต.ท. วุฒิพงษ์ วงค์ษา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทา่เรือ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3485 ผบ.หมู่(สส.) สภ.กอ้ จว.ล าพนู ปลพ.783

199 ส.ต.ท. ศตวรรษ ธรรมขนัธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ปตก.1084 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพนู ปลพ.1516

200 ส.ต.ท. ศรัณย ์วรกลูชัยเลิศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0627 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4590

201 ส.ต.ท. ศรุต อากาศเมฆ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0207 ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0064

202 ส.ต.ท. ศักด์ิระพ ีกอ้นค า ผบ.หมู่(ป.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ปนว.1641 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2019

203 ส.ต.ท. ศุภณัชพล ธิวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากพลี จว.นครนายก ปนย.974 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0147

204 ส.ต.ท. สุทัศน์ มูลเงิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1302 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2234

205 ส.ต.ท. หญิง สุธาสินี ธรรมสอน ผบ.หมู ่งานสายตรวจ2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0629 ผบ.หมู่(ธร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1084

206 ส.ต.ท. สุริยงค์ ค าพยิะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1648 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1068

207 ส.ต.ท. อรรถสิทธิ ์วงษ์สานนท์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 บช.สอท. 3305 12204 0112 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 14204 0084

208 ส.ต.ท. อคัระ ค าจนัทร์ ผบ.หมู่ กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1436 ผบ.หมู่(ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0273

209 ส.ต.ท. เอเซีย ทับแสง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อตุรดิตถ์ ปอต.900 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ปพร.2114

210 ส.ต.ต. กรรติรัตน์ ทิศอุ่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ ปอต.1493 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4248

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่15 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

211 ส.ต.ต. กษิดิศ ปันต่า ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังทรายพนู จว.พจิติร ปพจ.2235 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขนุตาล จว.เชียงราย ปชร.4118

212 ส.ต.ต. เกรียงไกร จอมปวง ผบ.หมู่(ป.) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก ปตก.2345 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1764

213 ส.ต.ต. จรีวัฒน์ โพดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทยัธานี ปอน.1711 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0251

214 ส.ต.ต. ณัฐกมล ปันวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1706 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1534

215 ส.ต.ต. ทศพร บุญกรี ผบ.หมู่(ป). สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ ปนว.1523 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่จนั จว.เชียงราย ปชร.3909

216 ส.ต.ต. ธนกฤต อนิต๊ะปาน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก ปตก.1178 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู ปลพ.698

217 ส.ต.ต. นันทิพฒัน์ อปูพนม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ปสท.1704 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่จนั จว.เชียงราย ปชร.3907

218 ส.ต.ต. ปฐมพงศ์ ฟแูสง ผบ.หมู่(ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1563 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1168

219 ส.ต.ต. ปณิธาน ทองกาบ ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังกะพี ้จว.อตุรดิตถ์ ปอต.865 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1598

220 ส.ต.ต. พงศ์กรณ์ เรือนธนวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3451 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3764

221 ส.ต.ต. พษิณุ สีดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1561 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5732

222 ส.ต.ต. รัตนพล แกว้บุญมา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ ปอต.1492 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่เจดีย ์จว.เชียงราย 0502 14204 0311

223 ส.ต.ต. เรืองวิทย ์เจตวิจติร ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร ปกพ.767 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1719

224 ส.ต.ต. วรภัทร มณีขติัย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1045 ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองล าพนู จว.ล าพนู ปลพ.1128

225 ส.ต.ต. วัฒนากร นายวิน ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1709 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4594

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5



หน้าที ่16 จาก 16 หน้า

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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5 ที ่ 105/2566 ลงวนัที ่ 7  มีนำคม 2566

226 ส.ต.ต. ศรัณย ์ชุมเมตตาพนัธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1565 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 12202 0208

227 ส.ต.ต. ศรัณย ์นันตี ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปพ. 2113 12202 2409 ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ ้จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0779

228 ส.ต.ต. ศรันย ์ใจวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฟากท่า จว.อตุรดิตถ์ ปอต.1876 ผบ.หมู่(ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1521

229 ส.ต.ต. สหรัถ จรีะวัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1705 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู ปลพ.679

230 ส.ต.ต. สุวิจกัขณ์ หล่ายสอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.พรหมพริาม จว.พษิณุโลก ปพล.2206 ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1300

231 ส.ต.ต. อริยวรรตน์ กนัทะดง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ปนว.2125 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3167

ส าเนาถกูต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(สุวิมล  สมฤทธิ)์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถกูต้อง

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

ผบช.ภ.5


