
ลําดับ ชื่อ - สกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ รูปภาพ หมายจับ เงินรางวัล

(บาท)

2 นายวีระ (วิทย์) หมื่นจะดา ศาลอาญา 
ที่ 83/2550
ลว. 24 ส.ค. 2550

5,000,000

3 นายวันเฉลิม (โน้ต) กมลเลิศ ศาลอาญา 
ที่ 819/2564
ลว. 23 ธ.ค. 2564

5,000,000

4 นายปัณณวิชญ์ (โก๋แก่) ประทุม ศาลอาญา 
ที่ 832/2564
ลว. 24 ธ.ค. 2564

5,000,000

รายชื่อเป้าหมายผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด

รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
จํานวน 23 เป้าหมาย รวมเงินรางวัล 43,900,000 บาท

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1119.12/9523 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

1 นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา 
หรือหนูเฉิน หรือเฉิน

ศาลจังหวัดแม่สอด 
ที่ 116/2563 
ลว. 18 พ.ย. 2563
และหมายจับคดี
ยาเสพติดอื่น ๆ 
ของบุคคลดังกล่าว   
ซึ่งยังไม่ขาดอายุความ

5,000,000

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หน้าที่ 1 จาก 6



ลําดับ ชื่อ - สกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ รูปภาพ หมายจับ เงินรางวัล

(บาท)

รายชื่อเป้าหมายผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด

รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
จํานวน 23 เป้าหมาย รวมเงินรางวัล 43,900,000 บาท

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1119.12/9523 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

5 นางชุนเหว่ย แซ่ช่าย ศาลอาญา 
ที่ 820/2564
ลว. 23 ธ.ค. 2564

5,000,000

6 นายศดายุ เหลืองประดับใจ
(โน๊ต สาย 4)

ศาลอาญา
ที่ 262/2559  
ลว. 9 ก.ย. 2559

3,000,000

7 นายชุติพันธ์ุ อธิปัตยะวงศ์
(มด)

ศาลอาญา 
ที่ 295/2564 
ลว. 19 พ.ค. 2564

3,000,000

8 น.ส.กนกวรรณ ประสาทเขตการ
(ชมพู่)

ศาลอาญา 
ที่ 140/2564
ลว. 19 ก.พ. 2564
และ 296/2564 
ลว. 19 พ.ค. 2564

3,000,000

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หน้าที่ 2 จาก 6



ลําดับ ชื่อ - สกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ รูปภาพ หมายจับ เงินรางวัล

(บาท)

รายชื่อเป้าหมายผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด

รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
จํานวน 23 เป้าหมาย รวมเงินรางวัล 43,900,000 บาท

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1119.12/9523 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

9 นายเจษฎา (เจย) ยาเปี่ยง ศาลอาญา 
ที่ จ.177/2559 
ลว. 22 ก.ค. 2559

2,000,000

10 นายธวัชชัย (แก้ว) อ้อมชมภู ศาลอาญา
ที่ 540/2563
ลว. 1 ธ.ค. 2563
และ 575/2563
ลว. 21 ธ.ค. 2563

2,000,000

11 นายอับดุลรอพี อุแม หรือ บังดี 
หรือ แบดี เปลี่ยนช่ือเป็น
นายธวัชชัย เบญมะอูเซ็ง

ศาลอาญา 
ที่ 67/2565
ลว. 25 ม.ค. 2565

1,500,000

12 นายคิด หรือเปา ทวีอภิรดีบาํรุง ศาลอาญา
ที่ 374/2563  
ลว. 7 ส.ค. 2563
และ 402/2563
ลว. 24 ส.ค. 2563

 1,000,000

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หน้าที่ 3 จาก 6



ลําดับ ชื่อ - สกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ รูปภาพ หมายจับ เงินรางวัล

(บาท)

รายชื่อเป้าหมายผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด

รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
จํานวน 23 เป้าหมาย รวมเงินรางวัล 43,900,000 บาท

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1119.12/9523 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

13 นายสรวิชญ์ อภัยรุณ ศาลอาญา
ที่ 37/2563
ลว. 20 ก.พ. 2563
และ 85/2563 
ลว. 20 มี.ค. 2563

1,000,000

14 นายสุทัศน์หรือมุ้ย เดชคํา ศาลอาญา
ที่ 64/2565 
ลว. 25 ม.ค. 2565

1,000,000

15 นายพงศกร ศรีสรวง
(โต้ง)

ศาลอาญา 
ที่ 318/2562  
ลว. 18 ก.ค. 2562

1,000,000

16 นายอภิเชษฐ ชงโค
(แจ็ค)

ศาลอาญา 
ที่ 196/2564  
ลว. 17 มี.ค. 2564

1,000,000

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หน้าที่ 4 จาก 6



ลําดับ ชื่อ - สกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ รูปภาพ หมายจับ เงินรางวัล

(บาท)

รายชื่อเป้าหมายผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด

รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
จํานวน 23 เป้าหมาย รวมเงินรางวัล 43,900,000 บาท

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1119.12/9523 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

17 นายอนุชิต จะโต๊ะ หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 104/2564
ลว. 29 ธ.ค. 2564

              200,000

18 นายจะเย จะเดอ หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 105/2564
ลว. 29 ธ.ค. 2564

              200,000

19 นายจะยี จะอื่อ หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 106/2564
ลว. 29 ธ.ค. 2564

200,000              

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หน้าที่ 5 จาก 6



ลําดับ ชื่อ - สกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ รูปภาพ หมายจับ เงินรางวัล

(บาท)

รายชื่อเป้าหมายผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด

รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
จํานวน 23 เป้าหมาย รวมเงินรางวัล 43,900,000 บาท

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1119.12/9523 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

20 นายจตุพล ยะจู่ หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 107/2564
ลว. 29 ธ.ค. 2564

200,000              

21 นายจะนะหรือจะนะโหล 
ไม่ทราบนามสกุล

หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 1/2565
ลว. 2 ม.ค. 2565

200,000              

22 นายปะกู จะวะ หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 2/2565
ลว. 5 ม.ค. 2565

200,000              

23 นายจะจ๋อย อาเลอ หมายจับ 
ศาลจังหวัดฝาง 
ที่ จ. 3/2565
ลว. 5 ม.ค. 2565

200,000              

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หน้าที่ 6 จาก 6


