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ค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 
ท่ี ๑๕4/256๒ 

เรื่อง  กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ 
--------------------------------------------------------- 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ .ศ.2547             
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 7/2560 ลงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2560           
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ                     
ท่ี 297/2562 ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2562 เรื่อง กำรมอบหมำยอ ำนำจกำรส่ังแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ   
จึงแต่งต้ังให้ข้ำรำชกำรต ำรวจด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ จ ำนวน  188  นำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยช่ือแนบท้ำยค ำส่ังนี้  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎำคม 2562กเป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม               
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตรำเงินเดือน เดิมไปต้ัง จ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ต้ังแต่วัน ท่ี                       
1 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป 
  
                  ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๓๐   มิถุนำยน   พ.ศ.   2562 

 
 
 

(ลงช่ือ) พลต ำรวจโท  (สุธีร์  เนรกัณฐี)  พลต ำรวจโท (ลงช่ือ) 
( สุธีร์  เนรกัณฐี ) 
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ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

 พันต ำรวจตรี 
( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ ) 

สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ๑ กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
ต ำรวจภูธรภำค ๖ 

๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. กฤษดากร ศรีพล รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.141 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0124
2 ร.ต.อ. กล้าณรงค์ จันทรมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 29203 0083 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 11203 0165
3 ร.ต.อ. เกษมสิทธ์ิ แสงเถ่ือนพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.315 รอง สว.(สอบสวน) กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 11203 0160
4 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ธรรมราช รอง สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก สตก.79 รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.158
5 ร.ต.อ. คณพศ อินทุภูติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 24203 0066 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 0606 24203 0054
6 ร.ต.อ. ค าแสง ไชโย รอง สวป.สภ.น  าหนาว จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0113 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.295
7 ร.ต.อ. จตุพล แก้วการไร่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี สอน.183 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0060
8 ร.ต.อ. จรยุทธ ค าหอม รอง สวป.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 1605 11202 0101 รอง สว.ธร.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 13304 0192
9 ร.ต.อ. จอม เนียมค า รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.118 รอง สวป.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.160

10 ร.ต.อ.หญิง จันจิรา พรหมมา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0218 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0245
11 ร.ต.อ.หญิง จ าเนียร อักษรใชย รอง สว.ธร.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.125 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11304 0015
12 ร.ต.อ. จิรัฎฐ์ จันเย็น รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0219 รอง สว.ธร.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.193
13 ร.ต.อ. จุมพล แก้วค า รอง สวป.สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 13207 0206 รอง สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0381
14 ร.ต.อ. ฉลวย เสือน้อย รอง สวป.สภ.น  าหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0166 รอง สวป.สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0141
15 ร.ต.อ. ฉัตรจริน ขาวอ่อน รอง สว.สส.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี 0610 13204 0103 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.313
16 ร.ต.อ. ชนินทร์ พานทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร สกพ.245 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 11203 0197
17 ร.ต.อ. ชลอ ลอยเลิศ รอง สวป.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย สสท.149 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 11203 0132
18 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ เมืองแมน รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.228 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0223

พ.ต.ต.พ.ต.ท.00ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดาพ.ต.ท.00
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง
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19 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ เหมืองหม้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 29203 0058 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.151
20 ร.ต.อ. ชัยธนา ตันโน รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร สพจ.162 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.190
21 ร.ต.อ. ชัยมงคล จันทรชิต รอง สว.สส.สภ.แม่สลิด จว.ตาก 1605 11204 0119 รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.206
22 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ เศรษฐสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0161
23 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ สีหะวงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองตาก 0603 13202 0292 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 11202 0129
24 ร.ต.อ. ชาคริส จ านงค์วัย รอง สว.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 0608 13204 0138 รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0027
25 ร.ต.อ. ชาญชัย ชมประเสริฐ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0117 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 11204 0033
26 ร.ต.อ. ชาญวิทย์ เสง่ียมอยู่ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0194 รอง สว.ธร.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 11304 0055
27 ร.ต.อ.หญิง ชุติมา ปุ๊ดสาร รอง สว.ธร.สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.180 รอง สว.ธร.สภ.เมืองตาก 1605 11304 0079
28 ร.ต.อ. เชาวลิต ไพโรจน์ รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 13202 0032 รอง สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 13204 0033
29 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ลิคูณ รอง สว.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0130 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 11203 0181
30 ร.ต.อ. ณัฏฐกิตต์ิ นวลสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.260 รอง สว.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 1610 11204 0100
31 ร.ต.อ. ณัฐธนพล สุวรรณชัย รอง สวป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0019 รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.374
32 ร.ต.อ. ด ารงค์ ยวงแก้ว รอง สว.ธร.สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย 1610 11304 0052 รอง สว.ธร.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 13304 0155
33 ร.ต.อ. ด ารงค์ศักด์ิ อินริ ว รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0278 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6 1602 11305 0142
34 ร.ต.อ.หญิง ดิษนีย์ แป้นไม้ รอง สว.ธร.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.305 รอง สว.ธร.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.293
35 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ ชุ่มชิ น รอง สว.ธร.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สนว.441 รอง สว.ธร.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0035
36 ร.ต.อ. ทองแดง ราศรี. รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 13207 0211 รอง สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก สอต.120

พ.ต.ต.

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.00ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดาพ.ต.ท.00
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )
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37 ร.ต.อ. ทองพูน หลงรัก รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.320 รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13204 0182
38 ร.ต.อ. ทิพย์ โพธ์ิทอง รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0091 รอง สว.สส.สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 13204 0233
39 ร.ต.อ. เทวา อรัญโสต รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ สอต.171 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 29203 0056
40 ร.ต.อ. ธงชัย แก้วจรูญ รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0319 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0162
41 ร.ต.อ. ธงชัย ล าพูน รอง สว.ธร.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร 0602 13304 0202 รอง สว.ธร.สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 13304 0012
42 ร.ต.อ. ธนพล เทศกาล รอง สว.สส.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0133 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13204 0346
43 ร.ต.อ. ธวัช สุวรรณกรณ์ รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0271 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0186
44 ร.ต.อ.หญิง ธัญญธร อินทร์สุข รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0197 รอง สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0151
45 ร.ต.อ.หญิง ธิติยา สุกันทา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0125 รอง สว.ธร.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.238
46 ร.ต.อ. ธีร์ทัศน์ แผ้วสถานฐ์ รอง สว.สส.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 1612 11204 0100 รอง สว.จร.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13205 0308
47 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ มีสุวรรณ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0036 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0058
48 ร.ต.อ. ธีรศักด์ิ ดวงตาน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11203 0131
49 ร.ต.อ. นพคุณ ใจแข็ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 0605 24203 0075 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร สพจ.153
50 ร.ต.อ. นเรนทร์ นาคฤทธ์ิ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0222 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0171
51 ร.ต.อ. นัฐพล ดวงตาน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11203 0128 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ สอต.171
52 ร.ต.อ.หญิง นันทนิตย์ ครินชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11304 0016 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11305 0026
53 ร.ต.อ. นิคม ตรงต่อกิจ รอง สว.สส.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 13204 0094 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 11202 0084
54 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุทธหลวง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 23203 0043 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.221

พ.ต.ต.พ.ต.ท.00ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดาพ.ต.ท.00
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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55 ร.ต.อ. บัญชา สิงขร รอง สวป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13202 0244 รอง สว.สส.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 11204 0127
56 ร.ต.อ. บุญธรรม ใจพันธ์ รอง สวป.สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สสน.6 รอง สว.สส.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 13204 0213
57 ร.ต.อ. บุญธัย จันทะบุรี รอง สวป.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ สพช.125 รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0197
58 ร.ต.อ. บุญเลิศ ทิพย์ศรีบุตร รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13204 0263 รอง สว.สส.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 1605 11204 0117
59 ร.ต.อ. ปธานิน จันเปาว์ รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.295 รอง สวป.สภ.น  าหนาว จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0113
60 ร.ต.อ. ประชากร หลานวงษ์ รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.191 รอง สว.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.200
61 ร.ต.อ. ประเดิม พร้อมสัตย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.150 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.248
62 ร.ต.อ. ประภาส วิชัย รอง สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0236 รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0353
63 ร.ต.อ. ประสงค์ เชื อนุ่ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี สอน.74 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1612 11203 0135
64 ร.ต.อ. ประสงค์ เอื อเฟ้ือพันธ์ รอง สว.ธร.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.293 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0021
65 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ ศรีบัวรินทร์ รอง สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0120 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0194
66 ร.ต.อ. ปรีชา แย้มเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.330 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0096
67 ร.ต.อ.หญิง ปิยรัตน์ ก่อนิธิกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0158 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 27203 0072
68 ร.ต.อ. ผดุง อยู่แย้ม รอง สวป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0092 รอง สว.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 0608 13204 0122
69 ร.ต.อ. พงศภัคด์ิ บัวข า รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร 0605 13202 0240 รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร 0605 13204 0107
70 ร.ต.อ. พรไพรสนธ์ กลัดเฟ่ือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.168
71 ร.ต.อ. พลวัฒน์ ดีเลิศ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0225 รอง สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13204 0166
72 ร.ต.อ. พลวัฒน์ ทองแท้ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11202 0138 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0236

พ.ต.ต.

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.00ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดาพ.ต.ท.00
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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73 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ธะนะใจ รอง สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0115 รอง สว.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0129
74 ร.ต.อ. พิเชษฐ ทรัพย์ประเสริฐ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 11202 0040 รอง สว.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.220
75 ร.ต.อ. พีรพล นันทสังข์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 0610 24203 0044 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1612 11203 0131
76 ร.ต.อ. พีรพัฒ แก้วมล รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 29203 0056 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี สอน.156
77 ร.ต.อ. เพลินจิตร โฉมงาม รอง สว.สส.สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.122 รอง สว.จร.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0105
78 ร.ต.อ. ไพรัตน์ สุขพรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.296 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0188
79 ร.ต.อ. ไพโรจน์ คล้ายสุวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.216 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 1608 11203 0186
80 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ตาจันทร์ รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0265 รอง สว.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0140
81 ร.ต.อ. มงคล บัวช่ืน รอง สว.สส.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 0605 13204 0145 รอง สว.สส.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ สนว.249
82 ร.ต.อ. มนัส กาญจนรัชต์ รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.310 รอง สว.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0130
83 ร.ต.อ. มนูญ วิชาโคตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 29203 0076 รอง สว.สส.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 0606 13204 0179
84 ร.ต.อ. มานพ แก้วเอ่ียม รอง สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0109 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0198
85 ร.ต.อ. มานพ ไพบูลย์วีวัฒนา รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0353 รอง สว.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สนว.409
86 ร.ต.อ. มารุต ม่ันพรม รอง สวป.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1612 11202 0080 รอง สว.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี สอน.179
87 ร.ต.อ. ยอดรัก ยศม้าว รอง สว.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0129 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0225
88 ร.ต.อ. ยุทธพงษ์ ปินตากรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 23203 0216 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.187
89 ร.ต.อ. รังสรรค์ จันทร์สา รอง สว.สส.สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สพล.118 รอง สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก สตก.79
90 ร.ต.อ. รังสิวุฒิ จันทร์ศิริ รอง สวป.สภ.น  าปาด จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0194 รอง สวป.สภ.น  าหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0165

พ.ต.ต.

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง
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91 ร.ต.อ. รัตนะ บุตรธรรม รอง สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0103 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0170
92 ร.ต.อ. ราชัญ อ่อนใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 24203 0047 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11305 0026
93 ร.ต.อ. รุ่งเพชร ใจชื น รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางลาย จว.พิจิตร สพจ.139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร 1607 11203 0134
94 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ มีรอด รอง สว.สส.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 11204 0124 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0237
95 ร.ต.อ. เร่ิม ขีดวัน รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0101 รอง สวป.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.161
96 ร.ต.อ.หญิง ฤทัยรัตน์ เสรีรัตนเสถียร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11304 0071 รอง สว.ธร.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 13304 0248
97 ร.ต.อ.หญิง ลลิตตา ปันดิษฐ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11305 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13203 0035
98 ร.ต.อ. ล าดวน แหไธสง รอง สวป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย สสท.180 รอง สว.สส.สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย 1610 11204 0099
99 ร.ต.อ. ล ามนู จันทร์เครือยิ ม รอง สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.326 รอง สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.208

100 ร.ต.อ. ลือชา ยาห้องกาศ รอง สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.284 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0248
101 ร.ต.อ. วรรธนันท์ จองป้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก สตก.256 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 1610 11203 0154
102 ร.ต.อ. วันชัย ฝึกหัด รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11205 0105 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.245
103 ร.ต.อ. วันชัย ศรีสังข์ รอง สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ สนว.254 รอง สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0216
104 ร.ต.อ. วาฤทธ์ิ อะโรคา รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร 1604 11202 0081 รอง สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 13202 0289
105 ร.ต.อ. วิโรจน์ วันเท่ียง รอง สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 0605 13207 0173 รอง สว.สส.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร 0605 13204 0153
106 ร.ต.อ. วิละ กล่ินสังข์ รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0114 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.293
107 ร.ต.อ. วิษณุวรรธน์ มลพงษ์พันธ์ุ รอง สว.สส.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0118 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0150
108 ร.ต.อ. วีรชัย ศรีโพธา รอง สวป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร สพจ.242 รอง สว.สส.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร 0605 13204 0137

พ.ต.ต.
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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109 ร.ต.อ. วีรพงศ์ สีลินลี รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี 0610 13202 0131 รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.320
110 ร.ต.อ. วีระ แสนหาญ รอง สวป.สภ.เมืองตาก สน.489 รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก สตก.158
111 ร.ต.อ. วีระเทพ เพ็งแดง รอง สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.237 รอง สว.สส.สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร 0605 13204 0188
112 ร.ต.อ. วีระพันธ์ุ ขันทับทิม รอง สวป.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 13207 0157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 11203 0133
113 ร.ต.อ. วีระยุทธ เฟ่ืองอักษร รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สอต.116 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11304 0022
114 ร.ต.อ. วีระศักด์ิ จันทร์สม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 29203 0050 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร 1607 11203 0139
115 ร.ต.อ. ศรีไพร มากรณ์ รอง สวป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13207 0139 รอง สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.284
116 ร.ต.อ. ศักดา พะชะ รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย สสท.267 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 1610 11203 0148
117 ร.ต.อ. ศิวกร ก าพลธนสิน รอง สวป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 0608 13207 0149 รอง สว.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 1607 11204 0103
118 ร.ต.อ. ศุภกร โภชนะสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0067 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0079
119 ร.ต.อ. ศุภวัฒน์ ปรีชาชาญ รอง สว.จร.สภ.เก้าเลี ยว จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0124 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0159
120 ร.ต.อ. ศุภวัฒน์ ลือโฮ้ง รอง สว.สส.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 0608 13204 0131 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11204 0182
121 ร.ต.อ.หญิง ศุภัฆศจี พิชญธรรมกิตต์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11326 0026
122 ร.ต.อ. สงกรานต์ วันชัย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0150 รอง สว.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0179
123 ร.ต.อ. สงวน พ่วงพลอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 29203 0080 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.315
124 ร.ต.อ. สพล จิระประภูศักด์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11403 0028 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0117
125 ร.ต.อ. สมเจต ป้อมภา รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.171 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0169
126 ร.ต.อ. สมชาย ทับสิงห์คลา รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0343 รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0344
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127 ร.ต.อ. สมนึก วัฒนะ รอง สว.ธร.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 11304 0055 รอง สว.ธร.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.168
128 ร.ต.อ. สมพงษ์ ใจงาม รอง สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 13204 0199 รอง สว.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 13204 0132
129 ร.ต.อ. สมพงษ์ นาคบาง รอง สวป.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.236 รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11205 0105
130 ร.ต.อ. สมพงษ์ แสนค า รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0267 รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก สตก.170
131 ร.ต.อ. สมศักด์ิ กิจบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร 0605 24203 0068 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 1610 11203 0135
132 ร.ต.อ. สรธร ตรีประวัติ รอง สวป.สภ.เมืองตาก 1605 11202 0082 รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13204 0032
133 ร.ต.อ. สรพันธ์ หงส์เวียงจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 13203 0022 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 13203 0019
134 ร.ต.อ. สังคม สีสุราช รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 13207 0194 รอง สวป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก สพล.338
135 ร.ต.อ. สังวาลย์ ศรีบัวรินทร์ รอง สว.ธร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.200 รอง สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0117
136 ร.ต.อ. สัณฐิฏิยศ ทองก้อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ สอต.262 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11203 0128
137 ร.ต.อ. สัมพันธ์ พูลสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.146 รอง สวป.สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร สพจ.228
138 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ เข็มจัด รอง สว.จร.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0107 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.312
139 ร.ต.อ. สินทรักษ์ คุ้มเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0096 รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.459
140 ร.ต.อ. สุกัน กองฟู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 0603 24203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 23203 0216
141 ร.ต.อ.หญิง สุชาดา วงศ์ธนะบูรณ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11304 0019 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0171
142 ร.ต.อ. สุชาติ กุลวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.469 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.296
143 ร.ต.อ. สุเทพ เนื อน่ิม รอง สวป.สภ.เมืองตาก สตก.151 รอง สวป.สภ.เมืองตาก 0603 13202 0271
144 ร.ต.อ. สุเทพ ภุมมาพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 12203 0017 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.169
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145 ร.ต.อ. สุนทร ประดิษฐสันติกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.169 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 0610 24203 0044
146 ร.ต.อ. สุนิติ กันตปพนธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี สอน.156 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0016
147 ร.ต.อ.หญิง สุนิสา จักรพรรด์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0077 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0170
148 ร.ต.อ. สุพจน์ คุ้มทิม รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.459 รอง สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.131
149 ร.ต.อ. สุภาคีนัย แตงตรง รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0039 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0278
150 ร.ต.อ. สุภาพ เงินแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.289 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 23203 0043
151 ร.ต.อ. สุรวุฒิ บดีรัฐ รอง สว.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร 0602 13204 0216 รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.171
152 ร.ต.อ. สุรวุฒิ ยศบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 13203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 1610 11203 0157
153 ร.ต.อ. สุวิทย์ เก่งเขตรกรณ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองตาก 1605 11205 0084 รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0319
154 ร.ต.อ. แสวง แสงอ่ า รอง สวป.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 0608 13202 0221 รอง สว.จร.สภ.เมืองสุโขทัย 1610 11205 0086
155 ร.ต.อ. เหรียญทอง ค ามะวงค์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11305 0041 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11204 0154
156 ร.ต.อ. แหลมทอง เทพบุตร รอง สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร สพจ.196 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 11204 0172
157 ร.ต.อ. อดุลย์ เพ็งแจ่ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 0602 24203 0087 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร สกพ.245
158 ร.ต.อ. อภิณัฏฐ์ อนันตเมฆ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.145 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0171
159 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ ถาวร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0084 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 23203 0237
160 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ มุ้งทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร สกพ.207 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0032
161 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ เรืองชูเกียรติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.245 รอง สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.209
162 ร.ต.อ.หญิง อรนภา แก้วอาณา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11304 0015 รอง สว.ธร.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.278
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163 ร.ต.อ. อาทิศ ค าผงแดง รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก สตก.158 รอง สว.สส.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 1605 11204 0109
164 ร.ต.อ. อานนท์ เนียมเปรม รอง สว.ธร.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 13304 0037 รอง สว.ธร.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 13304 0031
165 ร.ต.อ. อานนท์ ยิ มประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13202 0245 รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0039
166 ร.ต.อ. อ าพล ทองอร่าม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11403 0029 รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13204 0183
167 ร.ต.อ. อุทัย รอดอยู่ รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 0605 13202 0246 รอง สวป.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร สพจ.185
168 ร.ต.อ. เอกชัย ขุมเพ็ชร รอง สวป.สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 13207 0219 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0218
169 ร.ต.อ. เอกชัย ศรีรัตนะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11305 0027 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11305 0027
170 ร.ต.อ. เอกพล ค ามี รอง สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 13202 0222 รอง สวป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13207 0139
171 ร.ต.อ. เอนก แก้วอาณา รอง สวป.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 0608 13207 0169 รอง สวป.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก 1608 11202 0213
172 ร.ต.อ. โอภาส สีทิน รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0110 รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร สพจ.166
173 ร.ต.ท. กิตติศักด์ิ สุขประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 29203 0051 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.139
174 ร.ต.ท. เจษฎา ทองดุล รอง สวป.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.254 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0241
175 ร.ต.ท. ณรกร เหล่าเมือง รอง สวป.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.298
176 ร.ต.ท. ณัชรัญ เชลงวิทย์ รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.389 รอง สวป.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สผง.2
177 ร.ต.ท. ติณณภพ จันลองภาส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.397 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 29203 0040
178 ร.ต.ท. ทิชานนท์ อรรถการไพบูลย์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11202 0114 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0240
179 ร.ต.ท. ทีรฆะ ตั งสุขสันต์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11202 0118 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11204 0181
180 ร.ต.ท. เทอดภูมิ สังข์ทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 24203 0068 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร สกพ.122

พ.ต.ต.

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.00ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดาพ.ต.ท.00
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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181 ร.ต.ท. ปรัชญา ทาบ้านฆ้อง รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังหว้า จว.พิจิตร 1607 29203 0056 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 24203 0068
182 ร.ต.ท. พาทิศ จันทร์ด้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 0606 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน) กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 11203 0163
183 ร.ต.ท. พาสุกรี บุตรศรี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0119 รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 0605 13202 0244
184 ร.ต.ท. ไพโรจน์ สุดตา รอง สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 13202 0223 รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.228
185 ร.ต.ท. ภูวดิษฐ์ หอมสด รอง สวป.สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สพล.116 รอง สว.สส.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 0605 13204 0175
186 ร.ต.ท. มงคล พลงาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.226
187 ร.ต.ท. สมคิด ค ายวน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 11202 0129 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11204 0180
188 ร.ต.ท. สมทรง โทจ าปา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0250 รอง สวป.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0086

พ.ต.ต.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.00ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดาพ.ต.ท.00
( ปรัชญา  จารุพงศ์ปรีดา )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ส าเนาถูกต้อง

( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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