
(ส าเนา) 
ครุฑ 

ค าส่ังต ารวจภูธรภาค 6 
ท่ี  37 / 2563 

เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ 
--------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.2547             
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2560 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560           
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ ประกอบค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ                     
ท่ี 297/2562 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายอ านาจการส่ังแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ   
จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการต ารวจด ารงต าแหน่งต่างๆ จ านวน 126 ราย ปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าส่ังนี้  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม               
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป 
  
                  ส่ัง   ณ   วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
                                              (ลงช่ือ) พลต ารวจโท อภิชาติ  ศิริสิทธิ์                                                                                                                                                                                                 

         (อภิชาติ  ศิริสิทธิ์) 
            ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 6 
 

 

 

 

 

                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        พ.ต.ต. 

                  (พงษ์พิพัฒน์ ภักดีณรงค์)  
   สารวัตรฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ  
                     ต ารวจภูธรภาค ๖ 
                  31  มกราคม  ๒๕๖3      



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

1 ส.ต.ต. กรรณภัทร ตรงต่อกิจ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-2981 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก 0606 14202 0268
2 ด.ต. กฤตธนา ศิลปีสกุล ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน 1104 14205 0620 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ปพล.946
3 ด.ต. กฤษณะ จบศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 14202 0019 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ปอน.732
4 ส.ต.ท. กษิดิศ ครองแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1367 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 14202 0428
5 ส.ต.ท. กษิดิศ น้อยตา ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0089 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0363
6 ด.ต. กิตติภพ ฉายลักษณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ปจบ.1375 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2000
7 ส.ต.ท. กิตติศักด์ิ ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่ ฝอ.สฝจ. 2714 12301 0013 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1227
8 ส.ต.ท. เกรียงไกร อ่ิมหมี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-1747 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1659
9 ส.ต.ท. เกียรติชัย ภู่เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองล าปาง 0508 14202 0230 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1817

10 จ.ส.ต.หญิง ขวัญชนก วัฒนวงษา ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1121 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังกะพ้ี จว.อุตรดิตถ์ ปอต.865
11 ส.ต.ท. ขวัญชาติ กันทะใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1556 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 14202 0066
12 ส.ต.ท. คงศักด์ิ ถาม่อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1563 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1143
13 ส.ต.อ. จักรพงษ์ ใจดี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-5587 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1807
14 ส.ต.ท. จักรวาล เฉลิมศรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4988 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0659
15 ด.ต. จ าเนียร งามสม ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0570 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 0605 14202 0406
16 ส.ต.ท. จีรวัฒน์ รอดทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4562 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ปสท.1921
17 ส.ต.ท. เจษฎา เพ่ิมกสิกรรม ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางขุนเทียน ปศ.4689 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร 0602 14202 0434
18 ส.ต.ท. ชนินทร จินตนา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 1124 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1421

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

19 ส.ต.อ.หญิง ชริสรา ภู่รอด ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.น.1 1003 12204 0063 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1992
20 ส.ต.ท. ชัยธวัช พงษ์เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1765 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร 0605 14202 0370
21 ส.ต.ท. ชาคริต อัจฉรารุจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ปลบ.2340 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ปพช.1382
22 ส.ต.ท. ชาร์วิณ พลพิรา ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-5501 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.1951
23 ด.ต. ไชโย ปิติปาละ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1315 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2107
24 ส.ต.ท. ญาณวรุตม์ จันทร์หลวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 14202 0172 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0168
25 ส.ต.ต. ฑิฆัมพร เตโพธ์ิ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3475 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0132
26 ด.ต. ณคพล บุญทะวงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เรือง จว.น่าน 0504 14204 0347 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0156
27 ด.ต. ณรงค์ชัย เรืองสังข์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4942 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0639
28 ส.ต.ท. ณัฐพล นาต๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1051 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1392
29 ส.ต.ท. ณัฐภัทร ด ารงรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี ปกจ.1839 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1825
30 ส.ต.ท. ณัฐภัทร สามล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท ปชน.1453 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.2049
31 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ทับแผลง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองล าปาง 0508 14202 0224 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0154
32 ด.ต. ทวีป บุญเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าเหร่ 1115 14202 0223 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ ปนว.1053
33 ด.ต. ทวีศักด์ิ วังอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหว้า จว.นครพนม ปนพ.3008 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าหนาว จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1939
34 ส.ต.ต. ทศพร ทองแตง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0173 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0067
35 ส.ต.ท. ธนบูรณ์ อัมพุช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชัยนาท ปชน.875 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0485
36 ส.ต.ท. ธนัฐพงษ์ แดงแจ้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1602 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 14202 0512

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

37 ด.ต. ธรรมนุญ เขียวศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0678 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2100
38 ส.ต.ต. ธราดล คล้ายแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1116 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 14202 0180
39 ด.ต. ธวัชชัย ทองโตนด ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.น.1 1003 12204 0060 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปศ.1508
40 ส.ต.ต. ธวัชชัย เพียรชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 12202 0249 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย ปสท.1010
41 ส.ต.ท. ธิปไตร เช้ือเมืองพาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 14202 0198 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1013
42 ส.ต.ท. นพพร โพธ์ิรางสาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1858 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0366
43 ส.ต.ท. นเรศ แช่มช่ืน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4458 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 14202 0147
44 ด.ต. นฤเทพ โยธา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0648 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1862
45 ส.ต.อ. นันทภพ นิติภูมิไตรลักษณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0473 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 14202 0126
46 ส.ต.ท. นิรุตต์ ศักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0332 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร 0605 14202 0394
47 ส.ต.ท. นูธ์ ค าแสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.816 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0108
48 ด.ต. บุญลือ สายทองค า ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1195 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2157
49 ด.ต.หญิง บุปผาสวรรค์ เอ่ียมศิริ ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1209 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 12301 0009
50 ส.ต.ต. ปฏิกร กลัดทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 14202 0169 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0081
51 ส.ต.ท. ปฏิวัติ พรมผิว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0019 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2167
52 ส.ต.ท. ปรัชญ์ชวิน นนท์ธีระวิศาล ผบ.หมู่ (สส.) กก.สืบสวนสอบสวน บก.น.6 1008 12204 0064 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1966
53 ด.ต. ปลวัชร บุตรอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท ปชน.577 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2790
54 ส.ต.ท. พงศ์พนัส นวมเฟ่ือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2950 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1879

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

55 ส.ต.ต. พณบดี เฉลิมภาค ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0095 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12202 0085
56 ส.ต.ท. พลพิพัฒน์ ทองงามข า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3256 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1792
57 ส.ต.ท. พลวัต มีเนตรข า ผบ.หมู่ (จร.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4628 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1891
58 ส.ต.ท. พัฒนา สุวรรณฤทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2081 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1931
59 ด.ต. พันธ์ุธัช วัชรกุล ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0018 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 0602 14202 0417
60 ร.ต.ท. พิเชษฐ์ มีเนตรข า รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1071 รอง สว.(ป.) สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1016
61 ส.ต.ท. พิพัฒน์ งดงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.2122 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1612
62 ส.ต.ท. พิพัฒน์ศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4860 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 14202 0458
63 ส.ต.ท. พีรพล เพชรประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเสาธง ปน.3-3672 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ ปนว.1001
64 ด.ต. พีรพัฒน์ สนิทวรสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0141 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0686
65 ด.ต. ไพรทูน ปานพันธ์ ผบ.หมู่ (พงว.) สน.เตาปูน ปน.1-4719 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร ปพจ.1073
66 ด.ต. ไพรวัลย์ แดงด้วง ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6610 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1810
67 ส.ต.ต. ภูริวัจน์ พงศ์ถ่ิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1911 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 14202 0197
68 ส.ต.อ. ภูวดล บุญปู่ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0547 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0208
69 ด.ต. โภควัฒน์ น้อยแสง ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0121 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.973
70 ร.ต.ต. มานพ รินนาศักด์ิ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.2053 รอง สว.(สส.) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2263
71 ด.ต. มานัด มีช้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส ปนธ.1719 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1212.
72 ด.ต. มารุจจ์ ทองค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส านักทอง จว.ระยอง ปรย.1507 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 14202 0244

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

73 ส.ต.อ. มารุต ติตาวงศ์ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0285 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย ปสท.1017
74 ส.ต.ท. เมษา แสงฤทธ์ิ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1879 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0114
75 ด.ต. ไมตรี สุวรรณาภา ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0718 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 14202 0238
76 ส.ต.ท. รัตนชัย ศาสตร์ศิลป์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 14202 0252 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0309
77 ด.ต. รัตนพล พลอาจ ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0975 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1748
78 ด.ต. ลิขิต ศิริเมืองยม ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 1257 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย 0608 14202 0202
79 ด.ต. เลอศักด์ิ นนท์ขุนทด ผบ.หมู่ ฝอ.สยศ.ตร. 0200 12301 0004 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0115
80 ส.ต.ต. วทัญญู วสุพลนฤนาท ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท ปชน.1114 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0155
81 ด.ต. วัชรชัยนันท์ กาบสันเทียะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ ปบร.3520 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1673
82 ส.ต.ท. วัชระ ศรีวิศร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี ปจบ.2238 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1738
83 จ.ส.ต. วิเจริญ บุษบาไพร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาส าราญ 1102 14202 1172 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1657
84 ด.ต. วิชัย ต๊ะปัญญา ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4338 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 14202 0196
85 ร.ต.ต. วินัย กล่ินปาน รอง สว.(ป.) สภ.นาแห้ว จว.เลย ปลย.3398 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0259
86 ร.ต.ท. วินิจ แก้วบัวดี รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.นนทบุรี 1105 12204 0149 รอง สว.(ป.) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1905
87 ด.ต. วิสุทธ์ิ จันทร์เทวี ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0220 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2174
88 ส.ต.ต. วีรพล จ๋ิวเข็ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1082 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.1975
89 จ.ส.ต. วีระพงษ์ นัยเนตร ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0296 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 12202 0091
90 ส.ต.ท. วุฒิชัย จันทะดวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3571 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2205

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

91 ส.ต.ท. วุฒิชัย เอ่ียมโซ้ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางบอน 1104 14205 0150 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0112
92 ด.ต. ศรสิน ศรีอ าคา ผบ.หมู่ ฝอ.สตส. 0900 12301 0005 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1590
93 ส.ต.อ. ศรัณยู นาคอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4875 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2072
94 ส.ต.อ. ศรายุธ วงษ์ภูมิ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0644 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1961
95 ด.ต. ศักดิพัฒน์ พันธ์ชัยศรี ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0331 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0080
96 ส.ต.ท. ศิธัช ภาวะเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3277 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12204 0160
97 ด.ต. ศิราวุธ ปันทะนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี ปลบ.2465 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 14204 0102
98 ด.ต. ศุภกร กุฎฤาษี ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6542 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1614
99 ส.ต.ท. สถาพร ลาพิงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว ปปจ.3965 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1429
100 ด.ต. สถิตย์พงษ์ จับเทียน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.1147 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0363
101 ด.ต. สมเกียรติ อินสว่าง ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0154 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี ปอน.708
102 ด.ต. สมจิตร กัดฟัก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0506 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1453
103 ด.ต. สมบัติ ม่ังมี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 14202 0186 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1587
104 ด.ต. สมยงค์ เทียมวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา ปนม.9898 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ปตก.1228
105 ด.ต. สมาน ทวีไชย ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0732 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2297
106 ส.ต.อ. สหรัฐ ใต้กิ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1642 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1857
107 ส.ต.อ.หญิง สายธาร ภูก่ิงเงิน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 12202 0080 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0108
108 ร.ต.ต. ส าเริง ลิลา รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต กก.2 บก.จร. 1002 12205 1294 รอง สว.(จร.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1673

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 37/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

109 ส.ต.ท. สุทธิรักษ์ ม่วงงาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3920 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0397
110 จ.ส.ต. สุทธิรัตน์ พูนพ่วง ผบ.หมู่ กลุ่มงานท่ีปรึกษา คพ. 0603 12301 0018 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี ปอน.1149
111 ส.ต.ต. สุภาพ เพ็ชรนิล ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าพระ ปน.3-2841 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร ปพจ.2015
112 ส.ต.ท. สุรศักด์ิ นงค์ภา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร ปสน.3706 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1616
113 ด.ต. สุรัตน์ กาวิระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.5011 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1560
114 ด.ต. สุรัตน์ เกตุโสระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บึงแก จว.ยโสธร ปยส.579 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3075
115 ด.ต. เสน่ห์ จันโท ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1098 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1681
116 ร.ต.ต. เสิม หยุ่นแก้ว รอง สว.(ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0757 รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย ปสท.1272
117 ส.ต.ต. อนวัช เรียมศรีสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปฉช.1166 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ปนว.2439
118 ด.ต. อนุชา พวงพิลา ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท 1108 14202 0169 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1803
119 ส.ต.อ. อนุชา รุ่งรัตน์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0043 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0092
120 ส.ต.ต. อนุรักษ์ แปลงไธสง ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.โคกงาม จว.เลย ปลย.2052 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1850
121 ส.ต.ท. อนุศักด์ิ ธรรมใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านซ้าย จว.เลย ปลย.3260 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก ปตก.2108
122 ด.ต. อนุสรณ์ จันทร์ฉ่ า ผบ.หมู่ (สส.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3964 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0136
123 ร.ต.ต. อภินันท์ หม่ืนจิตร รอง สว.(ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4016 รอง สว.(ป.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 14202 0243
124 ด.ต. อริญชัย ป้ันโฉม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2196 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1872
125 ส.ต.ท. อาทิตย์ โพธ์ิศรี ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1118 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0152
126 ส.ต.ท. เอกปรียา นพพิบูรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2206 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ปสท.1923

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงช่ือ) พล.ต.ท.( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ )พ(ลงช่ือ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธ์ิ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )
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