
(ส าเนา) 
ครุฑ 

ค าส่ังต ารวจภูธรภาค 6 
ท่ี  40 / 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 216 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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

1 ด.ต. กณวรรธน์ อุ่นจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ปศ.10966 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1439
2 ส.ต.ท. กนก เศตร์สุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1497. ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.1001
3 ด.ต. กนก อินทร์ยา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตาก ปตก.1527 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1495
4 ด.ต.หญิง กนกรัตน์ สระสม ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.6 1603 12310 0093 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0074
5 ส.ต.ท. กมลรัตน์ ก่ิงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2005 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2056
6 ส.ต.ท. กรกริช วรเชษฐบัญชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2301 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2383
7 ด.ต.หญิง กรรณิกา เจริญรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1022 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สลิด จว.ตาก ปตก.1186
8 ด.ต. กฤษฎา มีมา ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12301 0025 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1406
9 ส.ต.ท. กฤษฎา สุยะขัด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2018 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1775

10 ส.ต.ท. กฤษณพงศ์ สายค ากอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2312 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1498
11 ส.ต.ต. กฤษนัย เวียงนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 14202 0013 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2387
12 ด.ต. กล้าณรงค์ พิลึก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1699 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี 1612 12202 0141
13 ส.ต.ต. กล้าณรงค์ ฟูสง่า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1643 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.1178
14 ส.ต.อ. กัณฑ์เอนก ตุ้ยศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร ปพจ.1735 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางลาย จว.พิจิตร ปพจ.1110
15 ส.ต.ต. กิตติขจร รุ่งธิติธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2090 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1609
16 ส.ต.ท. กิตติชัย งามประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ ปนว.1564 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1532
17 ด.ต. กิตติธร ดอกพิกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1706 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0147
18 ส.ต.ท. กิตติพัฒน์ อินจ าโรง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0053 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปศ.1510

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

19 ส.ต.อ. กิตติศักด์ิ วิชาคูณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1850 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1227.
20 ส.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ม่ังมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2878 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0174
21 ส.ต.ท. ขจรศักด์ิ ศรีอุตวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0124 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1014
22 ด.ต. คงกฤช บุญเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0394 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0095
23 ส.ต.ท. คณิน วงษ์ล าปาง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0115 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1852
24 ด.ต. คะนอง เช่นพิมาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2058 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก ปพล.1021
25 ส.ต.ต. คิมหันต์ จิตอารี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1525 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12301 0007
26 ด.ต. คุณากร เพชรงามทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1590 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0161
27 ส.ต.ต. จักรกฤษ บาตรบ ารุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2569 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2899
28 ส.ต.ท. จักรกฤษณ์ ใจยะสิทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1380 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1963
29 ส.ต.ต. จักรวาลย์ พลฤทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ปอน.902 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 12202 0101
30 ส.ต.ท. จักราวุธ พิมสาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก 0603 14202 0438 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2218
31 ส.ต.อ. จักราวุธ เวชสุวรรณกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุโขทัย ปสท.1215 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0360
32 ด.ต.หญิง จันทร์แรม ควรท า ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0252 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1530
33 ส.ต.ท. จิตติภัทร เนียมม่วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก ปพล.1499 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1694
34 ร.ต.อ. จิรศักด์ิ ทองท้วม รอง สว.(สส.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1379 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1430
35 ส.ต.ท. จิระพล ปานพุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ปพจ.1403 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1810
36 ส.ต.อ. เจนยุทธ เรืองวิทยาวุฒิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปศ.1510 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0053

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

37 ส.ต.ท. ฉัตรตะวัน ขันธศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1553 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย ปสท.861
38 ด.ต. ฉาย สารเรือน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1641 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 14202 0465
39 ส.ต.ท. ชญานนท์ เตชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1676 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0104
40 ด.ต. ชนินทร์ สิมมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1329. ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1533
41 ส.ต.ท. ชโนทัย ทิวงษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย ปสท.950 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1650
42 ส.ต.ต. ชยกฤต จิตตเมตตากุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี ปอน.660 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12204 0052
43 ด.ต. ชยธร ข้ึนนกขุ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1998 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าหนาว จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1924
44 ด.ต. ชัชวาลย์ บุตรเสน่ห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ปนว.1620 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 14205 0103
45 ส.ต.อ. ชัยณรงค์ ขันตินนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 0602 14202 0419 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0378
46 ด.ต. ชัยณรงค์ ยังมูล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.2016 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0344
47 ด.ต. ชัยนาม วงศ์พุฒิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าหมัน จว.อุตรดิตถ์ ปศ.11142 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1564
48 ด.ต. ชัยโย จันโสดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2453 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0362
49 ส.ต.ท. ชัยรัตน์ ข าเน่า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1400 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0082
50 ด.ต. ชัยรัตน์ พุ่มพวง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0081 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12204 0120
51 ด.ต. ชัยรัตน์ สุขชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ปอน.1463 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1670
52 ส.ต.ต. ชัยเรศ ทองแฉล้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ปนว.3340 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0341
53 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ ชัยภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2429 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 12202 0078
54 ส.ต.ท. ชาญชรัช ไม้หอม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.799 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร 0605 14202 0386

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

55 ร.ต.อ. ชาญชัย เสถียรดี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1669 รอง สว.(สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0153
56 ส.ต.ต. ชาญณรงค์ เยาวรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี ปอน.662 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0358
57 ส.ต.ท. ชาติเช้ือ นุชเน่ือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1384 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1908
58 ด.ต. ชิงชัย แซ่ต้ัง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 14205 0104 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14204 0461
59 ส.ต.ต. ชิติพัทธ์ กองพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามง่าม จว.พิจิตร ปพจ.2117 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1313
60 ส.ต.ต. ชินดนัย แขกเสนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ปสท.1891 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 14202 0209
61 ส.ต.ต. ชินวัตร รอดพ้นทุกข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.694 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0055
62 ส.ต.ท. ชินวัตร อุบลอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1867 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0207
63 ด.ต. ชูชาติ กระจ่างศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย ปสท.1832 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12204 0112
64 ด.ต. ชูศักด์ิ ดวงตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0198 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1382
65 ด.ต. เชน กล่อมแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3129 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3164
66 ด.ต. โชคชัย ทองค า ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 0603 14204 0337 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร ปกพ.759
67 ร.ต.ต. ฐณะวัฒน์ กิตตินันท์ทยากร รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0317 รอง สว.(ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.1937
68 ด.ต. ฐานุพงศ์ โชควรเลิศธนนท์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1337 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 12202 0106
69 ส.ต.ท. ฐาปณัฐ ย้ิมเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1031 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก 0603 14202 0449
70 ส.ต.ท. ฐิติจอม ทองมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2655 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2748
71 ร.ต.ท. ณรงค์ รอทอง รอง สว.(ป.) สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ ปนว.2352 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0035
72 ด.ต. ณรงค์ ศิลาเงิน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1277 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 14204 0372

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

73 ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ข าแห้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0378 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 14204 0360
74 ส.ต.ต. ณัฏฐพงศ์ สมานวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ปนว.2429 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1853
75 ส.ต.ต. ณัฐกิตต์ิ ญาณปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ปสท.1698 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 0608 14202 0190
76 ส.ต.ต. ณัฐดนัย จาดมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1898 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0303
77 ส.ต.ท. ณัฐนันท์ จันทร์ทิพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 14202 0078 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก ปตก.2161
78 จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ พิมดี ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0409 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0072
79 ด.ต. ณัฐวุฒิ ใจมูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0019 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0142
80 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ บุญแสงส่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.1072 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0356
81 ส.ต.ท. ดนุสรณ์ ฟุ้งเฟ่ือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1614 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1634
82 ส.ต.ท. ดลวัฒน์ ค าผงแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ปนว.1631 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ปพล.2603
83 ส.ต.ต. ดุจเทพ เสือค าราม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1847 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0075
84 ส.ต.อ. เดชา เกศาพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.931 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1970
85 ด.ต. เดชาธร ปวงขจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย ปสท.1840 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย ปสท.1857
86 ส.ต.ต. ตระกูลพันธ์ุ พิมมล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0194 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0056
87 ส.ต.ต. ตุลธร แสงทับทิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 14202 0126 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0620
88 ร.ต.ท. ถวัลย์ หงษ์ประสิทธ์ิ รอง สว.(จร.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2091 รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1836
89 ส.ต.ต. ทยากร อ่อนสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ ปนว.2528 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0446
90 ด.ต. ทรงธรรม นาคสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2357 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0078

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

91 ส.ต.ต. ทรงพล ช่ืนชม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร ปพจ.1098 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2260
92 ด.ต. ทรงยศ โคกวิทยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก ปพล.1021 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0134
93 ส.ต.ท. ทวิ เอ่ียมรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0138 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12202 0090
94 ส.ต.ต. ทวีศักด์ิ แสงค าพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.1012 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0076
95 ส.ต.ต. ทศพล รุ่งโต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ปนว.3335 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1786
96 ด.ต.หญิง ทองประกิต พูลนุช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก ปพล.1503 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0354
97 ส.ต.ท. ทักษิณ กาวิน า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ปตก.1080 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1138
98 ส.ต.ต. ทัศนะ จรรยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ปอน.751 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ ปนว.1732
99 ส.ต.ต. เทวิน อินต๊ะแสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ ปนว.2978 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12301 0017
100 ส.ต.อ. ธณัฐโชติ บุญเป็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1278. ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12204 0058
101 ส.ต.ท. ธนกร แจ้งใจดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0141 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี ปอน.1240
102 ด.ต. ธนกฤต โพธ์ิก่ิง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ปอน.903 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ปอน.910
103 ส.ต.ท. ธนกิจ เกิดคุณธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0223 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0337
104 ส.ต.ต. ธนนันธ์ ธุวะค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ปสท.1699 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ปอน.1782
105 ด.ต. ธนภัทร คอนจ่ัน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1280 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1272
106 ส.ต.ท. ธนภัทร มาธุพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.1937 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1583
107 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ กิตติขจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0114 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0458
108 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ วังคีรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1035 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0140

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

109 ร.ต.ต. ธนวัฒน์ สังข์ทอง รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12301 0010 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0338
110 ส.ต.ต. ธนัชชัย ไคร้ยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร ปพจ.715 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2096
111 ส.ต.ต. ธนากานต์ กิติกาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1041 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1142
112 ร.ต.ต. ธนิก ตันธนปัญญากร รอง สว.(สส.) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.709 รอง สว.(ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2097
113 ส.ต.ท. ธมกร หนองคาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ปนว.1653 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1693
114 ส.ต.ต. ธราเทพ เจริญผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี ปอน.1620 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0677
115 ส.ต.ต. ธราเทพ ปิณฑะบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2072 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0037
116 ส.ต.ท. ธวัชชัย ค าพัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1655 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0395
117 ด.ต. ธวัฒ เวียงสาม ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0052 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0356
118 ส.ต.ต. ธัชชัย ศิวะแพทย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2459 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1624
119 ด.ต.หญิง ธัญญารัตน์ ผ่องแผ้ว ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ปสท.1353 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12301 0091
120 ด.ต. ธันวา ปันทิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 14202 0016 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1816
121 ส.ต.ท. ธาริน สุขเอ่ียม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0228 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0252
122 ด.ต. ธ ามรงค์ ปานานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1833 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าหมัน จว.อุตรดิตถ์ ปศ.11142
123 ส.ต.ต. ธีร์ ปรีนคร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1403 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.2004
124 ร.ต.ต. ธีรเดช บุญคง รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 12301 0025 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 12202 0076
125 ส.ต.ท. ธีร์ธวัช ยาฉาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี ปอน.687 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0399
126 ส.ต.ต. ธีรพงษ์ แสงสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1222 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1803

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

127 ด.ต. ธีรพล ประทุมโพธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1267 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1330
128 ส.ต.ท. ธีรพัฒน์ แก่งศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1613 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.1016
129 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ ทองบุญโท ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.1951 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1765
130 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ ทัศนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1658 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1675
131 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ สิมพามา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก ปตก.2361 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0205
132 ส.ต.ต. ธีรวิทย์ อินทร์จันทรา ผบ.หมู่ (คตส.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ ปนว.1016 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1778
133 ด.ต. ธีรศักด์ิ ยมล าภู ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0070 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12204 0052
134 ส.ต.ท. ธีระเชษฐ์ พรมน่ิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ ปอต.2136 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1800
135 ด.ต. ธีระพงศ์ พลตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1862 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2310
136 ส.ต.อ. ธีระยุทธ สุขทรัพย์ทวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี ปอน.1377 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี 0610 14204 0047
137 ด.ต. ธีระศักด์ิ นูตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1681 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าหนาว จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1930
138 ส.ต.ต. นครินทร์ เกล่ือนเมฆ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก ปพล.1493 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก ปพล.1069
139 ส.ต.อ. นนท์ฉัตรเอก บุญชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.979 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14204 0563
140 ส.ต.ท. นนทชัย ท่าส าฤทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2208 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0178
141 ส.ต.ท. นนทชา นุ่นมีศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ปอน.1818 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1855
142 ด.ต. นนทนพงศ์ ฐิติวุฒิจิรโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0205 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0093
143 ส.ต.อ. นนทภูมิ มีมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1859 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0163
144 ส.ต.ท. นนทวัช ศรีนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1421 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 12202 0061

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

145 ส.ต.ท. นพดล จีนเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1044 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1134
146 ด.ต. นพดล บัวส าลี ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0093 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1133
147 ส.ต.ท. นพดล แป้นตระกูล ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0082 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0400
148 ส.ต.ต. นพดล ศิลปะโน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ปอน.1469 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปศ.1515
149 ส.ต.ต. นพดล อานพรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองโสน จว.พิจิตร ปพจ.815 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0228
150 ส.ต.ท. นพรัช พ่ึงธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1665 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 14204 0414
151 ด.ต. นพรัตน์ บุญคุ้ม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1874 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0361
152 ส.ต.ต. นรินทร์ ปานมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ ปนว.1445 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ ปนว.1481
153 ส.ต.ท. นัฐวุฒิ พลธีระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2139 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 14202 0146
154 ส.ต.ท. นัทธพงศ์ บัวสระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ ปนว.2515 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สลิด จว.ตาก ปตก.1187
155 ด.ต. นันทพันธ์ ศักดี ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0034 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0355
156 ด.ต. นิกร โก๊ะกอย ผบ.หมู่ (พงว.) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.934 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ปอน.893
157 ส.ต.ต. นิติธร โพธ์ิไกร ผบ.หมู่ (คตส.) สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ปพจ.2092 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0181
158 ด.ต. นิรันดร์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร ปพจ.1900 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 0605 14202 0407
159 จ.ส.ต. นิรุต โตอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.685 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.709
160 ด.ต. นิรุธ แก้วฟัก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2007 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2057
161 ด.ต. นิวัฒน์ นาเวชน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1025 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1129
162 ด.ต. บุญเกิด อยู่คล้าย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0383 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0031

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

163 ด.ต.หญิง บุญชู นุ่มเนตร ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12301 0027 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก 0606 14202 0270
164 ด.ต. บุญธรรม เลิศภา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 14202 0468 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2007
165 ด.ต. บุญม่ัน ย้ิมเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2017 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2058
166 ส.ต.ท. บุญฤทธ์ิ เอ่ียมแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ ปนว.2359 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ 0604 14204 0148
167 ส.ต.ต. บุรธัช บัวดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1203 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 12301 0005
168 ด.ต. เบญจพล หิรัญรัตน์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1278 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 14202 0092
169 จ.ส.ต. ปฐมพงษ์ พันธุมาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี ปอน.1160 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1891
170 ส.ต.อ. ปฐมพี หอมสอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังกะพ้ี จว.อุตรดิตถ์ ปอต.864 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 0609 14204 0026
171 ด.ต. ปณชัย ดราคาน ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1953 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1894
172 ด.ต.หญิง ปตารมินทร์ ต๋ันค า ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1397 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0171
173 ด.ต. ปพน สอนผุย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1857 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0239
174 ด.ต. ประชาทิพย์ รัตนบัวพา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1853 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.2061
175 ส.ต.ท. ประมาณ บุญรอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1494 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2282
176 ด.ต. ประยุทธ ถนอมสัตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ปพล.952 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก ปพล.1085
177 ด.ต. ประสิทธ์ิ ละอองเภา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1822 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0671
178 ร.ต.ต. ประสิทธ์ิ สังข์เงิน รอง สว.(จร.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2864 รอง สว.(จร.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2773
179 ร.ต.ท. ประเสริฐ กุลทอง รอง สว.(ป.) สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1970 รอง สว.(ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1629
180 ด.ต. ประเสริฐ์ เสาวภา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.น้ าปาด จว.อุตรดิตถ์ 0609 14204 0081 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 12204 0132

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

181 ด.ต. ปราโมทย์ ลาโคตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 14202 0173 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0318
182 ส.ต.ท. ปริญญา หล่อตระกูล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1430 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1379
183 ส.ต.ท. ปริพนธ์ พวงสมบัติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1560 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0640
184 จ.ส.ต.หญิง ปริศนา อินปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ปพช.1353 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1690
185 ด.ต. ปรีชา ระโส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ปพล.2672 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ปพล.2742
186 ส.ต.ต. ปวรปรัชญ์ จันทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2218 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1454
187 ส.ต.ต. ปวิธนา จิตศรัณยูกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1430 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1602
188 ด.ต. ปัญญา คุณประดิษฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0272 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2178
189 ร.ต.ท. ปัญญา ด้วงเนียม รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0397 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย ปสท.1053
190 ร.ต.ต. ปัญญา สกุลเจริญพานิชย์ รอง สว.(ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2035 รอง สว.(สส.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2059
191 ส.ต.ท. ปัญญาชัย ชัยวัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1453 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าปาด จว.อุตรดิตถ์ 0609 14202 0187
192 ส.ต.ท. ปัญณพงศ์ ชุ่มชอบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0404 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0042
193 ด.ต.หญิง ปาลจิต วาจาข า ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1879 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0197
194 ส.ต.ต. ปิยะบุตร ต้ังม่ัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร ปกพ.748 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1012
195 ส.ต.ท. ผดุงเกียรติ มหิดุลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ปนว.2419 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1827
196 ด.ต. เผด็จ บางย้ิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2159 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0054
197 ร.ต.ต. พงศธร จันทร์อยู่ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1792 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0359
198 ด.ต. พงศนาถ ศรีทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ปนว.2166 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ปนว.2217

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 40/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

199 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ยาใจ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0059 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0132
200 ส.ต.ท. พชร ทิพอุเทน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1778 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก าแพงเพชร 1604 12202 0131
201 ร.ต.ต. พยุงศักด์ิ เข่ือนรอบเขต รอง สว.(ป.) สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1958 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12202 0091
202 ด.ต. พร แก่นจันทร์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2007 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 14202 0409
203 ด.ต. พรชัย หม่ืนรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1270. ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1302.
204 ด.ต. พรพิษณุ เชิดรัมภ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1453. ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0324
205 ส.ต.ต. พลวัต ตุ้ยนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร ปพจ.721 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2018
206 ด.ต. พศิน ก าแหงนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2608 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2661
207 ด.ต.หญิง พัทธนันท์ ชาน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1173 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1833
208 ส.ต.อ. พันธกานต์ อยู่ยัง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0145 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0033
209 ด.ต. พิเชษฐ์ สุขจิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2917 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0175
210 ด.ต. พิภาณุ อภัยภักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ปนว.3348 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14204 0568
211 จ.ส.ต. พิษณุ จันทร์สอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 14202 0162 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0059
212 จ.ส.ต. พิษณุ เรืองบ้านโคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1168 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1339
213 ด.ต. พิสิษฐ์ เนตรค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2888 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0019
214 ด.ต. พิสิษฐ์ เสือบึงพร้าว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1016 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12202 0366
215 ส.ต.ท. พีระพัฒน์ ชังเภา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2310 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0106
216 ส.ต.ท. พีระศักด์ิ ชะนะวิทย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ปอน.1827 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1794

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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