
(ส าเนา) 
ครุฑ 

ค าส่ังต ารวจภูธรภาค 6 
ท่ี  41 / 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 198 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 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

1 ส.ต.ต. พุฒิพงศ์ มงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2571 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0262
2 ส.ต.ท. พุฒิพงศ์ โสรัจจ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0295 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12202 0365
3 ด.ต. เพชร สุภาโท้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1414 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1825
4 ส.ต.ต. เพ่ิมยศ สังข์ยัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2075 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 14204 0115
5 ด.ต. ไพฑูรย์ เนียมสิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร ปกพ.752 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1904
6 ด.ต. ไพบูลย์ ข าช้าง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ปพล.2723 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ปพล.2743
7 ส.ต.ท. ไพโรจน์ ปู่ซ้ึง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2086 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1575
8 ด.ต. ไพโรจน์ หล่อทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2151 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0349
9 ส.ต.ท. ภราดร เช้ือสายอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ปนว.1627 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์ ปศ.1509

10 ส.ต.ต. ภัทรพล กล่ินเจาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2136 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0389
11 ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ฟ่ันวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก ปพล.990 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย ปสท.933
12 ส.ต.ท. ภาณุพันธ์ุ ทัศนียรัตน์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2848 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2743
13 ด.ต. ภานุพงษ์ แดงโสภณ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0161 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12428 0167
14 ส.ต.ท. ภานุพันธ์ ไกรมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1766 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1405
15 ส.ต.อ. มงคล พายัพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2297 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0228
16 ส.ต.ต. มงคล โพธิกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1709 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1842
17 ด.ต. มงคล หมีเปล่ียน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 14202 0044 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร 0605 14202 0371
18 ส.ต.ท. มงคล อยู่สุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1670 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1963

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 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

19 ส.ต.ท. มนตรี ย้ิมใจดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1554 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1655
20 ร.ต.ท. มนตรี หนิมพานิช รอง สว.(ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1415 รอง สว.(ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2061
21 ส.ต.ท. มนูญ มุณีจินดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1659 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1213
22 ด.ต. มานพ รักหาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3099 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3163
23 ด.ต. มานพ หวลระลึก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย ปสท.930 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0354
24 ด.ต. มานะ พุ่มเกิด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3137 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3165
25 ด.ต. มานัส จิตประพัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1213 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 14202 0193
26 ด.ต.หญิง มารินทร์ คุณาปราโมทย์ ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.6 1603 12301 0087 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0068
27 ส.ต.ท.หญิง มาลินี ไชยวงค์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12301 0016 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0280
28 ส.ต.อ. ยงยุทธ ยอดรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.812 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1874
29 ร.ต.อ. ยศนันท์ ขอมปวน รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1710 รอง สว.(ป.) สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0019
30 ด.ต. ยศพงษ์ ผ่องเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.948 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 12202 0063
31 ส.ต.อ. ยศพล เล็กประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร ปพจ.1073 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร 0605 14202 0330
32 ส.ต.ท. ยุทธภูมิ ไม้หอม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ปอน.893 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0354
33 ส.ต.ต. รชต วงษ์ปี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร ปพจ.2274 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.1175
34 ส.ต.ท. รณชัย ไชยวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2322 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2389
35 ด.ต. รณชัย ผาทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก ปพล.1511 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0233
36 ด.ต.หญิง รพีพรรรณ รัตนเวชสิทธิ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0318 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ ปนว.2974

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 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

37 ด.ต. รัชชานนท์ เวชสระน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1498 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1644
38 ส.ต.ท. รัฐกฤษฎ์ิ น้อยกลัด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก ปตก.2340 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0641
39 ส.ต.ต. รัตนชัย นวลค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.687 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0155
40 ส.ต.ท. รุ่งโรจน์ คล้ายบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ปพล.2527 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0107
41 ส.ต.ท. เรวัตร อยู่สุขสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ปพล.2683 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1259
42 จ.ส.ต. ฤทธิรณ เสาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2060 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 12202 0183
43 ส.ต.ท. วรยศ เต่าตาจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 14202 0473 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 12202 0184
44 ด.ต. วรวิทย์ วงศ์ไชย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย ปสท.1273 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0399
45 ด.ต. วรวุฒิ ทิพยะจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1477 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0073
46 ส.ต.ท. วรากรณ์ จันแปงเงิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1571 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0328
47 ด.ต. วราปรัชญ์ รัตนวงค์ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2086 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2016
48 ส.ต.ท. วรายุทธ บุตรสิทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1657 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1827
49 จ.ส.ต. วสันต์ แก้วสุทะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร ปกพ.756 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0718
50 ส.ต.ท. วสันต์ ทาโทน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0033 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์ ปศ.1513
51 ร.ต.ท. วสันต์ ธรรมสังวาลย์ รอง สว.(สส.) สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1876 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0084
52 ส.ต.ท. วสุพล เศรษฐเสถียร ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 12202 0063 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0393
53 ส.ต.ท. วัชระ กล้ิงอินทร์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0037 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1551
54 ส.ต.ท. วัชระ ค าภาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก ปพล.1069 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ปพล.2761

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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บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

55 ด.ต. วัชระ แสนปันตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0140 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ปตก.1098
56 ด.ต. วัชรินทร์ ราชโส ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพิจิตร ปพจ.1354 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร 1607 12202 0130
57 ด.ต. วัฒนา ทีทัดด้วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปศ.1515 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1566
58 ด.ต. วัฒนา ภังคสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0450 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0052
59 ร.ต.อ. วัฒนา มีไชโย รอง สว.(สส.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 14204 0266 รอง สว.(ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก 0606 14202 0271
60 ด.ต. วัลลภ มณฑป ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.1055 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 12202 0092
61 ด.ต. วัลลภ เมฆประดับ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก ปพล.922 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2066
62 ส.ต.ท. วิชัย ใจยอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 14202 0471 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1821
63 ร.ต.ท. วิชัย แตงทอง รอง สว.(อก.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0320 รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1774
64 ด.ต. วิชาญ จ่ันหนู ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี ปอน.1329 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี ปอน.1145
65 ด.ต. วิเชียร นคร ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0035 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ ปนว.1731
66 ด.ต. วิเชียร สุ่มน่ิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก ปตก.1483 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองตาก ปตก.1498
67 ร.ต.ต. วิทยา หลวงกิจจา รอง สว.(ป.) สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ ปนว.2380 รอง สว.(สส.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ปนว.2312
68 ส.ต.ต. วิทวัส คงธนกิจฤทธิกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0280 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0111
69 ด.ต. วินัย ไชยชนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก ปตก.1176 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1917
70 ร.ต.ต. วิบูลย์วิทย์ กองสมบัติ รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0407 รอง สว.(ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย 0608 14202 0195
71 ด.ต.หญิง วิไลวรรณ จันจุน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1533 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0212
72 ส.ต.ต. วิวัฒน์ สุวรรณวิชนีย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.934 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1222

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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73 ส.ต.ท. วิเศษ โชคอนันต์บัณฑิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.976 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0166
74 ด.ต. วิหาญ ประสงค์ผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามง่าม จว.พิจิตร ปพจ.2150 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร ปพจ.1078
75 ส.ต.ต. วีรภัทร บุญทรง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ปอน.750 ผบ.หมู่ (พงว.) กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0125
76 ส.ต.อ. วีรภัทร เปรมกาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ปพล.2519 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0351
77 ส.ต.ท. วีระชัย ค าหอม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1650 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 14202 0016
78 จ.ส.ต. วีระเดช น่ิมม่ัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1020 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0234
79 ส.ต.ท. วีระพล เกษก าจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1798 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0151
80 ส.ต.อ. วีระพล อนุพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ปพจ.1404 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 1607 12202 0131
81 ส.ต.ท. วีระวัฒน์ ม่ังมี ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0100 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12204 0053
82 ด.ต. วีระศักด์ิ นาคประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1215 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1278
83 ส.ต.ท. วุฒิพงศ์ แก้วเพีย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก ปพล.1490 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 14202 0181
84 ส.ต.ท. เวชพิสิฐ ทิพย์ธันวา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1961 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1864
85 ส.ต.ต. ศตายุ อ่ าอ่วม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.973 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0035
86 ร.ต.ท.หญิง ศรัณจิต เท่ียงจันทร์ รอง สว.(ป.) สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ ปอต.2139 รอง สว.(ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 0606 14202 0260
87 ส.ต.ต. ศรัทธา จันทะนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1796 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1638
88 ส.ต.อ. ศรุต สิงห์ลอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0228 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1380
89 ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธ์ิ อนุสนธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.920 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.1146
90 ส.ต.ท. ศิรภูมิ ยะสุกิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1672 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 14202 0020

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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91 ด.ต. ศิริชัย ชูรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2133 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2170
92 ด.ต. ศิริพงษ์ ไกรยสวน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก ปตก.1181 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1797
93 ด.ต. ศุภกร ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร ปกพ.847 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 1604 12202 0164
94 ด.ต. ศุภชัย มูลทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1767 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ าปาด จว.อุตรดิตถ์ 0609 14202 0202
95 จ.ส.ต. ศุภชัย ใสทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2205 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2003
96 ส.ต.ต. ศุภโชค สุริยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี ปอน.1161 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.1123
97 ส.ต.ต. ศุภโชค อินทริง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ปพล.961 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0176
98 ส.ต.ต. ศุภธร ชัยกาญจนาวิวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2030 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1472
99 ส.ต.ต. ศุภฤทธ์ิ วรรณุไล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2455 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1687
100 ส.ต.ท. ศุภวัฒน์ กลัดอยู่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1234 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12202 0067
101 ด.ต. สน่ัน สุริยะลังกา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2336 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2390
102 ด.ต. สมเกียรติ แพงสี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1458 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0322
103 ร.ต.ท. สมเกียรติ มาผ้ึง รอง สว.(สส.) สภ.เมืองสุโขทัย ปสท.1225 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0233
104 ด.ต. สมเกียรติ สมบูรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0403 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย ปสท.1780
105 ด.ต. สมเกียรติ อินทพรต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0659 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ปนว.2306
106 ร.ต.ท. สมเจตน์ ปูทอง รอง สว.(สส.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1622 รอง สว.(สส.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ปพจ.1483
107 ด.ต. สมชาย พงษ์ก่อสร้าง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1994 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0140
108 ร.ต.ต. สมบัติ เข็มนาจิตร์ รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0119 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0237

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 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

109 ร.ต.ต. สมภักด์ิ ตุ้ยนะ รอง สว.(ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0129 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองตาก 0603 14202 0438
110 ด.ต. สมวาส นวลมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2834 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2847
111 ร.ต.ต. สมศักด์ิ ใจดี รอง สว.(ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2004 รอง สว.(สส.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2054
112 ด.ต. สมศักด์ิ บุญงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.1059 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1640
113 ด.ต. สมศักด์ิ แสงสว่าง ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0322 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2285
114 ร.ต.ต. สมหวัง ปรีเปรม รอง สว.(อก.) งานสอบสวน สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1954 รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1877
115 ส.ต.อ. สรรเพชญ ขวัญพุทโธ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ปอน.730 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1798
116 ส.ต.ต. สรวิศ วงศ์ค าจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก ปตก.2331 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 14204 0419
117 ส.ต.ต. สรสิทธ์ิ ผไทวณิชย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1047 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1139
118 ร.ต.ท. สาคร แดนโพธ์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1817 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0392
119 ด.ต. สายัน ศรีดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0212 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ปอน.867
120 ด.ต. ส ารวย กร าเคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ ปนว.1532 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0621
121 ร.ต.อ. ส าราญ ทองอ่อน รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 14202 0157 รอง สว.(ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปศ.1507
122 ส.ต.ต. สิทธิชัย บัวกล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ปสท.1696 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย 0608 14202 0197
123 ด.ต. สิทธิพงษ์ ยศเจริญ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ปสท.1516 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย ปสท.1045
124 ส.ต.ท. สิริวัฒน์ ดวงอุปะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0448 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 14202 0470
125 ส.ต.อ. สิริวัฒน์ เมฆบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ปพล.948 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0050
126 จ.ส.ต. สุชาติ ภัคจิรัฐิติกาล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1532 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.1991

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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บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

127 ส.ต.ท. สุทธิชัย สัปทน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ปพจ.1433 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1825
128 ด.ต. สุเทพ สะศรีลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1640 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12204 0053
129 ส.ต.ต. สุธา ม่ังค่ัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.1429 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0052
130 ส.ต.ท. สุนทร มาคงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1558 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0223
131 ด.ต. สุนทร สุขโทน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1369 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.799
132 ด.ต.หญิง สุนารีย์ ค าชู ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0092 ผบ.หมู่ ภ.6 1600 12301 0001
133 ด.ต.หญิง สุพรรษา บัวเผ่ือน ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0354 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร ปพจ.1840
134 ส.ต.ต. สุพศิน วงศ์กระจ่าง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3076 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0348
135 ส.ต.ท. สุพสิทธ์ิ เผือกจีน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ปพจ.1402 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0394
136 ด.ต.หญิง สุพัตรา หมอยาดี ผบ.หมู่ สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 12301 0140 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1916
137 ส.ต.ท. สุภกิจ กล่อมเกล้ียง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ปอน.1826 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1132
138 ด.ต.หญิง สุภัค ข าทับทิม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 12301 0017 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0317
139 ด.ต.หญิง สุมาลี สิงห์เส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ปพช.1223 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1329.
140 ส.ต.ต. สุรชัย ทิพสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 14202 0015 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2301
141 ส.ต.ท. สุรเดช กระมล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร ปกพ.598 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 14204 0054
142 ด.ต. สุรเดช ฤทธ์ิจีน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1894 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0287
143 ส.ต.ต. สุรธัช แตงอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี ปอน.661 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0179
144 ด.ต. สุรพล แตงอ่อน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0054 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0357

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

145 ส.ต.ต. สุรพันธ์ เอ่ียมจ าปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ปนว.2217 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0258
146 ด.ต. สุรวิทย์ บุญรอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1693 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี 1612 12202 0140
147 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ วงค์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก ปพล.1366 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12301 0019
148 ด.ต. สุริยัน จิตรสมประสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3135 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3186
149 ด.ต. สุริโย แซมสีม่วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1271. ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1301.
150 ด.ต.หญิง สุรีย์รัตน์ เกตุเทศ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2383 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0089
151 ส.ต.ท. สุวรรณ นิยมกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2204 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 14202 0145
152 ร.ต.ท. สุวิทย์ แก้วแสง รอง สว.(ป.) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ ปนว.3224 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 14202 0395
153 ด.ต. เสกสันต์ ขันตี ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12202 0090 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12428 0049
154 ส.ต.ท. เสริมศักด์ิ ราศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2880 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2948
155 ด.ต. แสงตะวัน ม่ันค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1272 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1280
156 ร.ต.ต. โสภณ สิงห์ถ่ิน รอง สว.(ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย ปสท.1818 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12202 0070
157 ส.ต.อ. หัสดินทร์ ราชบัณฑิต ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2850 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2742
158 ส.ต.ท. อชิระ สิงหลักษณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ปพจ.1431 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1822
159 ส.ต.ท. อดิเรก เช้ือหมอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1675 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0172
160 ส.ต.ท. อดิเรก ปัญญาน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก ปตก.2108 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1890
161 ส.ต.ท. อธิป หม่ันเขตรกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ปนว.2108 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ปอน.1571
162 ส.ต.ท. อธิวัฒน์ ดีแล้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2167 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1766

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 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

163 ด.ต.หญิง อนัญภรณ์ เสง่ียมอยู่ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0324 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก ปพล.1027
164 ส.ต.อ. อนิรุช จรรยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.1959 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1669
165 ด.ต. อนุชา ค าบุ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร ปศ.10797 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1751
166 ส.ต.อ. อนุชา ช่วยรักษา ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0056 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0194
167 ส.ต.ท. อนุพงษ์ นาคคุ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ปตก.1075 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1903
168 ด.ต. อนุพันธ์ โพร้งพนม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1618 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1020
169 ส.ต.ท. อนุรักษ์ ศรีบรรเทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1803 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1994
170 ส.ต.ท. อนุศักด์ิ งามเสง่ียม ผบ.หมู่ ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12301 0003 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0476
171 ส.ต.ต. อภิรักษ์ เดชวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ปสท.1700 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 14202 0205
172 ร.ต.ต. อภิวัฒน์ พ่ัวทัด รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1797 รอง สว.(ป.) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0283
173 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ มินเสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ ปศ.10790 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1900
174 ส.ต.ท. อมรเทพ คงนิสัย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12301 0008 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 12301 0007
175 ส.ต.ท. อรรถพล เหล่าเขตกิจ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 12202 0108 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 14204 0060
176 ร.ต.อ. อวยชัย แป้นพัด รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12301 0007 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0043
177 ร.ต.ต.หญิง อัมพวัลย์ ไทยแหลมทอง รอง สว.(ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ ปนว.1001 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี 0610 14202 0117
178 ส.ต.ท. อัษฎากรณ์ วิชญาปกรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1575 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0339
179 ส.ต.ต. อัษฎาวุธ ฉ่ าแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี ปอน.1166 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1628
180 ด.ต. อากรณ์ สินไพราช ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ปอน.1577 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 0610 14204 0096

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 ท่ี 41/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

181 ด.ต. อานนท์ เรืองวิชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ปตก.1087 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ปพล.2601
182 ส.ต.ท. อานนท์ อินทร์ช่ืน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ปพล.2603 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0288
183 ด.ต. อานุภาพ เฉลิมทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย ปสท.1317 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.680
184 ส.ต.อ.หญิง อาภัสรา เกษมศักด์ิ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1769 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0152
185 จ.ส.ต. อาภากรณ์ หงษ์ย้ิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1842 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0084
186 ด.ต. อ านาจ รุ่งรัตน์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1992 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12204 0149
187 ด.ต. อิทธิศักด์ิ เดโชวงษ์พัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0266 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2177
188 ด.ต. อุดม เสมสมาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1794 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0150
189 ส.ต.ท. อุดมศักด์ิ เนตรสว่าง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก ปพล.1047 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก ปพล.1959
190 ด.ต. อุทัยวุฒิ สุดใจคุณารักษ์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 12204 0053 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร ปกพ.934
191 ด.ต.หญิง อุษณี ไชยวุฒิพัฒน์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1663 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1677
192 ด.ต. เอกชัย ค าแปลง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1046 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก ปตก.1131
193 ด.ต. เอกชัย ตุ๊สังข์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0035 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0151
194 ด.ต. เอกชัย ศรีสวรรค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2930 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2949
195 จ.ส.ต. เอกพจน์ ปักษี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1599 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1655
196 ด.ต. เอกศักด์ิ สิทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ปนว.2782 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 14202 0306
197 จ.ส.ต. เอกอนันต์ อินทร์โฉม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1738 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0263
198 ด.ต. เอนก สุขแช่ม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุทัยธานี ปอน.1123 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 12202 0109

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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