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

1 ร.ต.อ. หญิง กัณณ์จีรา พงษ์พันธ์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11323 0007 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.6 1603 11323 0004

2 ร.ต.อ. หญิง จิรวรรณ ศรีแจ่ม รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0036 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0015

3 ร.ต.อ. จิรัฎฐ์ธรณ์ จิตศิริ รอง สว.ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0029 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0279

4 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ รัตนภักดี รอง สว.ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สง.ก.ต.ช. 0104 11306 0039 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11323 0005

5 ร.ต.อ. เดชด ารงค์ ทองก้อน รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12203 0170 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11323 0005

6 ร.ต.อ. หญิง ทัศสุนีย์ สุริยะวงค์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 11304 0082 รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0023

7 ว่าท่ี ร.ต.อ. ธนพัฒน์ สุนทรพันธ์ุ รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 11305 0050 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 11304 0011

8 ร.ต.อ. นิพิษฐ์ เฉลิมทรัพย์ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ. 2506 11202 0257 รอง สวป.สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย สสท.153

9 ร.ต.อ. นิมิตร สุขแจ่ม รอง สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง 1011 11203 0147 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.338

10 ร.ต.อ. บวรวิช ศรีปา รอง สว.กก.ตชด.31 2504 11304 0545 รอง สว.ธร.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.125

11 ร.ต.อ. ประเสริฐ ฉัฐอุดมผล ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0550 รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 13207 0209

12 ร.ต.อ. ปัญญา น้อยค านุช รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0277 รอง สวป.สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สพล.117

13 ร.ต.อ. พิเชษฐ มีภู่เพ็ญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 24203 0161 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก 1608 11203 0168

14 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ตาสาย ครู (สบ 1) กก.ตชด.31 2504 34202 0447 รอง สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.274

15 ร.ต.อ. หญิง รัตนา อินทร์ป่ิน รอง สว.กก.ตชด.31 2504 11325 0076 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0241

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๖ ท่ี ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕
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16 ร.ต.อ. วัชรินทร์ ป้ันทอง รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0089 รอง สว.ธร.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.306

17 ร.ต.อ. วันชัย จิตไทยสง รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0073 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.138

18 ร.ต.อ. วิชัย ปัจจากุล รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 13202 0275 รอง สวป.สภ.ดงป่าค า จว.พิจิตร 0605 13207 0185

19 ร.ต.อ. สคณวรรษ ล้วนสมหวัง รอง สว.ตม.จว.เชียงราย 2406 11363 0044 รอง สว.จร.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0132

20 ร.ต.อ. สันติ แก้วพินิจ ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11202 0111 รอง สวป.สภ.วังน  าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 13207 0147

21 ร.ต.ท. สุนทร ม่ันใจ รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 13202 0207 รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0306

22 ร.ต.อ. อณูร ตะสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0228 รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร สพจ.253

23 ร.ต.อ. อาคม สิทธิจักร รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0127 รอง สวป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0218

24 ร.ต.อ. อ านาจ ประดิษฐ์สุข รอง สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สปน.235 รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0370


