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1 พ.ต.ท. จลุชติ พรหมเพียงชยั รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 10202 0024 รอง ผกก.ป.สภ.ทัพทัน จว.อทุัยธานี 0610 10202 0032

2 พ.ต.ท. เจริญ สอนจนัเกตุ รอง ผกก.สส.สน.ร่มเกล้า บก.น.3 1005 09204 0077 รอง ผกก.สส.สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0080

3 พ.ต.ท. ชนทัต เทียมนาก รอง ผกก.ป.สภ.อากาศอ านวย จว.สกลนคร 0409 10202 0055 รอง ผกก.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 1607 09204 0069

4 พ.ต.ท. ชยพัทธ์ กล  าพารา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกง้คร้อ จว.ชยัภมูิ 1304 09203 0240 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0104

5 พ.ต.ท. ชนิวัฒน์ แกว้พันธุ์พงศ์ รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน บก.น.8 1010 09204 0037 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0126

6 พ.ต.ท. ถนัดกจิ ต้ังมานะสกลุ รอง ผกก.2 บก.สกส. 2207 09201 0036 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0145

7 พ.ต.ท. ธนภทัร เกดิสวัสด์ิ รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.บช.น. 1015 09306 0012 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 24203 0058

8 พ.ต.ท. ธรากร แสนสี รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.4 2205 29203 0022 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเกา่ จว.สุโขทัย สสท.142
9 พ.ต.ท. ธวัช อษุสาธิต รอง ผกก.กลุ่มงานจติอาสาพัฒนา ผก. 0205 09309 0036 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 09318 0007

10 พ.ต.ท. ประเสริฐ จงึโรจนนุกลุ รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.5 2406 09204 0245 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0285

11 พ.ต.ท. พงศธร ลาลิน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 0204 24203 0169 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 24203 0098

12 พ.ต.ท. พงษ์เทพ พรมดี รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ 1211 09204 0093 รอง ผกก.ป.สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09202 0057

13 พ.ต.ท.หญิง พรทิวา เพ็ชรหาญ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 09318 0114 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 09318 0121

14 พ.ต.ท. พิเชษฐ เสาแบน รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0044 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0139

15 พ.ต.ท. พีระณฤทธิ์ พรพีรพาน รอง ผกก.ป.สน.ดินแดง บก.น.1 1102 10202 0067 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 10202 0075

16 พ.ต.ท. ภวูสิษฏ ์แสงซื อชญานันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.สอท.4 3305 09203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังทรายพูน จว.พิจติร 0605 24203 0076

17 พ.ต.ท. วันวิเศษ จั นวัฒนะ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.5 3306 09203 0083 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 0605 12203 0042

18 พ.ต.ท. วัลลภ เจริญสุข รอง ผกก.สส.สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 1009 09204 0069 รอง ผกก.สส.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0071

19 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ชอ่งท้วม รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.4 3305 09203 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0105

20 พ.ต.ท. สิทธินันท์ สิทธิก าจร รอง ผกก.4 บก.สอท.2 3303 09204 0126 รอง ผกก.สส.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0066

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ 15/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566
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21 พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ ธรรมสุขสรรค์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.สอท.2 3303 09203 0061 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.257
22 พ.ต.ท. อริยะ วงค์จนัทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจนีบุรี 1209 09203 0160 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0236

23 พ.ต.ท. อ านาจ รอดดอนไพร รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 09202 0065 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอตุรดิตถ์ 0609 10202 0007

24 พ.ต.ท. อเุทน รวมสุข รอง ผกก.วิเคราะหข์่าวและเครื องมอืพเิศษ บก.สส.ภ.3 1302 09201 0018 รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0018

25 พ.ต.ท. จตุพร วัชรพันธพงศ์ สว.ฝอ.ตท. 0102 10318 0049 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 0608 10202 0034

26 พ.ต.ท. ชาตรี ชราชติ สว.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ. 0603 10305 0030 รอง ผกก.สส.สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร 1607 09204 0068

27 พ.ต.ท. ธรรมนูญ หม่องอน้ สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 10305 0076 รอง ผกก.ป.สภ.พิชยั จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0023

28 พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ ธรรมสอน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 10203 0162 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 29203 0081

29 พ.ต.ท. บรรเจดิ รัตนยวุกร สว.อก.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 10318 0063 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโคก จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0060

30 พ.ต.ท. บรรเจดิ เลิศสุวรรณ สว.อก.สภ.โหล่งขอด จว.เชยีงใหม่ 1505 10318 0311 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโคก จว.อตุรดิตถ์ 1611 09204 0073

31 พ.ต.ท. บุญธรรม จนัทร์บุญ สว.อก.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน 0504 12304 0182 รอง ผกก.ป.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 10202 0051

32 พ.ต.ท. บุญเยี ยม โพธิ์ศรี สว.อก.สน.หนองจอก บก.น.3 1102 12304 0134 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี 1612 09204 0069

33 พ.ต.ท. ปัญจมานนท์ เมฆเลื อม สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี บก.น.3 1110 24203 0108 รอง ผกก.ป.สภ.พะวอ จว.ตาก 1605 09202 0048

34 พ.ต.ท. เผด็จ วรรณสอน สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 10305 0014 รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.6 1613 09305 0019

35 พ.ต.ท. เวชกร ชวลิต สว.(สอบสวน) สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 1008 10203 0126 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.435
36 พ.ต.ท. สหภพ อนิใจค า สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.184 รอง ผกก.ป.สภ.ฟากท่า จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0062

37 พ.ต.ท. เจนรบ เนติรัตนไพบูลย์ สวป.สน.ทุ่งครุ บก.น.8 1115 12202 0188 สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0035

38 พ.ต.ท. ชยัโรจน์ สวนนุ่ม สว.(สอบสวน) กก.2 บก.สอท.4 3305 10203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.สามง่าม จว.พิจติร 1607 10203 0165

39 พ.ต.ท. ชนิวัชร์ ไหมทองสิงเวหน สว.อก.สภ.บางประกง จว.ฉะเชงิเทรา 0203 12304 0120 สว.อก.สภ.เมืองตาก 0603 12304 0009

40 พ.ต.ท. ปฏยิทุธ ด าคง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0008 สว.อก.สภ.วังกะพี้ จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0046
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41 พ.ต.ท. ประทีป ค าจริง สว.อก.สน.เทียนทะเล บก.น.9 1116 12304 0082 สว.อก.สภ.วชริบารมี จว.พิจติร 0605 12304 0146

42 พ.ต.ท. พรรษา จวิรรักษ์ สว.อก.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.183 สว.อก.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12304 0160

43 พ.ต.ท. สานนท์ จนัจนิดา สว.(สอบสวน) สภ.ดงละคร จว.นครนายก 1208 10203 0130 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 10203 0230

44 ว่าที  พ.ต.ท. ธนัตนันต์ เหล่าอารีรัตน์ สว.(สอบสวน) สน.พญาไท บก.น.1 สน.1-827 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0049

45 ว่าที  พ.ต.ท. นัฐวุฒิ บุญโห้ สว.กก.3 บก.ทท.2 3203 10204 0081 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10204 0032

46 พ.ต.ต. ขวัญชยั ม่วงไม้ สว.กก.วิเคราะห์ขา่วและเครื องมือพิเศษ บก.สอท.2 3303 10204 0179 สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0160

47 พ.ต.ต. ชยัฤกษ์ บริรักษ์ สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.200 สว.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0197

48 พ.ต.ต. ชานนท์ กลิ นหอม สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0115 สว.จร.สภ.เมืองอทุัยธานี 0610 12205 0010

49 พ.ต.ท.หญิง ณิษร์ฐา เศรษฐพงษ์วสุ สว.ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 10403 0099 สว.อก.สภ.วังเจา้ จว.ตาก 0603 12304 0176

50 พ.ต.ต.หญิง นิภาวรรณ นุชฉมิ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0365 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0262

51 พ.ต.ต. ปรมินทร์ อรุณศิริประเสริฐ สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพมหานคร บก.ตม.2 2403 10363 0312 สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 10318 0010

52 พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ นนทะโชติ สวป.สภ.บ้านเหลี ยม จว.นครราชสีมา สนม.667 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.6 1600 10323 0009

53 พ.ต.ต. พรชยั ชนะพจน์ สว.สส.สภ.เมืองชยันาท สชน.128 สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0009

54 พ.ต.ต. สิทธิพร ศรีมารัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเยน็ จว.สระแกว้ 1211 10203 0198 สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 10203 0182

55 พ.ต.ต. สุรศิลป์ สมศรี สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 10310 0056 สว.สภ.นครชมุ จว.พิษณุโลก 0606 12201 0195

56 พ.ต.ต. อภริมย ์เพียช านิ สว.อก.สน.ปทุมวัน บก.น.6 สน.2-386 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0013

57 ว่าที  พ.ต.ต. กมลเทพ สมบัติ สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขยีว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0507 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.214
58 ว่าที  พ.ต.ต. กฤษณะ เนินพุทธ สว.ฝกค.บก.กค.ภ.5 1512 10318 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 10318 0160

59 วา่ที  พ.ต.ต.หญิง กาญจนา กอ้นค า ผบ.ร้อย กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10318 0063 สว.อก.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0199

60 ว่าที  พ.ต.ต. ปณรรฐพงศ์ ค าสอด ผบ.ร้อย กก.5 บก.กฝ. 2506 10318 0194 สว.อก.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 12304 0129
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61 ว่าที  พ.ต.ต. ปรีดี กติติวัฒนากลู สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0120 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0033

62 วา่ที  พ.ต.ต.หญิง พิมพ์ลภสั ปล้ืมจติร์ สว.(สอบสวน) สภ.สันป่าตอง จว.เชยีงใหม่ 1505 10203 0562 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 24203 0071

63 ว่าที  พ.ต.ต. มนูญ วิชาโคตร สว.(สอบสวน) สภ.เกาะจนัทร์ จว.ชลบุรี 1206 10203 0415 สว.(สอบสวน) สภ.แกง่โสภา จว.พิษณุโลก สพล.193
64 วา่ที  พ.ต.ต.หญิง วันทิพย ์สิงหไตรรัตน์ สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0111 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.6 1613 10318 0011

65 ว่าที  พ.ต.ต. วิชยั พรมรักษา สว.(สอบสวน) สภ.เด่นชยั จว.แพร่ สพร.199 สว.(สอบสวน) สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 0605 13203 0044

66 ว่าที  พ.ต.ต. ศุภกร สังขก์ลับ สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 10204 0035 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10202 0142

67 ร.ต.อ. กษิดิศ แสนแกว้ รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0396 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.264
68 ร.ต.อ. กติติบดินทร์ กมิเซียะ รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0247 สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.235
69 ร.ต.อ. เกยีรติกรีติ ทรัพย์พนูไพศาล รอง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 0208 13202 0263 สว.อก.สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0117

70 ร.ต.อ.หญิง ชลนที แกว้สุวรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0020 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0209

71 ร.ต.อ. ณฐปกร กจิสุวรรณ รอง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0055 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.308
72 ร.ต.อ. เทียนชยั ชจูนัทร์ รอง สวป.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สพบ.163 สว.สส.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อทุัยธานี 0610 12204 0102

73 ร.ต.อ. ประเสริฐ แทนบุญ รอง สวป.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี สรบ.319 สวป.สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 10202 0049

74 ร.ต.อ. ปรีชา แจง้ถิ นป่า รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0356 สว.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 12204 0130

75 ร.ต.อ. พงศกร จนัทีนอก รอง สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 11304 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10318 0009

76 ร.ต.อ. พอน บ ารุงชน รอง สวป.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 0706 13202 0039 สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อทุัยธานี 0610 12204 0110

77 ร.ต.อ. ศักดา ศิริโสภณ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปราจนีบุรี 1209 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอทุัยธานี สอน.127
78 ร.ต.อ. ศักด์ิดา คอนมะลา รอง สวป.สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแกว้ 0209 13207 0199 สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 10318 0009

79 ร.ต.อ. ศิโรฒม์ โกมลปาณิก รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 11304 0023 สว.(สอบสวน) สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สนว.466
80 ร.ต.อ. สุระเชษฐ ชา้งสาร รอง สว.จร.สภ.ชยัพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0277 สวป.สภ.ตลุกดู่ จว.อทุัยธานี 1612 10202 0051



ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ 15/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

81 ร.ต.อ. เอก ประกอบจนิดา รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.น.9 1011 11204 0049 สว.อก.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0152


