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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑๖/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

1 พ.ต.ท. กฤชวระพัชร ศรีสด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0097 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สนว.480
2 พ.ต.ท. การัณย ์จนัทราพูน รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 10202 0022 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 1610 09202 0112

3 พ.ต.ท. กลุวิช หลวงวรรณา รอง ผกก.สส.สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 09204 0133 รอง ผกก.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก 1605 09204 0067

4 พ.ต.ท. เกตุชยั นาสอน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.246 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกง่โสภา จว.พิษณุโลก สพล.191
5 พ.ต.ท. เกยีรติธาดา มงคลชโยสีห์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0040 รอง ผกก.ป.สภ.วังเจา้ จว.ตาก 0603 10202 0057

6 พ.ต.ท. จรินทร์ ฉ่ าทอง รอง ผกก.สส.สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0062 รอง ผกก.ป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0053

7 พ.ต.ท. จกัรกฤช แสงพวง รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0081 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สนว.450
8 พ.ต.ท. จกัรภทัร อิ่มหน า รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 0606 24203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย สสท.170
9 พ.ต.ท. จติรกร หลวงอภยั รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0139 รอง ผกก.สส.สภ.เกา้เล้ียว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0076

10 พ.ต.ท. เจษฎา จติร์ตรง รอง ผกก.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก 1605 09204 0067 รอง ผกก.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 09204 0073

11 พ.ต.ท. ฉตัรชยั สุทธนะ รอง ผกก.ป.สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0042 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 09204 0122

12 พ.ต.ท. เฉลียว เที่ยงตรง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.396 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.224
13 พ.ต.ท.หญิง ชนม์นิภา โพธิ์ประจกัษ์ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0233 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 09318 0008

14 พ.ต.ท. ชนายสุ จโิน รอง ผกก.ป.สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0027 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุโขทัย 1610 09204 0069

15 พ.ต.ท. ชลิต ทองเชื้อเดช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเกา่ จว.สุโขทัย สสท.142 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.396
16 พ.ต.ท. ชยัวัฒน์ ไชยฮะนิจ รอง ผกก.ป.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0128 รอง ผกก.สส.สภ.หนองฉาง จว.อทุัยธานี 1612 09204 0065

17 พ.ต.ท. ชาตรี ตันอ านวย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่เล่ย ์จว.นครสวรรค์ สนว.264
18 พ.ต.ท. ชนิวัฒน์ ปั้นนาค รอง ผกก.ป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 10202 0075 รอง ผกก.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0084

19 พ.ต.ท. เชาวลิต รัมวุฒิ รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0018 รอง ผกก.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0058

20 พ.ต.ท. โชติพิสิฐ บุญชู รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.อทุัยธานี 1612 09201 0030 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0032
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21 พ.ต.ท. ณรงค์ พันมา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 24203 0058 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.246
22 พ.ต.ท. ณัฏฐ์ ศรีอยู่พุ่ม รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี 1612 09204 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี 0610 24203 0038

23 พ.ต.ท. เดโช ยิ้มพงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ตลุกดู่ จว.อทุัยธานี 1612 09204 0118 รอง ผกก.ป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0059

24 พ.ต.ท. เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร รอง ผกก.ป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0019 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 0608 10202 0020

25 พ.ต.ท. เตโชทัย ร่ืนรมยฐิ์ฏต์ิไชย รอง ผกก.ป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0041 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0087

26 พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ทองสุข รอง ผกก.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0061 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0078

27 พ.ต.ท. ทวิช ถงึจนัทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเกา่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0079 รอง ผกก.ป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 10202 0031

28 พ.ต.ท. ทวี บุญกนัฑ์ รอง ผกก.สส.สภ.วชริบารมี จว.พิจติร 1607 09204 0070 รอง ผกก.ป.สภ.ตลุกดู่ จว.อทุัยธานี 1612 09202 0117

29 พ.ต.ท. ทวี ภมุมาพันธ์ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0068

30 พ.ต.ท. ธกฤต ยอดสุทธิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0233 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.270
31 พ.ต.ท. ธนานพ นิ่มสุวรรณ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 09305 0156 รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.6 1613 09305 0034

32 พ.ต.ท. ธนาภสัสร์ รุ่งรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยคต จว.อทุัยธานี 0610 10202 0054 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 09204 0072

33 พ.ต.ท. ธเนศ กลังา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.312 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.243
34 พ.ต.ท. ธวัชชยั สิทธิเวช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 24203 0104 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0097

35 พ.ต.ท. ธีรยทุธ ตันตละ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโคก จว.อตุรดิตถ์ 1611 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ 1611 09204 0068

36 พ.ต.ท. ธีรยทุธ รุ่งทอง รอง ผกก.ป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0075

37 พ.ต.ท. นครา รุ่งวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0143 รอง ผกก.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0091

38 พ.ต.ท. นฤนาจ บุญจวง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกง่โสภา จว.พิษณุโลก สพล.191 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก สพล.316
39 พ.ต.ท. นิติคุณ ล้ีตระกลู รอง ผกก.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0058 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 09201 0030

40 พ.ต.ท. นิภทัร์ มีมุสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เกา้เล้ียว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0076 รอง ผกก.ป.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0128
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41 พ.ต.ท. บารมี จงแจง้ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 09201 0074 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 10202 0012

42 พ.ต.ท. ปพน โสพัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 1610 09202 0112 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยคต จว.อทุัยธานี 0610 10202 0054

43 พ.ต.ท.หญิง ปภาดา คนซ่ือ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0285 อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32344 0080

44 พ.ต.ท. ประเทือง สายโอะ๊ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.276 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย สสท.184
45 พ.ต.ท. ประภาส รอดพินิจ รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 09318 0017 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.6 1603 09306 0028

46 พ.ต.ท. ประมวล กลัดทอง รอง ผกก.ป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 10202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 09202 0044

47 พ.ต.ท. ประเสริฐ ผลประสาร รอง ผกก.สส.สภ.สามง่าม จว.พิจติร 1607 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0059

48 พ.ต.ท. ปริวุฒิ ชา่งเหล็ก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร สพจ.220 รอง ผกก.สส.สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร 1607 09204 0062

49 พ.ต.ท. ปรีดา บุญทน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 24203 0098 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 1604 09203 0165

50 พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ ออมสิน รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเกา่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0079

51 พ.ต.ท. พรรณ เจริญสม รอง ผกก.ป.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 0608 10202 0034 รอง ผกก.ป.สภ.หนองขาหยา่ง จว.อทุัยธานี 0610 10202 0052

52 พ.ต.ท. พลไพสิฐ พิทักษ์โสภณ รอง ผกก.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0092 รอง ผกก.ป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 10202 0035

53 พ.ต.ท. พัชรพงศ์ ผู้ภกัดี รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 09201 0031 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 09201 0030

54 พ.ต.ท. พิษณุ แกว้ขนั รอง ผกก.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0059 รอง ผกก.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0061

55 พ.ต.ท. พิสุทธิ์ รุ่งกล่ิน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0081

56 พ.ต.ท. เพชรก าแพง อยู่ยอด รอง ผกก.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0090 รอง ผกก.ป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0019

57 พ.ต.ท. ไพโรจน์ อนิทะศร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0219 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร 1604 09203 0166

58 พ.ต.ท. ภควัต เวทยานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ฟากท่า จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0062 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0286

59 พ.ต.ท. ภวัต ค าสัตย์ รอง ผกก.ป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก 0603 10202 0007

60 พ.ต.ท. ภทัร์นรินทร์ ศาตะจนัทร์ รอง ผกก.ป.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 10202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 1605 09204 0070
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61 พ.ต.ท. ภาสันต์ สังขท์อง สวญ.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 09201 0053 สวญ.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 0602 10201 0058

62 พ.ต.ท. ภวูศิษฐ์ ธนเลิศภวูเวทย์ รอง ผกก.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 1610 09204 0073 รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0032

63 พ.ต.ท. มนู หรศาสตร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 09203 0230 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 1608 09203 0232

64 พ.ต.ท. มาวิน สามล รอง ผกก.สส.สภ.หนองฉาง จว.อทุัยธานี 1612 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0082

65 พ.ต.ท. ยศวัจน์ บงบุตร รอง ผกก.ป.สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0029

66 พ.ต.ท. ล าพูน เคลือบวงค์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 10202 0039 รอง ผกก.ป.สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0284

67 พ.ต.ท. วรการ กาศเกษม รอง ผกก.วิเคราะหข์่าวและเคร่ืองมอืพเิศษ บก.สส.ภ.6 1602 09201 0060 รอง ผกก.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 1610 09204 0073

68 พ.ต.ท. วรายทุธ กติิชยัชนานนท์ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0032 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0057

69 พ.ต.ท. วิจารณ์ พลฤทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 09318 0173 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 09318 0115

70 พ.ต.ท. วิชติ จนัทร์ศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.224 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.259
71 พ.ต.ท. วิสุทธิ์ ภมิาลย์ รอง ผกก.ป.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0037 รอง ผกก.สส.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0094

72 พ.ต.ท. วีรยทุธ มาศแจง้ รอง ผกก.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 1607 09204 0069 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 1610 09204 0076

73 พ.ต.ท. ศตพล เอี่ยมโซ้ รอง ผกก.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 1605 09204 0071 รอง ผกก.วิเคราะห์ขา่วฯ บก.สส.ภ.6 1602 09201 0060

74 พ.ต.ท. ศักด์ิชยั บุญเพ็ง รอง ผกก.ป.สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อตุรดิตถ์ 1611 09202 0115 รอง ผกก.ป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 10202 0018

75 พ.ต.ท. ศุภณัฐ ศตะกรูมะ รอง ผกก.ป.สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 09202 0142 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 09201 0031

76 พ.ต.ท. สงกรานต์ ป้องปก รอง ผกก.ป.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0055 รอง ผกก.สส.สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 09204 0133

77 พ.ต.ท. สมใจ เมืองหมิ้น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0027 รอง ผกก.ป.สภ.วังกะพี้ จว.อตุรดิตถ์ 1611 09202 0044

78 พ.ต.ท. สมนึก นวลค า รอง ผกก.ป.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0264 รอง ผกก.ป.สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร 1604 09202 0044

79 พ.ต.ท. สมบุญ อิ่มเกดิ รอง ผกก.ป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0286 รอง ผกก.ป.สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร 0605 10202 0046

80 พ.ต.ท. สมบูรณ์ คล่องใจ รอง ผกก.สส.สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ 1611 09204 0068 รอง ผกก.ป.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0264



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑๖/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

81 พ.ต.ท. สันติชยั อนิเรือน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.216 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอตุรดิตถ์ สอต.153
82 พ.ต.ท. สาธิต ตรีเทพา รอง ผกก.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0091 รอง ผกก.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0092

83 พ.ต.ท. สิงห์ไท ไวดี รอง ผกก.สส.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0094 รอง ผกก.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0090

84 พ.ต.ท. สิริวุฒิ เสาวภา รอง ผกก.ป.สภ.น้ าปาด จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0025 รอง ผกก.ป.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0033

85 พ.ต.ท. สิวะพรรษ์ ศรีหิรัญญะกลุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 29203 0081 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 29203 0040

86 พ.ต.ท. สีห์วัฒณ์ ไกรวิริยะ รอง ผกก.สส.สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0047

87 พ.ต.ท. สุเกษม เส่ียงวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0102 รอง ผกก.สส.สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0062

88 พ.ต.ท. สุขวัฒน์ เพ่งพินิจ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 10202 0039

89 พ.ต.ท. สุชาติ เรือนวงค์ รอง ผกก.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจติร 1607 09204 0066 รอง ผกก.สส.สภ.สามง่าม จว.พิจติร 1607 09204 0064

90 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ สารพานิช รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0126 รอง ผกก.ป.สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 09202 0142

91 พ.ต.ท.หญิง สุมาฆจติ อยู่คง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 09318 0159 รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 09318 0017

92 พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เขยีวไทร รอง ผกก.ป.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0033 รอง ผกก.ป.สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อตุรดิตถ์ 1611 09202 0115

93 พ.ต.ท. สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 1604 09203 0165 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 0606 24203 0056

94 พ.ต.ท. สุวิทย ์ทั่งกล่ า รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุโขทัย 1610 09204 0069 รอง ผกก.ป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0040

95 พ.ต.ท. สุวิทย ์นวนจร รอง ผกก.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0068 รอง ผกก.ป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0102

96 พ.ต.ท. เสรีวริศ ปริญญากร รอง ผกก.ป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0037

97 พ.ต.ท. เสวี อนิทมาตร์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 09202 0125 สวญ.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 09201 0053

98 พ.ต.ท. หมาย มั่งมี รอง ผกก.ป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.น้ าปาด จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0025

99 พ.ต.ท. เหมจกัร บุนนาค รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 09201 0031 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.อทุัยธานี 1612 09201 0030

100 พ.ต.ท. อรรฆพันธุ์ บัวส าลี รอง ผกก.สส.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.ตลุกดู่ จว.อทุัยธานี 1612 09204 0118



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑๖/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

101 พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี นันทะชมภู รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0207

102 พ.ต.ท. อษัฎาวุธ ยศวิถี รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบรูณ์ 1609 29203 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.276
103 พ.ต.ท. อ านาจ พวงสวัสด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.เขาบางแกรก จว.อทุัยธานี 1612 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.ลานสัก จว.อทุัยธานี 1612 09204 0070

104 พ.ต.ท. อสิรา ชื่นกล่ิน รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0057 รอง ผกก.สส.สภ.ทัพทัน จว.อทุัยธานี 1612 09204 0067

105 พ.ต.ท. เอกรัฐ นุชเฉย รอง ผกก.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0087 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 09201 0031

106 พ.ต.ท. เอกลักษณ์ จติชาญวิชยั รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 09204 0122 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 10202 0007


