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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑๗/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

1 พ.ต.ท. กฤช ทรัพยแ์สง อจ.(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32343 0086 อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32343 0086

2 พ.ต.ท.หญิง กลัยาณี ท่าโพธิ์ สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10305 0015 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 09203 0233

3 พ.ต.ท. กจิจาพัฒน์ ดาพูล สว.สส.สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก 0606 12204 0120 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0234

4 พ.ต.ท. กติติ ผ้ึงสีใส สว.อก.สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ 0609 12304 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 24203 0104

5 พ.ต.ท. คงเดช โสวภาส สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.310 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกา้เล้ียว จว.นครสวรรค์ สนว.357
6 พ.ต.ท.หญิง จฑุามาส สถาพรศรีสวัสด์ิ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 10326 0009 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 09318 0006

7 พ.ต.ท. ชยัวัฒน์ บุญธรรม สว.(สอบสวน) สภ.วชริบารมี จว.พิจติร สพจ.260 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วชริบารมี จว.พิจติร สพจ.236
8 พ.ต.ท. ชาญชยั วีระ สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 09318 0008

9 พ.ต.ท. ณรงค์ สิงห์สม สว.อก.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0050 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 09318 0172

10 พ.ต.ท. ถนอม อิ่มมณี สว.สส.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0194 รอง ผกก.สส.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0063

11 พ.ต.ท. ถนัดชยั สุโรพันธ์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10204 0132 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 09204 0131

12 พ.ต.ท. ทยากร จนัแกว้ปง สวป.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร สกพ.228 รอง ผกก.ป.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0055

13 พ.ต.ท.หญิง ทวี โกสุมา อจ.(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32344 0078 อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32344 0078

14 พ.ต.ท. ทศพร สมวันดี สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0203 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0219

15 พ.ต.ท. เทวฤทธิ์ โคทวี สว.(สอบสวน) สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.177 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 29203 0052

16 พ.ต.ท. ธนศาสตร์ ศรีสุนนท์ สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 12204 0198 รอง ผกก.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 1605 09204 0071

17 พ.ต.ท. ธนัญชยั ยศอาจ สวป.สภ.หนองขาหยา่ง จว.อทุัยธานี สอน.133 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0205

18 พ.ต.ท. ธานินทร์ พรมเกต สว.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.239 รอง ผกก.สส.สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0143

19 พ.ต.ท. ธีร์ เกสทอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12204 0323 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 24203 0075

20 พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ หมู่พยคัฆ์ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.214 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.216



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑๗/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

21 พ.ต.ท. นพรัตน์ ปัวน้อย สวป.สภ.เขาบางแกรก จว.อทุัยธานี 0610 12202 0035 รอง ผกก.ป.สภ.เขาบางแกรก จว.อทุัยธานี 1612 09202 0044

22 พ.ต.ท. นิติพงษ์ อนันตรไพบูลย์ สว.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร สพจ.218 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจติร 1607 09203 0168

23 พ.ต.ท. นิพัฒน์ แท่งทอง สว.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0197 รอง ผกก.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0085

24 พ.ต.ท. นิวัฒน์ วูวงศ์ สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0012 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0086

25 พ.ต.ท. บัญชา เอมเปีย สว.สภ.ชมุแสงสงคราม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0196 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0235

26 พ.ต.ท. ประทีป ไพบูลย์ สว.อก.สภ.โพธิ์ประทับชา้ง จว.พิจติร 0605 12304 0122 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร สพจ.220
27 พ.ต.ท. ประภาส บุญสิง สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.249 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบรูณ์ 1609 29203 0044

28 พ.ต.ท. ปริญญา นาควิสุทธิ์ สว.สภ.น้ าหมัน จว.อตุรดิตถ์ 0609 12201 0175 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0233

29 พ.ต.ท. พรภทัร์ สงวนศักด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร สพจ.200 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร สพจ.202
30 พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ เกลียวทอง สว.อก.สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ 0609 12304 0077 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 09318 0173

31 พ.ต.ท. พลศิริ อนุพันธ์ สว.อก.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 0608 12304 0124 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0233

32 พ.ต.ท. พุฒิพงษ์ พิพัฒน์วงศ์ อจ.(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32345 0071 อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32345 0071

33 พ.ต.ท. ไพฑูรย ์เกษาอาจ สว.สภ.บางลาย จว.พิจติร สพจ.136 สวญ.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0060

34 พ.ต.ท. ภราดร กลัดนุ่ม สวป.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร 0602 10202 0042

35 พ.ต.ท. ภวูเนศวร์ ภวูเนศวร์บดี สว.สภ.นครชมุ จว.พิษณุโลก 0606 12201 0195 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 09202 0150

36 พ.ต.ท. เมธา รัตนวรุณรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 10203 0201 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.312
37 พ.ต.ท. รณฤทธิ์ ใจว่อง สว.สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สพล.115 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดิตถ์ 0609 10202 0027

38 พ.ต.ท. รัชพล นาคสุทธิ์ สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร สพจ.175 รอง ผกก.ป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0056

39 พ.ต.ท. วัชรายธุ์ แกว้บุญ สว.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0181 รอง ผกก.ป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0049

40 พ.ต.ท. วัฒนะ คงตาล สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 12202 0243 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 09305 0156



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑๗/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

41 พ.ต.ท. วิเชยีร อิ่มน้อย สวป.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อทุัยธานี สอน.201 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 09318 0159

42 พ.ต.ท. วิทวัส บุศยน์้ าเพชร สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 10202 0075 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 09201 0074

43 พ.ต.ท. วิลาศ กมุไชย สว.สส.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0068 รอง ผกก.ป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0041

44 พ.ต.ท. ศุภวัฒน์ ภู่นา สว.สส.สภ.วังหว้า จว.พิจติร 1607 10204 0049 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพิจติร 1607 09204 0059

45 พ.ต.ท. สมเกยีรติ อนิปวก สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 24203 0051 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 29203 0061

46 พ.ต.ท. สมชาย บุญมีจอ้ย สว.สส.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 12204 0161 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 09202 0125

47 พ.ต.ท. สมชาย โพธิ์ทองมา สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.278 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 09318 0176

48 พ.ต.ท. สมพงษ์ โสภา สว.สส.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 10204 0058 รอง ผกก.ป.สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0027

49 พ.ต.ท. สมพร ปราบุตร สว.สภ.ดงป่าค า จว.พิจติร 0605 12201 0203 สวญ.สภ.เด่นเหล็ก จว.อตุรดิตถ์ 1611 09201 0049

50 พ.ต.ท. สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกลุ สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0229 รอง ผกก.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจติร 1607 09204 0066

51 พ.ต.ท. สามารถ สุคง สวป.สภ.เมืองอทุัยธานี สอน.114 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอทุัยธานี 0610 10202 0016

52 พ.ต.ท. สุกจิ ประกจิ สวป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย สสท.178 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 10202 0022

53 พ.ต.ท. สุชาติ รอดขวัญ สวป.สภ.แม่เล่ย ์จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0335 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เล่ย ์จว.นครสวรรค์ 1606 09202 0049

54 พ.ต.ท. สุธรรม อน้อนิทร์ สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12204 0165 รอง ผกก.สส.สภ.วชริบารมี จว.พิจติร 1607 09204 0070

55 พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ภู่ค ามี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0237 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0234

56 พ.ต.ท.หญิง สุปราณี นุชพ่วง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0239 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0275

57 พ.ต.ท. อ านวย สอนมี สว.(สอบสวน) สภ.สามง่าม จว.พิจติร 1607 10203 0165 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สามง่าม จว.พิจติร สพจ.246
58 พ.ต.ท. อ านาจ มณฑา สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 10202 0033 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 09201 0031

59 พ.ต.ท. เอกชยั ชนิราช ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.6 1603 10306 0031 รอง ผกก.สส.สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0077

60 พ.ต.ท. เอกชยั พรมทอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 24203 0051 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 09203 0230


