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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

1 พ.ต.ท.หญิง กฤษนะ เกตุเนตร สว.อก.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.195 สว.อก.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 0606 12304 0102

2 พ.ต.ท. กษิเดช วัชรอมรชยั สว.อก.สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร 0605 12304 0108 สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0114

3 พ.ต.ท. กมัปนาท ประหลาดเนตร สว.อก.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 10318 0127 สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 1610 10203 0189

4 พ.ต.ท. กติติ สุขวงษ์ค า สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.308 สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อทุัยธานี 1612 10203 0146

5 พ.ต.ท. กติติ เหล่ารอด สวป.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0046 สว.สส.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0194

6 พ.ต.ท. เกษม เกษมวัฒนา สว.อก.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0142 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0243

7 พ.ต.ท. ไกรวัฒน์ การะวิง สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0160 สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0304

8 พ.ต.ท. จตุรงค์ อนิทร์อิ่ม สว.สส.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0063 สว.(สอบสวน) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0226

9 พ.ต.ท. จกัริน กล่ินจนัทร์ สว.จร.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 12205 0010 สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร สพจ.175
10 พ.ต.ท. จริยทุธ อรุณมาศ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจติร 1607 10204 0031 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10202 0119

11 พ.ต.ท.หญิง จฑุารัตน์ เศรษฐกร สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0235 สว.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0009

12 พ.ต.ท. ฉลอง ศรีอุ่นดี สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.250 สวป.สภ.พิชยั จว.อตุรดิตถ์ สอต.252
13 พ.ต.ท. ชลิช จนัทร์เชย สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0141 สวป.สภ.เมืองอทุัยธานี สอน.114
14 พ.ต.ท.หญิง ชโลธร เล็กสุทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 29203 0059 สว.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก 1605 10203 0184

15 พ.ต.ท. ชชัชยั บริบูรณ์ สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจติร 0605 12204 0100 สว.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 0605 12204 0170

16 พ.ต.ท. ชชัวิทย ์จนัทร์เจาะ สวป.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 12202 0039 สวป.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.253
17 พ.ต.ท. ชดัชยั เอกรงค์ สว.อก.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0148 สว.อก.สภ.โพทะเล จว.พิจติร 0605 12304 0094

18 พ.ต.ท. ชยัพร น่วมทอง สวป.สภ.บ้านโคก จว.อตุรดิตถ์ สอต.203 สว.สส.สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ 0609 12204 0074

19 พ.ต.ท. ชยัรัตน์ น่านกาศ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 10203 0167 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 10203 0181

20 พ.ต.ท. ชาญวิทย ์ศรีหร่าย สว.สส.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ 0609 12204 0090 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 27203 0097



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

21 พ.ต.ท. เชวงเดช ราชอาจ สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.212 สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 13203 0018

22 พ.ต.ท. ณรงค์ อตุบัววงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย สสท.174 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย 1610 10203 0188

23 พ.ต.ท. ณว์พรรณ์ เทียมฉนัธ์ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 1605 10203 0168 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 1605 10203 0183

24 พ.ต.ท. ณัฐดนย ์พุ่มมาก สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0010 สว.อก.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 0608 12304 0132

25 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ มหิตธิ สว.อก.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 12304 0088 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0208

26 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สิงพา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 24203 0065 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 1604 10203 0176

27 พ.ต.ท. ทรงธรรม เดชปั้น สว.ฝอ.บก.กค.ภ.6 1613 10318 0011 สว.อก.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0142

28 พ.ต.ท. ทรงยศ ลอยเมฆ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอทุัยธานี สอน.127 สว.(สอบสวน) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อทุัยธานี สอน.208
29 พ.ต.ท. ธนกฤต สติปัญญวัตร สว.(สอบสวน) สภ.สามเงา จว.ตาก 1605 10203 0166 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 1605 10203 0185

30 พ.ต.ท. ธเนตร วงษ์ปริง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0222 สว.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก 1608 10203 0247

31 พ.ต.ท. ธวัช รุ่งโรจน์ สว.สส.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 12204 0138 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 10204 0123

32 พ.ต.ท. ธีรยทุธ ฟูแสง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.343
33 พ.ต.ท. ธีรยทุธ รอดขาว สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร สพจ.187 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจติร 1607 10203 0179

34 พ.ต.ท. ธีระ เมฆขาว สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0009 สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจติร 1607 10202 0046

35 พ.ต.ท.หญิง นงค์พงา ไหมทอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0286 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0190

36 พ.ต.ท. นพคุณ อนันตวงศ์ สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 12202 0273 สว.จร.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 12205 0010

37 พ.ต.ท. นฤพล คนชม สว.(สอบสวน) สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ สอต.185 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอตุรดิตถ์ 0609 24203 0040

38 พ.ต.ท. นิพนธ์ เขยีวเรือง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย สสท.173 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 24203 0066

39 พ.ต.ท. นิมิตร ฮวบน้อย สว.(สอบสวน) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.244 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 24203 0088

40 พ.ต.ท. บัณฑิต เดินไพร สว.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 24203 0109 สว.สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 12201 0240



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

41 พ.ต.ท. บุญนพ ค ามูล สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.181 สว.สส.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 12204 0157

42 พ.ต.ท. ประภาส สุขศิริ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0189 สว.สส.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0068

43 พ.ต.ท. ประสงค์ ทัตเศษ สว.อก.สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0158 สว.อก.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0148

44 พ.ต.ท. ปรีชา ชนะภยั สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 10202 0124 สวป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.169
45 พ.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ จานตาดี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10326 0240 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0192

46 พ.ต.ท.หญิง ผุสดี สุโกสิ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0190 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0158

47 พ.ต.ท. พงศ์อมร ทองเงา สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.246 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0232

48 พ.ต.ท. พงษ์ศิลป์ เจริญพิทักษ์ สว.อก.สภ.เมืองการุ้ง จว.อทุัยธานี 1612 10318 0106 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อทุัยธานี 1612 29203 0058

49 พ.ต.ท. พชรณัฏฐ์ มณีศรีวงศ์กลู สว.อก.สภ.โพทะเล จว.พิจติร 0605 12304 0094 สวป.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สนว.455
50 พ.ต.ท.หญิง พนิตพิชา บุญวัฒน์ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0209 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0189

51 พ.ต.ท.หญิง พรพิมล จนัทร์จา้ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 10318 0007 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 10326 0009

52 พ.ต.ท. พลพรรค เพ็งอุ่น สวป.สภ.เมืองการุ้ง จว.อทุัยธานี 1612 10202 0053 สวป.สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี สอน.173
53 พ.ต.ท. พัชรพงษ์ ปาลัว สว.สส.สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 10204 0050 สวป.สภ.หนองขาหยา่ง จว.อทุัยธานี สอน.133
54 พ.ต.ท.หญิง พัชษนา สุขนิี สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10326 0013 สว.อก.สภ.โพธิ์ประทับชา้ง จว.พิจติร 0605 12304 0122

55 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ กนัเดิน สว.อก.สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0103 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0203

56 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ดารุณิกร สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0010 สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.318
57 พ.ต.ท. พิษณุ โพธิ์เส็ง สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.264 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0231

58 พ.ต.ท. พิสิฏพล ทองชบุ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0010 สว.อก.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0297

59 พ.ต.ท. ไพรัตน์ บุญทะจติ สว.ฝกค.บก.กค.ภ.6 1613 10318 0020 สว.อก.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 0602 12304 0196

60 พ.ต.ท. ไพศาล คล้ายแกว้ สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12202 0245 สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 12202 0243
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61 พ.ต.ท. ภานุวัฒน์ เกดิแสง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก สตก.165 สว.(สอบสวน) สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 29203 0059

62 พ.ต.ท. ภาวิต ปรีนคร สว.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0317 สว.(สอบสวน) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร 1604 10203 0178

63 พ.ต.ท. ภวูดล จนัทร์อ าไพ สว.อก.สภ.ดงเจริญ จว.พิจติร 0605 12318 0215 สวป.สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0065

64 พ.ต.ท. มงคล ดีพิจารย์ สว.สส.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0168 สวป.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.373
65 พ.ต.ท. มณเฑียร แสนเทพ สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 29203 0040 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอตุรดิตถ์ 1611 10203 0177

66 พ.ต.ท. มนตรี แดงดี สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.248 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0243

67 พ.ต.ท. มนัส พรมภกัดี สว.สส.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 12204 0093 สวป.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 10202 0060

68 พ.ต.ท. มานพ เนียรภาค สวป.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0038 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 10318 0007

69 พ.ต.ท. มานิตย ์จติรเอก สว.อก.สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 0605 12318 0216 สว.สภ.บางลาย จว.พิจติร สพจ.136
70 พ.ต.ท. รัชตะ สร้อยแกว้ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอตุรดิตถ์ 0609 24203 0040 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย สสท.173
71 พ.ต.ท. รัตนพัฒน์ ล าพูน สว.สส.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 12204 0145 สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 10203 0169

72 พ.ต.ท. เรวัติ ศิริต้ืนลี สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี สอน.184 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี 1612 10203 0164

73 พ.ต.ท. ลักษณา แจม่จนัทร์ สวป.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 10202 0057 สวป.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.157
74 พ.ต.ท. วชรพล ถงึทรัพย์ สวป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0069 สว.สส.สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0240

75 พ.ต.ท. วรเดช บุญศรี สว.อก.สภ.วังกะพี้ จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0046 สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 24203 0051

76 พ.ต.ท. วรวรรษ พ่วงเชย สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 10318 0020 ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.6 1603 10306 0031

77 พ.ต.ท. วัชรพงษ์ ธรรมวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 10203 0224 สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 10203 0246

78 พ.ต.ท. วิชยั พฤฒินันทกนก สว.อก.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0297 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0010

79 พ.ต.ท. วินัย สวนนุ่ม สว.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.332 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 10203 0227

80 พ.ต.ท. วิรัช เมฆพัฒน์ สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.361 สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สนว.404



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

81 พ.ต.ท. วิรัช อนิทร์ศักด์ิ สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.416 สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12204 0323

82 พ.ต.ท. วิวิธชยั ชทูอง สว.สส.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0207 สว.สส.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.238
83 พ.ต.ท. วิศาล ศรีโพธิ์ สว.สส.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0246 สวป.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0061

84 พ.ต.ท. วิศิษ นรมัตถ์ สว.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 0605 12204 0170 สว.สภ.ชมุแสงสงคราม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0196

85 พ.ต.ท. ศราย ุดีมั่น สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 10202 0057 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 10202 0033

86 พ.ต.ท. ศราวุฒิ เกดิแกว้ทอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0034 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0033

87 พ.ต.ท. ศักด์ิชาย เกษสุภะ สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.317 สว.อก.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 12304 0168

88 พ.ต.ท. ศิรวัฒน์ แผ้วผา สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สนว.404 สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.361
89 พ.ต.ท. ศิริพงษ์ ธงห้า สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0221 สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.278
90 พ.ต.ท. ศุภกจิ ศรีไพร สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0033 ผบ.ร้อย กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 10202 0164

91 พ.ต.ท. ศุภณัฐ โพธิ์พึ่ง สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0210 สว.(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.368
92 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ เกดิมี สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0304 สว.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 12201 0280

93 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ จนัทร์มี สว.(สอบสวน) สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 10203 0227 สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0234

94 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ อิ่มเอบิ สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 12202 0064 สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.181
95 พ.ต.ท. สมเกยีรติ ราชเฉลิม สวป.สภ.นาอนิ จว.อตุรดิตถ์ 1611 10202 0051 สว.(สอบสวน) สภ.นาอนิ จว.อตุรดิตถ์ 1611 29203 0055

96 พ.ต.ท. สมบัติ จนัทิมี สว.อก.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0199 สว.อก.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 12318 0289

97 พ.ต.ท. สมบูรณ์ นินเป้า สว.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0010 สว.อก.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ 0609 12304 0085

98 พ.ต.ท. สมปอง พรมรักษา สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 12202 0200 สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.324
99 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ทองสุก สว.อก.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 12304 0168 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0211

100 พ.ต.ท. สมศักด์ิ รัคสิกรณ์ สวป.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร สกพ.198 สว.สส.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 12204 0161



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

101 พ.ต.ท. สัมพันธ์ เยน็อยู่ สวป.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.373 สวป.สภ.เขาบางแกรก จว.อทุัยธานี 0610 12202 0035

102 พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ทองมี สว.อก.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 0608 12304 0132 สวป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย สสท.178
103 พ.ต.ท. สุชาติ สีขาว สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.227 สว.(สอบสวน) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.287
104 พ.ต.ท. สุธี อ่ าอุ่น สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0012 สวป.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 12202 0039

105 พ.ต.ท. สุรชยั แชม่ชอ้ย สว.อก.สภ.วังทรายพูน จว.พิจติร 0605 12304 0138 สว.สส.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0168

106 พ.ต.ท. สุริยะ มิสา สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจติร 1607 10202 0046 สว.อก.สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0158

107 พ.ต.ท. สุวิทย ์เพื่อนฝูง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 24203 0066 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย สสท.174
108 พ.ต.ท. เสกสรรค์ สุขเกษม สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0225 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 10203 0246

109 พ.ต.ท. อโณทัย ชา้งพินิจ สว.อก.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0148 สว.(สอบสวน) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 29203 0070

110 พ.ต.ท. อนนท์ เรืองวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร สกพ.163 สว.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร 1604 10203 0177

111 พ.ต.ท. อมร ไวยหงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.เกา้เล้ียว จว.นครสวรรค์ สนว.358 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 27203 0089

112 พ.ต.ท. อยู่คง กาวิน สว.อก.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0152 สวป.สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 10202 0066

113 พ.ต.ท. อ านาจ เขยีวงาม สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0044 สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 12202 0064

114 พ.ต.ท. อดุม เมืองมา สว.(สอบสวน) สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 1604 10203 0158 สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 1604 10203 0179

115 พ.ต.ท. อเุทน ข าประเสริฐ สว.(สอบสวน) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0230 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอทุัยธานี 1612 10203 0163

116 ว่าที่ พ.ต.ท. กรภทัร์ เกตุทิม สวป.สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 10202 0049 สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0044

117 ว่าที่ พ.ต.ท. กนัต์ ใจเพียรทอง สว.อก.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.124 สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 10318 0010

118 ว่าที่ พ.ต.ท. กติติศักด์ิ โคตะนารถ สว.(สอบสวน) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก สตก.268 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 1610 10203 0190

119 ว่าที่ พ.ต.ท. ขวัญเมือง วรรณสด สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0049 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 10202 0075

120 ว่าที่ พ.ต.ท. จตุพร ดิษบรรจง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0176 สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจติร 0605 12204 0100



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

121 ว่าที่ พ.ต.ท. เจษฎาวงศ์ จรัสวรวุฒิกลุ สว.สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 12201 0240 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 10202 0124

122 ว่าที่ พ.ต.ท. ชนะศักด์ิ ภเูฮืองแกว้ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10204 0032 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0222

123 ว่าที่ พ.ต.ท. ชเูกยีรติ น้ าเงิน สว.สส.สภ.ดงขยุ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0186 สว.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จว.ก าแพงเพชร สกพ.163
124 ว่าที่ พ.ต.ท. ชชูยั ป้องค า สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อทุัยธานี 1612 10203 0146 สว.(สอบสวน) สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.382
125 ว่าที่ พ.ต.ท. ณรงค์เดช ผิวฉ่ า สว.อก.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0192 สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.428
126 ว่าที่ พ.ต.ท. ณัฐ สวนเส สวป.สภ.ฟากท่า จว.อตุรดิตถ์ สอต.215 สวป.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0046

127 ว่าที่ พ.ต.ท. เทวา อรัญโสต สว.(สอบสวน) สภ.นาอนิ จว.อตุรดิตถ์ 1611 29203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.พิชยั จว.อตุรดิตถ์ 1611 10203 0163

128 ว่าที่ พ.ต.ท. เทวินทร์ สุธรรมยะ สว.(สอบสวน) สภ.วิเชยีรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0061 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0236

129 วา่ที่ พ.ต.ท.หญิง นารีกานต์ เมฆฉาย สว.กก.วิเคราะห์ขา่วและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0063 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 10326 0010

130 ว่าที่ พ.ต.ท. นิติพัฒน์ เอกบาง สว.(สอบสวน) สภ.วิเชยีรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0211 สว.(สอบสวน) สภ.วิเชยีรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0235

131 ว่าที่ พ.ต.ท. นิรุจน์ พลอยศรี สว.(สอบสวน) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อทุัยธานี สอน.208 สว.(สอบสวน) สภ.ตลุกดู่ จว.อทุัยธานี 1612 29203 0055

132 ว่าที่ พ.ต.ท. บุญเลิศ รองจา่เมือง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0011 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0009

133 ว่าที่ พ.ต.ท. บุญส่ง ธรรมฉมัย สว.(สอบสวน) สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สนว.466 สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0247

134 ว่าที่ พ.ต.ท. ปรินทร ภู่ระยา้ สว.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ สนว.272 สวป.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.233
135 ว่าที่ พ.ต.ท. พัสกร ช านาญหัตถ์ สว.อก.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0184 สว.อก.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0211

136 ว่าที่ พ.ต.ท. พุฒิพงษ์ สืบวงษา สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0035 สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0034

137 ว่าที่ พ.ต.ท. ไพโรจน์ ปานกรด สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0189 สว.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0208

138 ว่าที่ พ.ต.ท. ภชูติ อนิด้วง สว.อก.สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0055 สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 10318 0011

139 ว่าที่ พ.ต.ท. ยิ่งยศ ใกล้สมจติต์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0033 สว.สส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.209
140 ว่าที่ พ.ต.ท. วัทธิกร ศรีแสวง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0238 สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0189



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

141 ว่าที่ พ.ต.ท. วิชยั แกว้อารีลักษณ์ สวป.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.233 สว.สส.สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 12204 0151

142 ว่าที่ พ.ต.ท. วิรัช ครุฑะกะ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0208 สว.อก.สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 12318 0266

143 วา่ที่ พ.ต.ท.หญิง วิรัลพัชร วรพงศ์ปกรณ์ สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0225 สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0245

144 วา่ที่ พ.ต.ท.หญิง วิไลพร บุมี สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0162 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.6 1613 10318 0020

145 ว่าที่ พ.ต.ท. วิศิษฎศั์กด์ิ คุ้มชยั สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร สพจ.182 สว.สส.สภ.วังหว้า จว.พิจติร 1607 10204 0049

146 ว่าที่ พ.ต.ท. วีระยทุธ บรุณพันธ์ สว.อก.สภ.เมืองอทุัยธานี 0610 12304 0009 สว.อก.สภ.ทัพทัน จว.อทุัยธานี 0610 12304 0089

147 ว่าที่ พ.ต.ท. ศรายทุธ หนูคุ้มทรัพย์ สว.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0194 สว.สส.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0146

148 ว่าที่ พ.ต.ท. ศักดาเดช นาคหลง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10325 0213 สว.อก.สภ.บ้านต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0162

149 วา่ที่ พ.ต.ท.หญิง ศุภฆัศจ ีพิชญธรรมกติต์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10326 0013 สว.อก.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0098

150 ว่าที่ พ.ต.ท. สนั่น เหล็กบุญเพชร สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.202 สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 12204 0198

151 ว่าที่ พ.ต.ท. สมเจต เผือกจนี สว.อก.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0211 สว.สส.สภ.หนองขาหยา่ง จว.อทุัยธานี 0610 12204 0066

152 ว่าที่ พ.ต.ท. สมชาย หาญวังม่วง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0236 สว.อก.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0192

153 ว่าที่ พ.ต.ท. สมบัติ ปูนกลาง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0211 สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0226

154 ว่าที่ พ.ต.ท. สมพงษ์ นาคบาง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก สพล.262 สว.(สอบสวน) สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร สพจ.200
155 ว่าที่ พ.ต.ท. สหสมหมาย บุญพอ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 10204 0123 สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12204 0165

156 ว่าที่ พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ สุดหอม สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10204 0031 สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.205
157 ว่าที่ พ.ต.ท. สุภาพ เงินแกว้ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0221 สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0225

158 ว่าที่ พ.ต.ท. อดิศร สมานทร สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0114 สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0229

159 ว่าที่ พ.ต.ท. อภชิาต ลุงคะ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.209 สว.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร สพจ.218
160 ว่าที่ พ.ต.ท. อานนท์ ยิ้มประดิษฐ์ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 10318 0009 สว.กก.วิเคราะห์ขา่วฯ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0063



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

161 พ.ต.ต. เกษมศักด์ิ คชเวช สว.อก.สภ.วังเจา้ จว.ตาก 0603 12304 0176 สว.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0194

162 พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ลิคูณ สว.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0208 สว.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0233

163 พ.ต.ต. ณรงค์วิทย ์วรวงศ์ สว.อก.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0098 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.249
164 พ.ต.ต.หญิง ณัฐฐิญา ประเสริฐศิริปภา สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0185 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10326 0013

165 พ.ต.ต. ทวีป ทับโทน สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10318 0009 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0239

166 พ.ต.ต. เทพทอง ขดัปัญญา สว.อก.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 12318 0289 สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 10318 0008

167 พ.ต.ต.หญิง ธัญญรัตน์ อนิกจิโรจน์ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0262 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10325 0213

168 พ.ต.ต. นุกลู เกดิแยม้ สวป.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 10202 0062 สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0321

169 พ.ต.ต.หญิง เบญจวรรณ เรือนวงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0012 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10326 0013

170 พ.ต.ต. ปกรณ์ รอดชะ สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 1612 10318 0010 สว.อก.สภ.หนองขาหยา่ง จว.อทุัยธานี 0610 12304 0061

171 พ.ต.ต. พุทธิชยั มินเสน สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 12204 0244 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 1605 10203 0180

172 พ.ต.ต. ภดิูท ชื่นภริมย์ สวป.สภ.ตลุกดู่ จว.อทุัยธานี 1612 10202 0051 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0141

173 พ.ต.ต. มณี สาระวัน สวป.สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0067 สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.310
174 พ.ต.ต. เมธา สิมมาสุด สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0130 สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.202
175 พ.ต.ต. รุ่งธรรม จนักวด สว.อก.สภ.บ้านต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0162 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0012

176 พ.ต.ต. วัชรเกยีรติ จรัิชยาภรัิตน์ สว.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0224 สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0225

177 พ.ต.ต.หญิง วิชาวินทร์ วีรัชชนะสิทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0219 สว.(สอบสวน) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก 1608 10203 0244

178 พ.ต.ต. วีระวุฒิ ทองวัน สว.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0138 สว.สภ.ดงป่าค า จว.พิจติร 0605 12201 0203

179 พ.ต.ต.หญิง ศรีทอง เหง่าทอง สว.อก.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0155 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 10318 0020

180 พ.ต.ต. สนม แกว้แดง สว.สส.สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 12204 0151 สว.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 0608 12204 0137



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

181 พ.ต.ต. สมพงษ์ แสนค า สว.สส.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อทุัยธานี 0610 12204 0102 สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 12204 0244

182 พ.ต.ต. สมพร การะเกตุ สว.สส.สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ 0609 12204 0074 สว.สส.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 12204 0093

183 พ.ต.ต.หญิง สมศรี วสุพลนฤนาท สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 10326 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0008

184 พ.ต.ต. สาธิน แกว้แสง สวป.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 10202 0060 สว.สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สพล.115
185 พ.ต.ต. สุรพงษ์ รัตนาวงศ์ สว.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 12204 0130 สว.สส.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 12204 0138

186 พ.ต.ต. เสนาะ บุญรอด สวป.สภ.ไทรยอ้ย จว.พิษณุโลก 1608 10202 0066 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0236

187 พ.ต.ต. ไสว ชนิวงษ์ทัน สว.อก.สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 12318 0266 สวป.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร สกพ.198
188 พ.ต.ต. อภวิัฒน์ เรืองชเูกยีรติ สว.สส.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.238 สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10305 0015

189 พ.ต.ต. อเุทน จนัคีรี สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.324 สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 12202 0200

190 ว่าที่ พ.ต.ต. กรกฎ บุญวัฒน์ สว.อก.สภ.วชริบารมี จว.พิจติร 0605 12304 0146 อจ.(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร.ภ.6 1603 32345 0072

191 ว่าที่ พ.ต.ต. เกษมสิทธิ์ แสงเถื่อนพงศ์ สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก สพล.295 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.246
192 ว่าที่ พ.ต.ต. จรัญ มาแกว้ สว.สส.สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0239 สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย สสท.210
193 วา่ที่ พ.ต.ต.หญิง ฉตัรอมร ทองดี สว.อก.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ 0609 12304 0085 สว.อก.สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ 0609 12304 0077

194 ว่าที่ พ.ต.ต. ทรงสิทธิ์ สิงห์สถติย์ สว.(สอบสวน) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 29203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0226

195 ว่าที่ พ.ต.ต. ทัศนัย เดชคุณมาก สว.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 12201 0280 สว.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ สนว.272
196 ว่าที่ พ.ต.ต. ธงชยั พัสสาริกรณ์ สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0321 สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.317
197 ว่าที่ พ.ต.ต. นพพล พิมพ์เอี่ยม สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10202 0119 สว.สภ.น้ าหมัน จว.อตุรดิตถ์ 0609 12201 0175

198 ว่าที่ พ.ต.ต. ประทีป มั่นใจ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0243 สว.อก.สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0055

199 ว่าที่ พ.ต.ต. ปัญพิสิษฐ์ มิ่งเมือง สว.(สอบสวน) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.287 สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0209

200 ว่าที่ พ.ต.ต. พันชติ ชยัวงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0177 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0010



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑8/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

201 ว่าที่ พ.ต.ต. พิเชษฐ ทรัพยป์ระเสริฐ สว.สส.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0223 สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0253

202 ว่าที่ พ.ต.ต. พิสิษฐ์พล องัเดชาวัฒน์ สวป.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สนว.455 สว.(สอบสวน) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0230

203 ว่าที่ พ.ต.ต. พีรธัช บุญรัศมี สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 27203 0089 สว.(สอบสวน) สภ.เกา้เล้ียว จว.นครสวรรค์ สนว.358
204 ว่าที่ พ.ต.ต. มนัส กาญจนรัชต์ สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อทุัยธานี 0610 12204 0110 สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0168

205 ว่าที่ พ.ต.ต. มารุต วรรณโอภาส สว.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 0608 12204 0137 สว.สส.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0246

206 ว่าที่ พ.ต.ต. มินทร์ มิชสินธ์ สว.(สอบสวน) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก สตก.88 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 24203 0051

207 ว่าที่ พ.ต.ต. วรรัตน์ ใจค า สว.สส.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 12204 0157 สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.202
208 ว่าที่ พ.ต.ต. วันชยั ฝึกหัด สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 27203 0097 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0221

209 ว่าที่ พ.ต.ต. วิโรจน์ เหมือนโพธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.368 สว.(สอบสวน) สภ.วิเชยีรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0211

210 ว่าที่ พ.ต.ต. สนั่น บุตรยา สว.(สอบสวน) สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.382 สว.(สอบสวน) สภ.วชริบารมี จว.พิจติร สพจ.260
211 ว่าที่ พ.ต.ต. สมโภชน์ มณีศรี สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.318 สว.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0138

212 ว่าที่ พ.ต.ต สร้อยเพชร พันทิม สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10305 0015 สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0094

213 ว่าที่ พ.ต.ต. สรายธุ ขอนรัก สว.สส.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0146 สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0210

214 ว่าที่ พ.ต.ต. สราวุฒิ สุขวิญญา สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0011 สวป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สนว.442
215 ว่าที่ พ.ต.ต. สุขสันต์ กาวกาย สวป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.169 สว.สส.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0207

216 ว่าที่ พ.ต.ต. อภวิัฒน์ มุ้งทอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 10203 0169 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 10203 0201


