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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑9/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

1 ร.ต.อ. กมล ปทุมมาศ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11304 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 10318 0011

2 ร.ต.อ. กรวิก ปัทมานุสรณ์ รอง สว.กก.วเิคราะหข์า่วและเคร่ืองมือพเิศษ บก.สส.ภ.6 1602 11204 0064 สว.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 24203 0109

3 ร.ต.อ.หญิง กณัณ์จรีา พูลสวัสด์ิ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.6 1603 11323 0004 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 10318 0018

4 ร.ต.อ. ก าพล จนัทร์ฉาย รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0226 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0176

5 ร.ต.อ. กติิศักด์ิ โสภาชาติ รอง สว.ธร.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.220 สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0177

6 ร.ต.อ. กศุล พรมมาเตียม รอง สว.สส.สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 13204 0016 สว.สส.สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 10204 0050

7 ร.ต.อ. เกษม ตระกลูมีทรัพย์ รอง สวป.สภ.เมืองอทุัยธานี 0610 13202 0132 สว.อก.สภ.เมืองการุ้ง จว.อทุัยธานี 1612 10318 0106

8 ร.ต.อ. เกษม มั่งมี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11202 0118 สว.(สอบสวน) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก สตก.268
9 ร.ต.อ. ไกรวิชญ์ มณฑาแดง รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.6 1613 11203 0027 สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 10203 0224

10 ร.ต.อ. คมสัน ไม้กร่าง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0217 สว.สส.สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก 0606 12204 0120

11 ร.ต.อ. คมสันต์ สว่างนอก รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0205 สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.416
12 ร.ต.อ. จรูญ ตรงกลาง รอง สว.สส.สภ.เขาบางแกรก จว.อทุัยธานี 1612 11204 0100 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อทุัยธานี สอน.184
13 ร.ต.อ. จกัรภพ ทองยอ้ย รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0051 สว.อก.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0184

14 ร.ต.อ. ชนันท์ คงสมบัติ รอง สว.จร.สภ.เมืองก าแพงเพชร 1604 11205 0076 สว.สส.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 12204 0112

15 ร.ต.อ. ชรัชชา ปวรคุณชยั รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11204 0034 สว.สส.สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0239

16 ร.ต.อ. ชลอ ลอยเลิศ รอง สวป.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย สสท.148 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก สตก.88
17 ร.ต.อ. ชชัพล คณะแพง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0072 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0212

18 ร.ต.อ. ชชัวาลย ์ชยัวร รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13204 0348 สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 10202 0057

19 ร.ต.อ. ชยัณรงค์ หิรัญดิษฐ์ รอง สว.สส.สภ.วังกะพี้ จว.อตุรดิตถ์ 1611 11204 0107 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10204 0031

20 ร.ต.อ. ชยัรพ ไชยมา รอง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0216 สวป.สภ.บ้านโคก จว.อตุรดิตถ์ สอต.203
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21 ร.ต.อ. ช านาญ แผลงดี รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร 0605 13202 0240 สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.250
22 ร.ต.อ.หญิง ชติุมณฑน์ ใคร่อยู่สุข รอง สว.ธร.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย สสท.209 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0185

23 ร.ต.อ. เชวง ศรีบรรเทา รอง สวป.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.333 สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0130

24 ร.ต.อ. ณพิชญ์ ป้องแกว้ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 11202 0080 สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก สพล.262
25 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ แคนหนอง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11204 0034 สว.สส.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 12204 0145

26 ร.ต.อ. ดอกรัก เขตขนั รอง สว.จร.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร สกพ.195 สว.อก.สภ.วังทรายพูน จว.พิจติร 0605 12304 0138

27 ร.ต.อ. ด ารงค์ บุญมาก รอง สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก 1605 11204 0115 สว.อก.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0148

28 ร.ต.อ. เด่นพงษ์ อนันตวุฒิ รอง สว.สส.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 13204 0292 สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.212
29 ร.ต.อ. ถนอมศักด์ิ สุริยะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11203 0160 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.209
30 ร.ต.อ. ทรงจติร สุยะ รอง สว.สส.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0131 สว.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.239
31 ร.ต.อ.หญิง ทัศสุนีย ์สุริยะวงค์ รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0023 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 10318 0009

32 ร.ต.อ. ทิพย ์โพธิ์ทอง รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก 1605 11202 0099 สว.อก.สภ.ดงเจริญ จว.พิจติร 0605 12318 0215

33 ร.ต.อ. เทพกร อุ่นกาศ รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ สอต.180 สว.สส.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดิตถ์ 0609 12204 0090

34 ร.ต.อ. เทอดภมูิ สังขท์อง รอง สว.สส.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.137 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 29203 0045

35 ร.ต.อ.หญิง ธนภรณ์ ล าน้อย รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0200 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0011

36 ร.ต.อ. ธนสาร ค าพาลักษณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 0603 24203 0071 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก สตก.165
37 ร.ต.อ. ธนารักษ์ บริรักษ์เลิศ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 11304 0067 สว.อก.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0155

38 ร.ต.อ. ธีระพงศ์ อึ้งชยัภมูิ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 11202 0078 สว.อก.สภ.บึงนาราง จว.พิจติร 0605 12318 0216

39 ร.ต.อ. นพชยั อภยันอก รอง สว.สส.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.136 สว.สส.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 12204 0223

40 ร.ต.อ. นภดล แสนยศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 1608 11203 0185 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.244
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41 ร.ต.อ.หญิง นรีรัตน์ อภธินาพิมพ์กลุ รอง สวป.สภ.เมืองอตุรดิตถ์ 1611 11202 0081 สว.(สอบสวน) สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ สอต.185
42 ร.ต.อ. นิพนธ์ แซวหิว รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0034 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10204 0132

43 ร.ต.อ. นิรุต บุญชู รอง สว.ธร.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13304 0188 สว.อก.สภ.หล่มเกา่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0103

44 ร.ต.อ. นิรุตน์ กองสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0058 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.248
45 ร.ต.อ. บัญชา สุ่มเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 1604 11203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.146
46 ร.ต.อ. บัญญวัต ทองสวรรค์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.6 1613 11203 0030 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 29203 0040

47 ร.ต.อ. บัณฑิต สีฤทธิ์ รอง สว.สส.สภ.ดงขยุ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0187 สว.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0181

48 ร.ต.อ. บันลัง สถติยแ์จง้ รอง สว.สส.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร สกพ.204 สว.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 10318 0010

49 ร.ต.อ. บุญเลิศ ทิพยศ์รีบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0086 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 10203 0167

50 ร.ต.อ. ปรมะ โทนใหญ่ รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจติร สพจ.164 สวป.สภ.วังหว้า จว.พิจติร 1607 10202 0048

51 ร.ต.อ. ประกจิ เขดี้ รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0027 สวป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0069

52 ร.ต.อ. ประยรู ก าลา รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13204 0265 สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 0603 12202 0063

53 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ศรีบัวรินทร์ รอง สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.299 สว.อก.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0139

54 ร.ต.อ. ปราโมทย ์จนัทวงษ์ รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 11304 0024 สวป.สภ.เมืองการุ้ง จว.อทุัยธานี 1612 10202 0053

55 ร.ต.อ. ปรีชา โตเยน็ รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ 0609 13202 0192 สว.อก.สภ.ตรอน จว.อตุรดิตถ์ 0609 12304 0069

56 ร.ต.อ. ปุญญดิตถ ์ทองแตง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 1611 11305 0026 สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10305 0015

57 ร.ต.อ.หญิง เปรมยดุา ภู่เมือง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0224 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0286

58 ร.ต.อ. พงษ์พันธ์ สิงห์สร้อย รอง สว.สส.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 13204 0290 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 10204 0111

59 ร.ต.อ. พศุตม์ อนิทหอม รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11202 0121 สว.สส.สภ.พิชยั จว.อตุรดิตถ์ 0609 12204 0129

60 ร.ต.อ. พิสัน คงมา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11304 0016 สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0011
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61 ร.ต.อ. ไพโรจน์ โกษา รอง สว.สส.สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก 0606 13204 0121 สวป.สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก สพล.307
62 ร.ต.อ. ภาณุศิษฏ ์หมื่นพินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 24203 0090 สว.(สอบสวน) สภ.สามเงา จว.ตาก 1605 10203 0166

63 ร.ต.อ. มนัส แกว้จนิดาค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 11203 0163 สว.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.332
64 ร.ต.อ.หญิง มนัสวี ศรีอรุณนิรันดร์ รอง สว.ธร.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 11304 0054 สว.อก.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 0608 12304 0124

65 ร.ต.อ. มาโนชน์ เปรมวัฒนะ รอง สว.สส.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0170 สวป.สภ.แม่เล่ย ์จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0335

66 ร.ต.อ. ยอดรัก บุญเติม รอง สว.กก.วเิคราะหข์า่วและเคร่ืองมือพเิศษ บก.สส.ภ.6 1602 11442 0070 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0238

67 ร.ต.อ. ยทุธภมูิ พยคัฆภ์ดิูนันท์ รอง สวป.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0213 สวป.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0038

68 ร.ต.อ.หญิง รัตนา อนิทร์ปิ่น รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0241 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10326 0240

69 ร.ต.อ. ราชญั ออ่นใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 11203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.261
70 ร.ต.อ. รุ่งเพชร ใจชื้น รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.พิจติร สพจ.171 สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร สพจ.187
71 ร.ต.อ.หญิง รุ่งรัฐ พิสัยวรกลุ รอง สว.ธร.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร 0602 13304 0241 สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0012

72 ร.ต.อ. วรชาติ ลาดหนองขุ่น รอง สวป.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.234 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0162

73 ร.ต.อ. วราย ุทองชวีงศ์ รอง สว.สส.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร 0602 13204 0208 สว.(สอบสวน) สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.177
74 ร.ต.อ. วราวิชญ์ พงษ์เจริญ รอง สว.สส.สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร สพจ.199 สว.อก.สภ.ทับคล้อ จว.พิจติร 0605 12304 0108

75 ร.ต.อ. วสันต์ สุดสวาท รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 11304 0014 สว.อก.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 12304 0088

76 ร.ต.อ. วิรวัฒน์ แยม้จนัทร์ รอง สวป.สภ.ชมุแสงสงคราม จว.พิษณุโลก 0606 13207 0184 สว.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ ์จว.พิษณุโลก สพล.314
77 ร.ต.อ. วิโรจน์ ทองวัน รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.290 สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0221

78 ร.ต.อ. วิโรจน์ อนิทร์พรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0312 สว.(สอบสวน) สภ.วิเชยีรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0061

79 ร.ต.อ. วิสุทธิ์ พูลการขาย รอง สว.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.323 สว.สส.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0063

80 ร.ต.อ. วีระชยั เมฆฉาย รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.337 สวป.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อทุัยธานี สอน.201



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑9/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

81 ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ นิลนนท์ รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.203 สว.อก.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.195
82 ร.ต.อ. ศิริพงษ์ เง่ืองจนัทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 24203 0059 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0219

83 ร.ต.อ. ศุภสิทธิ์ ตรีสัมมาเลิศ รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 1604 11202 0149 สวป.สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร สกพ.228
84 ร.ต.อ. สคณวรรษ ล้วนสมหวัง รอง สว.จร.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0132 สว.อก.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0206

85 ร.ต.อ. สมคิด มั่นเหมาะ รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 13202 0224 สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.227
86 ร.ต.อ. สมนึก ชา่งเกง่ รอง สว.สส.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 11204 0108 สว.อก.สภ.บ้านแกง่ จว.สุโขทัย 1610 10318 0127

87 ร.ต.อ. สมพงษ์ แกว้ร่วมวงค์ รอง สวป.สภ.พยหุะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0210 สว.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0224

88 ร.ต.อ. สัญญา นิรชล รอง สว.สส.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย สสท.271 สว.สส.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 10204 0058

89 ร.ต.อ. สันติ แกว้พินิจ รอง สวป.สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 13207 0147 สวป.สภ.นาอนิ จว.อตุรดิตถ์ 1611 10202 0051

90 ร.ต.อ. สันติ นิลพันธุ์ รอง สว.สส.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก สตก.87 สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0012

91 ร.ต.อ. สัมพันธ์ พูลสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.ยา่นยาว จว.พิจติร สพจ.81 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจติร 1607 10204 0031

92 ร.ต.อ. สาธิต วิบูลยศิ์ริรักษ์ รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.335 สวป.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 10202 0062

93 ร.ต.อ. สายนั ยะขาว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฟากท่า จว.อตุรดิตถ์ สอต.221 สว.(สอบสวน) สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0229

94 ร.ต.อ.หญิง สุกญัญา อนิเงินดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.142 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 24203 0065

95 ร.ต.อ. สุดใจ ทองอบุล รอง สว.จร.สภ.เมืองพิจติร สพจ.158 สว.สส.สภ.ดงขยุ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0186

96 ร.ต.อ. สุทัศน์ อาจเอื้อ รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0354 สว.อก.สภ.เมืองอทุัยธานี 0610 12304 0009

97 ร.ต.อ. สุนธี อดุมรักษ์ รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจติร สพจ.167 สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจติร สพจ.182
98 ร.ต.อ. สุพจน์ คุ้มทิม รอง สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.131 สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร 0602 12202 0273

99 ร.ต.อ. สุรพันธ์ สีวิใจ รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0291 สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12202 0245

100 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ ฉายอิ่ม รอง สวป.สภ.วังกะพี้ จว.อตุรดิตถ์ สอต.85 สวป.สภ.ฟากท่า จว.อตุรดิตถ์ สอต.215



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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ ๑9/2566 ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2566

101 ร.ต.อ. สุวิทย ์เกง่เขตรกรณ์ รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0319 สว.อก.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0050

102 ร.ต.อ. เสกสรร พันป้อง รอง สวป.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดิตถ์ สอต.241 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 1605 10203 0168

103 ร.ต.อ. อธิษฐ์ นุกอง รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0042 สวป.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 10202 0057

104 ร.ต.อ. อภยัรัตน์ อนิทร์เอยีด รอง สว.สส.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0138 สว.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0317

105 ร.ต.อ. อภชิาติ พุ่มทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 1610 11203 0147 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0076

106 ร.ต.อ. อภชิาติ มาตยาคุณ รอง สวป.สภ.ตะพานหิน จว.พิจติร 0605 13202 0243 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจติร 1607 10318 0010

107 ร.ต.อ. อมร อนิทมงคล รอง สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0240 สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก สพล.295
108 ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ค าผง รอง สว.ธร.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 13304 0029 สว.อก.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.124
109 ร.ต.อ. อรรษนัย ผาบจนัดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.222 สว.(สอบสวน) สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 1604 10203 0158

110 ร.ต.อ.หญิง อญัญาณี แสนค า รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11202 0137 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0237

111 ร.ต.อ. อ านาจ ประดิษฐ์สุข รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0370 สวป.สภ.จนัเสน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0067

112 ร.ต.อ.หญิง อศิราภรณ์ บัวแจม่รัตนวงศ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0252 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0235


