
 

(ส ำเนำ) 
 
 

ค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6 
ท่ี ๑๕5/256๒ 

เรื่อง  กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ 
--------------------------------------------------------- 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ .ศ.2547             
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 7/2560 ลงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2560           
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ                     
ท่ี 297/2562 ลงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2562 เรื่อง กำรมอบหมำยอ ำนำจกำรส่ังแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ   
จึงแต่งต้ังให้ข้ำรำชกำรต ำรวจด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ จ ำนวน  32  นำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยช่ือแนบท้ำยค ำส่ังนี้  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎำคม 2562กเป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม               
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตรำเงินเดือน เดิมไปต้ัง จ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ต้ังแต่วัน ท่ี                       
1 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป 
  
                  ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๓๐   มิถุนำยน   พ.ศ.   2562 

 
 
 

(ลงช่ือ) พลต ำรวจโท  (สุธีร์  เนรกัณฐี)  พลต ำรวจโท (ลงช่ือ) 
( สุธีร์  เนรกัณฐี ) 

ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 6 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

 พันต ำรวจตรี 
( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ ) 

สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ๑ กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
ต ำรวจภูธรภำค ๖ 

๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. เจริญ แก้วค ำอ้ำย รอง สว.(ป.) สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย ปสท.980 รอง สว.(ป.) สภ.ศรีส ำโรง จว.สุโขทัย 0608 14202 0201
2 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ ขันมำสมย์ รอง สว.(ป.) สภ.ฟำกท่ำ จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1866 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 12204 0134
3 ร.ต.อ. ธนพงศ์พัตร์ เทียนขำว รอง สว.(สส.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1839 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1687
4 ร.ต.อ. ประพันธ์ บัวชุม รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0143 รอง สว.(อก.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0365
5 ร.ต.อ. อ ำนวย ผลพันธิน รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุโขมัย ปสท.1245 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุโขมัย 0608 14202 0147
6 ร.ต.ท. กำรันย์ มำนพ รอง สว.(คผศ.) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ปนว.2501 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0130
7 ร.ต.ท. ณรงค์ สุขเสวี รอง สว.(สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1987 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.2030
8 ร.ต.ท. ณรงค์ เสำฝ้ัน รอง สว.(จร.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ปสท.1500 รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 0608 14202 0192
9 ร.ต.ท. ธีรวัฒน์ จันลำน รอง สว.(ป.) สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก ปตก.1651 รอง สว.(ป.) สภ.พะวอ จว.ตำก 0603 14202 0024

10 ร.ต.ท. นรินทร์ อำนพรหม รอง สว.(ป.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2143 รอง สว.(ป.) สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1570.
11 ร.ต.ท. บรรเจิด อินต๊ะวงศ์ รอง สว.(อก.) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.6 1602 12301 0323 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 12204 0118
12 ร.ต.ท. ประมำณ ช้ำงสร้อย รอง สว.(อก.) สภ.ท่ำฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.679 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ำฉนวน จว.สุโขทัย ปสท.697
13 ร.ต.ท. พีรพงศ์ กระต่ำยน้อย รอง สว.(อก.) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.6 1602 12301 0325 รอง สว.(ป.) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0173
14 ร.ต.ท. วิษณุ แสงนำก รอง สว.(ป.) สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร ปพจ.1583 รอง สว.(ป.) สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 14202 0083
15 ร.ต.ท. สมปอง ทับทอง รอง สว.(ป.) สภ.ท่ำตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3082 รอง สว.(สส.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 14204 0550
16 ร.ต.ท. สุทัศน์ เหลืองสุวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย ปสท.2129 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุโขมัย 0608 14202 0156
17 ร.ต.ท. สุวิทย์ ล้ิมตระกูล รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตำก ปตก.1922 รอง สว.(อก.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0346
18 ร.ต.ท. อ ำพร สุดธรรมมำ รอง สว.(ป.) สภ.หนองโสน จว.พิจิตร ปพจ.843 รอง สว.(ป.) สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร ปพจ.2137

พ.ต.ต.

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.00ปรัชญำ  จำรุพงศ์ปรีดำพ.ต.ท.00
( ปรัชญำ  จำรุพงศ์ปรีดำ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6  ท่ี  155/2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน  2562

ตรวจแล้วถูกต้อง



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 6  ท่ี  155/2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน  2562

19 ร.ต.ต. กฤษดำ สุรรัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธำนี ปอน.868 รอง สว.(ป.) สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี ปศ.11145
20 ร.ต.ต. กัณฑ์พงษ์ เมืองสุวรรณ รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ตำก 1605 12301 0025 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ระมำด จว.ตำก ปตก.1990
21 ร.ต.ต.หญิง จุฑำทิพชูมณี สมมิตรชูโชติ รอง สว.(อก.) สภ.วังน้ ำคู้ จว.พิษณุโลก 0606 14308 0009 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0251
22 ร.ต.ต. เฉลย กันภัย รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0114 รอง สว.(อก.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0325
23 ร.ต.ต. นพดล อ ำดวนตำล รอง สว.(อก.) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 12301 0097 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 12204 0117
24 ร.ต.ต. บ ำรุง อินทร์โพธ์ิ รอง สว.(สส.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ปนว.2311 รอง สว.(ป.) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ปนว.2242
25 ร.ต.ต. บุญเลิศ แพ่งศรี รอง สว.(ป.) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ ปนว.3238 รอง สว.(สส.) สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ ปนว.1019
26 ร.ต.ต. วรเชษฐ์ ปูไฝ รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตำก ปตก.1863 รอง สว.(อก.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0319
27 ร.ต.ต. ศิลชัย บุตรจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1896 รอง สว.(ป.) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 14202 0284
28 ร.ต.ต.หญิง สมจิตร ส ำเภำพงษ์ รอง สว.(อก.) สภ.เมืองก ำแพงเพชร ปกพ.901 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 14202 0380
29 ร.ต.ต. สมยศ กันยะมี รอง สว.(อก.) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 12301 0098 รอง สว.(ป.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1451
30 ร.ต.ต.หญิง สมศรี กฤตฤกษ์ รอง สว.(อก.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1565 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1787
31 ร.ต.ต. สุพล สิทธิตัน รอง สว.(ป.) สภ.แม่ระมำด จว.ตำก ปตก.2010 รอง สว.(ป.) สภ.อุ้มผำง จว.ตำก 0603 14202 0465
32 ร.ต.ต.หญิง อัจฉรำ บุญมี รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12301 0019 รอง สว.(ป.) สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2083

พ.ต.ต.พ.ต.ท.00ปรัชญำ  จำรุพงศ์ปรีดำพ.ต.ท.00
( ปรัชญำ  จำรุพงศ์ปรีดำ ) ( พงษ์พิพัฒน์  ภักดีณรงค์ )

รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ตรวจแล้วถูกต้อง ส ำเนำถูกต้อง
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