
(ส าเนา) 
ครุฑ 

ค าสั่งต ารวจภูธรภาค 6 
ที่  39 / 2563 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
--------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.2547             
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560           
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ประกอบค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ                     
ที่ 297/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายอ านาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ   
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจด ารงต าแหน่งต่างๆ จ านวน 19 ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม               
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป 
  
                  สั่ง   ณ   วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
                                              (ลงชื่อ) พลต ารวจโท อภิชาติ  ศิริสิทธิ์                                                                                                                                                                                                 

         (อภิชาติ  ศิริสิทธิ์) 
            ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 6 
 

 

 

 

 

                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        พ.ต.ต. 

                  (พงษ์พิพัฒน์ ภักดีณรงค์)  
   สารวัตรฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ  
                     ต ารวจภูธรภาค ๖ 
                  31  มกราคม  ๒๕๖3      



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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ 38/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

1 ร.ต.อ. กรพงศ์ วงษาลังการ รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0172 รอง สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0156
2 ร.ต.อ. ก้าน เร่ิมศรี รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป.บช.ก. 2110 29203 0074 รอง สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0155
3 ร.ต.อ. ชาตรี ค าปล้อง รอง สว.ฝ่ายซ่อมบ ารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11322 0069 รอง สว.ธร.สภ.วงักะพี้ จว.อุตรดิตถ์ 0609 13304 0131
4 ร.ต.อ. ไชยพงศ์ พาขุนทด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 24203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11203 0143
5 ร.ต.อ. ณยศ ยศธร รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0087 นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.6 1601 11323 0005
6 ร.ต.อ. ธนน คุณสมบัติ รอง สว.จร.สน.บางรัก สน.2-714 รอง สว.จร.สภ.เมืองตาก สตก.166
7 ร.ต.อ.หญงิ ธญัญรัตน์ อินกิจโรจน์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0584 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0166
8 ร.ต.อ.หญงิ ธารารัตน์ ปันดี รอง สว.กลุ่มงานพสูิจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 11403 0046 รอง สว.ธร.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 0603 13304 0184
9 ร.ต.อ.หญงิ นิตยา สมภาร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11304 0050 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0017

10 ร.ต.อ. นิรันดร วฒิุเอก รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.171 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11204 0155
11 ร.ต.อ. บุญภพ บุญอนันต์ รอง สวป.สน.ท่าพระ 1114 13202 0255 รอง สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พจิิตร สพจ.196
12 ร.ต.อ. ประสาร สังข์วงษ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0047 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0023
13 ร.ต.อ. ภัฐรัฐพล ชักน าสุข รอง สว.สส.สน.ประชาส าราญ 1102 13204 0365 รอง สว.สส.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0275
14 ร.ต.อ. ภาณุวฒัน์ ด้วงบ้านยาง รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0066 รอง สวป.สภ.บางระก า จว.พษิณุโลก สพล.236
15 ร.ต.อ. วฒิุไกร เหล่าหา รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.น.1 1003 11204 0050 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0057
16 ร.ต.อ. ศิริพงษ์ กิตติภิวฒัน์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้า 1110 24203 0133 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.314
17 ร.ต.อ. เสนาะ บุญรอด รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0068 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0287
18 ร.ต.อ. อภัยรัตน์ อินทร์เอียด รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 0903 13202 0504 รอง สว.สส.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0138
19 ร.ต.อ. อัศวนนท์ ขัตติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วงัวเิศษ จว.ตรัง 1904 11203 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.247

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท.( อภชิาติ  ศิริสิทธิ์ )พ(ลงชื่อ) ล.ต.ท. พ.ต.ต.
( อภิชาติ  ศิริสิทธิ ์) ( พงษ์พพิฒัน์  ภักดีณรงค์ )

ผบช.ภ.6 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
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