
(ส าเนา) 
ครุฑ 

ค าสั่งต ารวจภูธรภาค 6 
ที่  43 / 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 22 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 4๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

1 ร.ต.อ. จรูญ ตรงกลาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี สอน.220 รอง สว.สส.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 1612 11204 0100
2 ร.ต.อ. ณัชพริพฒัน์ วสินานนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11203 0151 รอง สว.สส.สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์ สอต.91
3 ร.ต.อ. ธรียทุธ ทองอินทร์ รอง สวป.สภ.ยา่นยาว จว.พจิิตร 0605 13207 0193 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สตก.92
4 ร.ต.อ. ประกายเพชร เศษสูงเนิน รอง สวป.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0087 รอง สวป.สภ.แก่งโสภา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 0606 13202 0244
5 ร.ต.อ. รังสรรค์ โอสาร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 13203 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาหยา่ง จว.อุทัยธานี สอน.143
6 ร.ต.อ.หญงิ เรณู สุ่มประดิษฐ์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 11304 0067 ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.6 1603 11306 0036
7 ร.ต.อ. วศิน วงศ์จักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 1610 11203 0162 รอง สวป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 13202 0217
8 ร.ต.อ. สัน สัททวเิสส รอง สว.กก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 11204 0067 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0241
9 ร.ต.อ. ส าราญ ธนะการ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 1605 11203 0149 รอง สว.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก สตก.264

10 ร.ต.อ. สุเทพ ธปูหอม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0253 รอง สว.สส.สภ.ดงประค า จว.พษิณุโลก สพล.118
11 ร.ต.ท. อุดม เจียมสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ าหมัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11203 0139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.300
12 ส.ต.ท. กฤษฎา บุญมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ปอน.1825 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2293
13 ส.ต.ท. กัมปนาท สอนโกษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1787 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1260
14 ร.ต.ต. ณฐธนพล สุขสมบูรณ์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0035 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0280
15 ส.ต.ท. ณัธฐพล ดวงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2507 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1413
16 ส.ต.อ. นราพงษ์ ค าเพช็ร ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12204 0071 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0034
17 จ.ส.ต. นริส บัวเผ่ือน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวา่งอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1711 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0153
18 ด.ต. ประวทิย ์แก้วบังเกิด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ปสท.2114 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย ปสท.791

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



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

บญัชีแนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 6 ที่ 4๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓

19 ร.ต.ต. พเิศษ พรหมสุวรรณดี รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.พจิิตร 1607 12301 0010 รอง สว.(สส.) กก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0158
20 ส.ต.ต. ฤทธชิัย บุญมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี ปอน.1248 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1017
21 ส.ต.ท. สุรศักด์ิ ตาวนัดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก 0603 14202 0436 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตาก ปตก.1527
22 ส.ต.ท. อัมรินทร์ ฟกัสูงเนิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 14202 0068 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2308

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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