เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน
๔๘ ราย ดังนี้
๑. พลตํารวจเอก ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปราม) ดํารงตําแหน่ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคง)
ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํารวจเอก วุฒิ พัวเวส ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปราม, สอบสวน
และกฎหมาย) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการ
พิเศษ) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๕. พลตํารวจโท พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
๖. พลตํารวจโท สถาพร หลาวทอง ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจแห่งชาติ
๗. พลตํารวจโท สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านบริหาร)
๘. พลตํารวจโท สุวัฒน์ ธํารงศรีสกุล ผู้ช่วยผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
๙. พลตํารวจโท อัศวิน ขวัญ เมือง ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํา รวจแห่ง ชาติ ดํา รงตํา แหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน)
๑๐. พลตํารวจโท เอก อัง สนานนท์ ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํา รวจแห่ง ชาติ ดํา รงตํา แหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
๑๑. พลตํารวจโท กฤษฎา พัน ธุ์คงชื่น ผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
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๑๒. พลตํา รวจโท ชั ช วาลย์ สุ ข สมจิ ต ร์ ผู้ บั ญ ชาการศึ ก ษา ดํา รงตํา แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๓. พลตํารวจโท เฉลิมเกียรติ ศรีว รขาน ผู้บัญ ชาการ ประจําสํานักงาน ผู้บัญ ชาการ
ตํารวจแห่ งชาติ (ทํา หน้ าที่ ที่ป รึกษาสถาบัน วิช าการป้ องกัน ประเทศ กองบัญ ชาการกองทั พ ไทย)
ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๑๔. พลตํ า รวจโท ดนั ย ธร วงศ์ ไ ทย ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานตํ า รวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๕. พลตํารวจโท ธีรยุทธ กิติวัฒน์ ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๖. พลตํารวจโท พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๗. พลตํารวจโท รชต เย็นทรวง จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๑๘. พลตํา รวจโท ระพี พั ฒ น์ ปาละวงศ์ จเรตํา รวจ (สบ ๘) ดํา รงตํา แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๙. พลตํารวจโท วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๐. พลตํ า รวจโท เจตน์ มงคลหั ต ถี ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานกฎหมายและคดี
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๑. พลตํารวจโท อมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๒. พลตํารวจโท จรัมพร สุร ะมณี จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญ ชาการ
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
๒๓. พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๒๔. พลตํ า รวจโท ประยู ร อํ า มฤต ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ตํ า รวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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๒๕. พลตํ า รวจโท วิ บู ล ย์ บางท่ า ไม้ ผู้ บั ญ ชาการ ประจํ า สํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
๒๖. พลตํารวจโท สมคิด บุญ ถนอม ผู้บัญ ชาการ ตํา รวจภูธ รภาค ๕ ดํา รงตํา แหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตํารวจ)
๒๗. พลตํา รวจโท สั ณ ฐาน ชยนนท์ ผู้ บั ญ ชาการตํา รวจนครบาล ดํา รงตํา แหน่ ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี
๒๘. พลตํา รวจโท สั น ติ เพ็ ญ สู ต ร ผู้ บั ญ ชาการ ตํา รวจภู ธ รภาค ๔ ดํา รงตํา แหน่ ง
ผู้บัญชาการศึกษา
๒๙. พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖
๓๐. พลตํารวจโท จักรทิพ ย์ ชัยจินดา ผู้บัญ ชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่ งชาติ (ทํ าหน้ าที่ ประสานงานสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี และกระทรวงมหาดไทย) ดํ ารงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๓๑. พลตํ า รวจตรี ก่ อ เกี ย รติ วงศ์ ว รชาติ รองผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๘
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๓๒. พลตํารวจตรี ชลอศักดิ์ อาษา รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม)
๓๓. พลตํารวจตรี ชัย ยง กีร ติขจร รองผู้บัญ ชาการ สํานักงานกําลัง พล ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๔. พลตํารวจตรี ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล รองผู้บัญ ชาการตํารวจสัน ติบาล ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕
๓๕. พลตํารวจตรี ชัยวัฒน์ โชติมา รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๖. พลตํา รวจตรี นพรั ต น์ มี ป รี ช า รองผู้ บั ญ ชาการ ตํา รวจตระเวนชายแดน
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
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๓๗. พลตํา รวจตรี นเรศ เทีย นกริ ม รองผู้บัญ ชาการ สํานั กงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๘. พลตํ า รวจตรี พงศ์ พั ฒ น์ ฉายาพั น ธุ์ รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลาง
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๓๙. พลตํารวจตรี ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔๐. พลตํารวจตรี ยงยศ นาคเฉลิม รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
สํานักงานกําลังพล
๔๑. พลตํารวจตรี วิบูล ปรองดอง รองผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
๔๒. พลตํ า รวจตรี ศิ ริ พ งศ์ อ่ อ งแสงคุ ณ รองจเรตํ า รวจ (สบ ๗) ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประจําสภาความมั่นคง
แห่งชาติ)
๔๓. พลตํ า รวจตรี สมพงษ์ คงเพชรศั ก ดิ์ รองผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๖
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔
๔๔. พลตํา รวจตรี สุ พ ร พั น ธุ์ เ สื อ รองผู้ บั ญ ชาการตํา รวจนครบาล ดํา รงตํา แหน่ ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง
๔๕. พลตํ า รวจตรี อรรถพร อุ ท ยานานนท์ รองผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๒
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๔๖. พลตํารวจตรี อารีย์ อ่อนชิต รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
๔๗. พลตํ า รวจตรี อํ า นาจ อั น อาตม์ ง าม รองผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๓
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ
๔๘. พลตํารวจตรี อุดม ชัยมงคลรัตน์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทย)

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

