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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน
๔๖ ราย ดังนี้
๑. พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านบริหาร) ดํารงตําแหน่ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํารวจเอก เอก อัง สนานนท์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํารวจโท ชลธาร จิร าณรงค์ รองหัว หน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
ดํารงตําแหน่ง หัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๑๐)
๕. พลตํ า รวจโท จิ โ รจน์ ไชยชิ ต ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านบริหาร)
๖. พลตํารวจโท ฉัตรชัย โปตระนันทน์ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙) ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
๗. พลตํา รวจโท วรพงษ์ ชิ ว ปรี ช า ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ ดํา รงตํา แหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน)
๘. พลตํารวจโท สมยศ พุ่มพัน ธุ์ม่ว ง ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
๙. พลตํารวจโท อมริน ทร์ อัค รวงษ์ ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตํา แหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
๑๐. พลตํารวจโท เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๑. พลตํารวจโท ชนินทร์ ปรีชาหาญ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญ ชาการตํารวจ
แห่งชาติ (ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๒. พลตํ า รวจโท จรั ม พร สุ ร ะมณี ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานตํ า รวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๓. พลตํารวจโท ไตรรัตน์ อมาตยกุล ผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
ดํารงตําแหน่ง รองหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
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๑๔. พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัต รู ผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง
รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๑๕. พลตํา รวจโท บริ ห าร เสี่ ย งอารมณ์ จเรตํา รวจ (สบ ๘) ดํา รงตํา แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๖. พลตํารวจโท ประยูร อํามฤต ผู้บัญ ชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตํา แหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๗. พลตํารวจโท สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๘. พลตํ า รวจโท อาจิ ณ โชติ ว งศ์ ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๖ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๑๙. พลตํารวจโท อุดม รักศิลธรรม ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจสอบภายใน ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๐. พลตํารวจโท ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๒๑. พลตํารวจโท คัคคพงศ์ ศรีพาณิชย์ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่ท่ปี รึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒๒. พลตํารวจโท ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล ผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๒๓. พลตํารวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๒๔. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๙
๒๕. พลตํารวจโท เดชาวัต รามสมภพ ผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม)
๒๖. พลตํา รวจโท ตรี ท ศ รณฤทธิ วิ ชั ย ผู้ บั ญ ชาการตํา รวจสั น ติ บ าล ดํา รงตํา แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประจําสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
๒๗. พลตํ า รวจโท ธนากร ศิ ริ อั ฐ ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานงบประมาณและการเงิ น
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๒๘. พลตํารวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๒๙. พลตํารวจโท พีระพงศ์ ดามาพงศ์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญ ชาการ
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
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๓๐. พลตํารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
สํานักงานกฎหมายและคดี
๓๑. พลตํา รวจโท เรื อ งศั ก ดิ์ จริ ต เอก จเรตํา รวจ (สบ ๘) ดํา รงตํา แหน่ ง ผู้ บั ญ ชา
การศึกษา
๓๒. พลตํ า รวจโท สั น ติ เพ็ ญ สู ต ร ผู้ บั ญ ชาการศึ ก ษา ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๘
๓๓. พลตํ า รวจโท อุ ด ม ชั ย มงคลรั ต น์ ผู้ บั ญ ชาการ ประจํ า สํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๔. พลตํารวจตรี เจษฎา อินทรสถิตย์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๓๕. พลตํารวจตรี ดําริห์ โชตเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทย)
๓๖. พลตํารวจตรี เดชณรงค์ สุท ธิช าญบัญชา รองผู้ บัญ ชาการ ศูน ย์ ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน
๓๗. พลตํารวจตรี ปัญ ญา มาเม่น รองผู้บัญ ชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๓๘. พลตํารวจตรี หม่อมหลวงพันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๙. พลตํา รวจตรี ภาณุ เกิด ลาภผล รองผู้บั ญ ชาการตํ ารวจนครบาล ดํา รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๔๐. พลตํารวจตรี ยงยุท ธ เจริญ วานิช รองผู้บัญ ชาการ ศูน ย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน)
๔๑. พลตํารวจตรี เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
๔๒. พลตํารวจตรี วินัย ทองสอง รองผู้บัญ ชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๔๓. พลตํารวจตรี วัน ชัย ถนัด กิจ รองผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖
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๔๔. พลตํารวจตรี สุทิน เขียวรัตน์ รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๔๕. พลตํารวจตรี สุเทพ เดชรักษา รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕
๔๖. พลตํา รวจตรี หาญพล นิต ย์วิบูล ย์ รองผู้บัญ ชาการตํา รวจปราบปรามยาเสพติด
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

