เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน
๔๗ ราย ดังนี้
๑. พลตํารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํารวจเอก อมรินทร์ อัครวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํารวจโท ชัชวาลย์ สุข สมจิต ร์ ผู้ช่ว ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน)
๕. พลตํ ารวจโท เจตน์ มงคลหัต ถี ผู้ ช่ว ยผู้บั ญ ชาการตํ ารวจแห่ งชาติ ดํา รงตํ า แหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
๖. พลตํารวจโท เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
๗. พลตํารวจโท รชต เย็นทรวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
(สบ ๑๐) (ด้านบริหาร)
๘. พลตํารวจโท วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
(สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
๙. พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ์ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๐. พลตํารวจโท จักรทิพ ย์ ชัย จิน ดา ผู้บัญ ชาการ ตํา รวจภูธ รภาค ๙ ดํา รงตําแหน่ ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๑. พลตํารวจโท นเรศ เทียนกริม จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๑๒. พลตํารวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ
แห่งชาติ (สบ ๙)

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

๑๓. พลตํ า รวจโท พี ร ะพงศ์ ดามาพงศ์ ผู้ บัญ ชาการ สํ า นั ก งานพิ สูจ น์ ห ลัก ฐานตํ า รวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๔. พลตํ า รวจโท ภั ท รชั ย หิ รั ญ ญะเวช ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานกฎหมายและคดี
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๕. พลตํารวจโท เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๑๖. พลตํ า รวจโท สมเดช ขาวขํ า ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๗. พลตํ า รวจโท สั น ติ เพ็ ญ สู ต ร ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๘ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๘. พลตํารวจโท อรรถพร อุท ยานานนท์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง รองจเร
ตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๑๙. พลตํารวจโท เอกรัตน์ มีปรีชา จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๒๐. พลตํ า รวจโท ชั ย ยง กี ร ติ ข จร จเรตํ า รวจ (สบ ๘) ดํ า รงตํ า แหน่ง ผู้ บั ญ ชาการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
๒๑. พลตํ า รวจโท ปั ญ ญา มาเม่ น ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๒ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
๒๒. พลตํ ารวจโท ภาณุ เกิ ด ลาภผล ผู้ บัญ ชาการ ตํ ารวจภู ธ รภาค ๓ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒๓. พลตํ า รวจโท ยงยศ นาคเฉลิ ม ผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานกํ า ลั ง พล ดํ า รงตํ า แหน่ ง
จเรตํารวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตํารวจ)
๒๔. พลตํารวจโท ยงยุทธ เจริญวานิช ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๒๕. พลตํ า รวจโท วิ นั ย ทองสอง ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๑ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๒๖. พลตํ ารวจตรี กวี สุภ านัน ท์ รองผู้ บัญ ชาการ ตํา รวจภู ธ รภาค ๔ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔
๒๗. พลตํารวจตรี คํารบ ปัญญาแก้ว รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

๒๘. พลตํ า รวจตรี เชิ ด ชู เ วช รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลาง ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๒๙. พลตํารวจตรี จุตติ ธรรมมโนวานิช รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน)
๓๐. พลตํารวจตรี จิต ต์เจริญ เวลาดีว งณ์ รองผู้บัญ ชาการ สํานักงานยุท ธศาสตร์ตํารวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประจํา
สภาความมั่นคงแห่งชาติ)
๓๑. พลตํารวจตรี ณรงค์ กาญจนะ รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๒. พลตํารวจตรี ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม)
๓๓. พลตํ า รวจตรี นเรศ นั น ทโชติ รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑
๓๔. พลตํารวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ รองผู้บัญ ชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. พลตํ ารวจตรี พจน์ ไทยกล้ า รองผู้บัญ ชาการ ตํา รวจภูธ รภาค ๖ ดํ ารงตําแหน่ ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๖. พลตํ า รวจตรี พิ สิฏ ฐ์ พิ สุ ท ธิ์ ศัก ดิ์ รองผู้บั ญ ชาการตํา รวจนครบาล ดํา รงตํา แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๓๗. พลตํารวจตรี พิสัณ ห์ จุลดิลก รองผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน)
๓๘. พลตํารวจตรี รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล
๓๙. พลตํ า รวจตรี วรเทพ เมธาวั ธ น์ รองผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๔๐. พลตํารวจตรี วัฒ นา สักกวัตร รองผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี
๔๑. พลตํารวจตรี สมโชค เจริญ พร รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลัง พล ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

๔๒. พลตํารวจตรี สฤษฎ์ชัย เอนกเวีย ง รองผู้บัญ ชาการ ศูน ย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๔๓. พลตํ ารวจตรี สุ ชี พ หนู น าง รองผู้ บัญ ชาการ ตํ ารวจภู ธ รภาค ๗ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจสอบภายใน
๔๔. พลตํารวจตรี สุรพงษ์ เขมะสิงคิ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๔๕. พลตํ า รวจตรี สุ ร พล ธนโกเศศ รองผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงาน
สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
๔๖. พลตํารวจตรี สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการศึกษา
๔๗. พลตํารวจตรี โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธ รภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

