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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน
๔๔ ราย ดังนี้
๑. พลตํารวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํารวจเอก รชต เย็น ทรวง ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านบริหาร) ดํ ารงตํ าแหน่ ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํ า รวจโท จรั ม พร สุ ร ะมณี ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน)
๕. พลตํารวจโท ชนิน ทร์ ปรีชาหาญ ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
๖. พลตํารวจโท ไตรรัต น์ อมาตยกุล รองหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
ดํารงตําแหน่ง หัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๑๐)
๗. พลตํ า รวจโท พี ร ะ พุ่ ม พิ เ ชฏฐ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านบริหาร)
๘. พลตํ ารวจโท อุด ม รั ก ศิล ธรรม ผู้ช่ ว ยผู้บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ งชาติ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
๙. พลตํ า รวจโท ก่ อเกี ย รติ วงศ์ ว รชาติ จเรตํ า รวจ (สบ ๘) ดํ า รงตํ า แหน่ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๐. พลตํารวจโท ชัย ยง กีรติขจร ผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๑. พลตํารวจโท ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ
(สบ ๙)
๑๒. พลตํารวจโท เจษฎา อินทรสถิตย์ ผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
ดํารงตําแหน่ง รองหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
๑๓. พลตํารวจโท หม่อมหลวงพัน ธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๔. พลตํารวจโท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๕. พลตํารวจโท วันชัย ถนัดกิจ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๖. พลตํารวจโท สุพ ร พัน ธุ์เสือ ผู้บัญ ชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๗. พลตํารวจโท อารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญ ชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๘. พลตํารวจโท อุดม ชัยมงคลรัตน์ จเรตํารวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตํารวจ) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๙. พลตํารวจโท อํานาจ อันอาตม์งาม ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๐. พลตํ า รวจโท กวี สุ ภ านั น ท์ ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๔ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๒๑. พลตํารวจโท คํารบ ปัญ ญาแก้ว จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญ ชาการ
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
๒๒. พลตํารวจโท จุตติ ธรรมมโนวานิช ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี
๒๓. พลตํารวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๒๔. พลตํารวจโท ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๒๕. พลตํารวจโท ยงยุท ธ เจริญวานิช ผู้บัญ ชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒๖. พลตํารวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพ ร จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๖
๒๗. พลตํารวจโท วัฒนา สักกวัตร ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตํารวจ)
๒๘. พลตํารวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๒๙. พลตํารวจตรี กฤษฎ์ศักดิ์ วิชชารยะ รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
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๓๐. พลตํ ารวจตรี ชิ น ทัต มี ศุ ข รองผู้ บัญ ชาการ ตํ ารวจภูธ รภาค ๙ ดํ า รงตํ าแหน่ ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๑. พลตํารวจตรี ดุสิต สังขะเมฆะ นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง
นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๘)
๓๒. พลตํ า รวจตรี เดชา ชวยบุ ญ ชุ ม รองผู้ บั ญ ชาการ ศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารตํา รวจจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการประจํา สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่
บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม)
๓๓. พลตํารวจตรี ทวีชัย วิริยะโกศล รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๔. พลตํารวจตรี ปริญ ญา จัน ทร์สุริยา รองผู้บัญ ชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน)
๓๕. พลตํารวจตรี ปิยะ สอนตระกูล รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง
๓๖. พลตํารวจตรี พนมศักดิ์ ทั่งทอง รองผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการข่าว) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๗. พลตํ า รวจตรี วิ ช าญ ทองประชาญ รองผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
๓๘. พลตํารวจตรี ศักดา ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๙. พลตํารวจตรี สุรพล ทวนทอง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๔๐. พลตํารวจตรี สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๔๑. พลตํารวจตรี อรรถชัย เกิดมงคล รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๔๒. พลตํารวจตรี อนันต์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ
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๔๓. พลตํารวจตรี อนุชัย เล็กบํารุง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๔
๔๔. พลตํารวจตรี อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

