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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๕๒ ราย
ดังนี้
๑. พลตํารวจเอก ชัยยง กีรติขจร ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจเอก ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํ า รวจเอก สุ พ ร พั น ธุ์ เ สื อ ที่ ป รึ ก ษา (สบ ๑๐) (ด้ า นบริห าร) ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํ า รวจโท วิ นั ย ทองสอง รองจเรตํ า รวจแห่ ง ชาติ (สบ ๙) ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๕. พลตํารวจโท เจษฎา อินทรสถิตย์ รองหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านบริหาร)
๖. พลตํารวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
๗. พลตํ า รวจโท ประวุ ฒิ ถาวรศิ ริ ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวนทางเทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร์)
๘. พลตํารวจโท ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
(สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
๙. พลตํารวจโท สุเทพ เดชรักษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
(สบ ๑๐) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)
๑๐. พลตํารวจโท หาญพล นิตย์วิบูลย์ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙) ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
(สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน)
๑๑. พลตํารวจโท เดชา ชวยบุญชุม ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๒. พลตํารวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๓. พลตํารวจโท นเรศ นันทโชติ จเรตํารวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตํารวจ) ดํารงตําแหน่ง
รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
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๑๔. พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๕. พลตํารวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๑๖. พลตํ า รวจโท รุ่ ง โรจน์ แสงคร้ า ม ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๖ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๗. พลตํารวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
ดํารงตําแหน่ง รองหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
๑๘. พลตํารวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๙. พลตํารวจโท สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๒๐. พลตํารวจโท อนันต์ ศรีหิรัญ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
๒๑. พลตํ ารวจโท อนุ รุ ต กฤษณะการะเกตุ ผู้ บั ญชาการ ศู นย์ ปฏิ บั ติ การตํ ารวจจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๒๒. พลตํารวจโท อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๓. พลตํารวจโท ชยุต ธนทวีรัชต์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
(หัวหน้าจเรตํารวจ)
๒๔. พลตํารวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๑
๒๕. พลตํ า รวจโท เดชา บุ ต รน้ํ า เพชร ผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๘ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน
๒๖. พลตํารวจโท ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๗. พลตํ า รวจโท เติ ม พงษ์ สิ ท ธิ ป ระเสริ ฐ ผู้ บั ญ ชาการ ประจํ า สํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๒๘. พลตํารวจโท เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่นายตํารวจประจําสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๒๙. พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล
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๓๐. พลตํารวจโท วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประจําสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
๓๑. พลตํารวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๙
๓๒. พลตํ า รวจตรี กรี ริ น ทร์ อิ น ทร์ แ ก้ ว รองผู้ บั ญ ชาการ สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๓. พลตํ า รวจตรี กิ ต ติ สั ณ ห์ เดชสุ น ทรวั ฒ น์ รองผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๘
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๓๔. พลตํารวจตรี จิตติ รอดบางยาง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทย)
๓๕. พลตํ า รวจตรี เฉลิ ม พั น ธุ์ อจลบุ ญ รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓๖. พลตํารวจตรี ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖
๓๗. พลตํ า รวจตรี ชาญเทพ เสสะเวช รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗
๓๘. พลตํารวจตรี ณัฐธร เพราะสุนทร รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓๙. พลตํารวจตรี ดร ปิ่นเฉลียว รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๔๐. พลตํ า รวจตรี ทวิ ช ชาติ พละศั ก ดิ์ รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๔๑. พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทําดี รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๔๒. พลตํารวจตรี ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
๔๓. พลตํารวจตรี เพิ่มพูน ชิดชอบ รองผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๔๔. พลตํารวจตรี รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
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๔๕. พลตํารวจตรี วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง
๔๖. พลตํารวจตรี วราธร ตันศรีสกุล รองผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๔๗. พลตํารวจตรี วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๔๘. พลตํารวจตรี ศานิตย์ มหถาวร รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม)
๔๙. พลตํ า รวจตรี สมพงษ์ ทองวี ร ะประเสริ ฐ รองผู้ บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๓
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
๕๐. พลตํ า รวจตรี สมศั ก ดิ์ จั น ทะพิ ง ค์ รองผู้ บั ญ ชาการ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารตํ า รวจจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (สบ ๘)
๕๑. พลตํารวจตรี สุกิจ โคอินทรางกูร รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง
จเรตํารวจ (สบ ๘)
๕๒. พลตํารวจตรี สุรพล พินิจชอบ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

