
 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที ่ ๙) 

 

 

เพื่อใหการปฏิบัติและการดําเนินงานดานการสืบสวนสอบสวน  ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผล 

ในทางปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงประกาศ 

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  ดังตอไปนี้   

๑. พันเอก  เฟองวิชชุ  อนิรุทธเทวา  

๒. นาวาเอกหญิง  จินดา  สระสมบูรณ 

๓. พันโท  อุกกฤษ  รุงเรือง 

๔. รอยโท  ปยะ  ชะโลธร 

๕. รอยโท  พรเทพ  ไวยบูรี 

๖. รอยตรี  เอกพงศ  เอี่ยมศรี 

๗. รอยตรี  ชลทิส  แกวเอี่ยม 

๘. รอยตรี  ชวลิต  เชียงปว 

๙. นาวาเอก  วรัญ  เกษร 

๑๐. นาวาโท  เกียรติอนันต  ถ่ินชัยภูมิ  

๑๑. นาวาโท  ปรีดา  บุตรไชย   

๑๒. นาวาโท  วีระ  ปญญาเลิศ  

๑๓. นาวาโท  สาธิต  ดวงเนตร  

๑๔. นาวาตรี  ดํารง  วงศสวัสด์ิ 

๑๕. นาวาตรี  ณัฐพนธ  ชาติปรีชากุล  



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๖. นาวาตรี  จิระพล  ชอยเพ็ง 

๑๗. พันจาเอก  ย่ิงยศ  ศรีสิงห  

๑๘. จาเอก  นําโชค  นาคเจียม 

๑๙. นาวาอากาศเอกพิเศษ  พิศณุ  ไพบูลย  

๒๐. นาวาอากาศเอก  ชูชาติ  โพธิ์ไชยแสน   

๒๑. พันเอก  อนันต  ชูย่ิงสกุลทิพย   

๒๒. รอยโท  ถนอมไชย  ตําขํา  

๒๓. รอยโท  บุญเกียรติ  ทองนอย  

๒๔. เรืออากาศตรีหญิง  มัทนา  เนื่องดุลยศักด์ิ   

๒๕. เรืออากาศตรีหญิง  ศศิตา  จาวสันเที๊ยะ   

๒๖. จาสิบเอก  วีระ  จาวสันเที๊ยะ   

๒๗. จาสิบเอก  อุทัย  เชยเถื่อน   

๒๘. พันจาเอก  ปญญา  อยูคงพันธุ  

๒๙. นายฐากูร  ดิษฐอํานาจ     

๓๐. นายสุรพล  แสงหัตถวัฒนา   

๓๑. นายวิลาศ  สุขะตุงคะ   

๓๒. นายไตรลักษณ  กล่ําเสถียร   

๓๓. นายมานะ  เมปริญญา     

๓๔. นางสาวกุนที  สวัสดิชีวิน     

๓๕. นายอภิรักษ  เจริญอักษร     

๓๖. นายศักดิพล  พิชยะสูตร   

๓๗. นายธรรมนิตย  โชติมงคล  

๓๘. นาวาอากาศเอกพิเศษ  มนัส  ลาภเจริญ  

๓๙. นาวาอากาศเอกพิเศษ  วิฑูรย  ชื่นเชาวกิจ  

๔๐. นาวาอากาศเอกหญิง  สุจิตรา  อังศุโกมุทกุล  

๔๑. นาวาอากาศโท  อมร  ชมเชย  



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๔๒. นาวาอากาศตรี  เวนิช  ทองโสม  

๔๓. เรืออากาศเอก  กิตติศักด์ิ  สุวรรณรักษ  

๔๔. นาวาอากาศตรี  พรชัย  ภัควันต  

๔๕. พันโท  เจียรนัย  วงศสะอาด  

๔๖. พันตํารวจตรี  จตุพร  อรุณฤกษถวิล  

๔๗. พันเอก  พิรัติ  บรรจงเขียน  

๔๘. พันเอก  อธิชน  แสงแกว    

๔๙. พันโท  นิพัฒน  เล็กฉลาด    

๕๐. พันโทหญิง  กรชุลี  ปทมานนท  

๕๑. พันโท  เอกนัฏฐ  นาคเหล็ก  

๕๒. พันตรี  พันเนตร  ทับงาม    

๕๓. พันตรีหญิง  ปทมา  สมสนั่น  

๕๔. รอยเอก  อภิรักษ  นิลผาย 

๕๕. จาสิบเอก  จีระพงษ  ปานอินทร  

๕๖. จาสิบเอก  อํานาจ  สุขทอง  

๕๗. นางพนิตนาฏ  คํานุย 

๕๘. นางวารีรัตน  เลิศนที 

๕๙. นางสาวเพ็ญนภา  เลิศไชยภัณฑ 

๖๐. พันตํารวจเอก  ทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกุล   

๖๑. พันตํารวจโท  ชัชวาล  บุญมี   

๖๒. รอยตํารวจเอก  เขมชาติ  ประกายหงษมณี   

๖๓. นางสาวรวีวรรณ  เกลียวสัมพันธ   

๖๔. นายสุรสีห  จุลละศร   

๖๕. นางสาวกาญจนา  สุมนุช   

๖๖. นางสาวปุณยวรีย  สุวรรณลีลา   

๖๗. นายสิทธิเกษม  สวัสด์ิชาติ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖๘. พันตํารวจโท  สันติพัฒน  พรหมะจุล 

๖๙. พันตํารวจโท  อภิชาติ  อภิชานนท 

๗๐. พันตํารวจตรี  พิพัฒน  เฉวงราษฎร 

๗๑. พันตํารวจตรี  รัฐพงษ  แกวยอด 

๗๒. พันตํารวจตรี  ชยเดช  ไคยฤทธิ์ 

๗๓. รอยตํารวจเอก  เสถียร  พิริยะสุรวงศ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุติ  ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


