
(ส ำเนำ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๘ 
ที่  ๑๗๒ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำสั่ งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่  ๒๙๗/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๐  พฤษภำคม ๒๕๖๒  จึ งแต่ งตั้ งให้ ข้ ำรำชกำรต ำรวจระดับรองสำรวัตร  
จ ำนวน  ๑๔๙  รำย  ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิมไปรับ  
อั ต ร ำ เงิ น เดื อ น ให ม่ ห รื อ ให้ โอ น อั ต ร ำ เงิ น เดื อ น เดิ ม ไป ตั้ ง จ่ ำ ย ส ำ ห รั บ ต ำ แ ห น่ ง ให ม่  ตั้ ง แ ต่ 
วันที่  ๑  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
    (ลงชื่อ)  พลต ำรวจโท พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี   
           (พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี)                                 
                                                             ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค ๘ 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนาที่ 1 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑ ร.ต.อ. กรชาล ชวยพูลชู รอง สวป.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๗ ๐๓๘๗ รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๐๙

๒ ร.ต.อ. กรภัทร โมสิกะ รอง สว.สส.สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๙๖ รอง สว.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๒๓๐

๓ ร.ต.อ. กวินทัต พุมพร รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๘๑ รอง สว.ธร.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๓๘๑

๔ ร.ต.อ. กะบิน ประยูรกาญจน รอง สวป.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง สพง.๑๒๗ รอง สวป.สภ.บางแกว จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๓๒๐๗ ๐๑๒๗

๕ ร.ต.อ. หญิง กาญจนกนก วาดอักษร รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๓๐๔ ๐๐๑๔ รอง สว.ธร.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๙๖

๖ ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ มังสาทอง รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๒๐ รอง สว.ธร.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๓๐๔ ๐๐๓๐

๗ ร.ต.อ. เกียรติยศ วัฒนสิน รอง สวป.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี สสฏ.๔๘๑ รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.๒๙๔

๘ ร.ต.อ. ไกรสร ภาคอารีย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา สพง.๒๒๕ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๓ ๐๑๗๐

๙ ร.ต.อ. หญิง ขวัญนภา บุตรมิตร รอง สว.ธร.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๒๗ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๐๔ ๐๐๘๐

๑๐ ร.ต.อ. คมกฤษฎิ วงศวชิรวัฒน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๒๓๒๐๓ ๐๑๙๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเด่ือ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๓๐๓

๑๑ ร.ต.อ. จักกฤศษ กันตะโก รอง สว.สส.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๓๒๐๔ ๐๑๑๔ รอง สว.(๑๙๑) กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๑๒๐๒ ๐๐๙๐

๑๒ ร.ต.อ. จักรพันธ แกวเถ่ือน รอง สวป.สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๒ ๐๑๒๔ รอง สว.สส.สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๙๖

๑๓ ร.ต.อ. จิรภัทร บัวทอง รอง สวป.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร สชพ.๑๙๕ รอง สวป.สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๒๔๓

๑๔ ร.ต.อ. เจษฎา รอบคอบ รอง สวป.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๒ ๐๑๒๑ รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๒๐

๑๕ ร.ต.อ. ชยกร ตั้งสกุล นว.(สบ ๑) ผบก.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๒๓ ๐๐๐๖ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๔ ๐๒๒๑

๑๖ ร.ต.อ. ชรินทร เหล็มโสะ รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๔ ๐๒๒๐ รอง สว.สส.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๔ ๐๔๓๕

๑๗ ร.ต.อ. ชัชวาล ลีทอง รอง สวป.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๔๒๔ รอง สวป.สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๓๑๑

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 2 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘ ร.ต.อ. ชูศักดิ์ ทัศนภูมิ รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๘๙ รอง สวป. สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.๒๓๔

๑๙ ร.ต.อ. เชฐชัย ไขทองดี รอง สว.สส.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๔ ๐๓๓๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๕๑

๒๐ ร.ต.อ. เชาวลิต สิทธิยุทธ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๕ ๐๑๕๐ รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๓๐๕ ๐๐๔๕

๒๑ ร.ต.อ. โชคดี เพชรดวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๒๗๒๐๓ ๐๑๑๖ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๓ ๐๑๘๖

๒๒ ร.ต.อ. ณรงคฤทธ์ิ มาลาแวจันทร รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๙๔ รอง สวป.สภ.เมืองพังงา สพง.๑๑๘

๒๓ ร.ต.อ. เดชฤทธิ์ อาจหาญ รอง สวป.สภ.เมืองพังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๒ ๐๑๖๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๑๒๐๓ ๐๑๑๖

๒๔ ร.ต.อ. เตชภณ ผลเกลี้ยง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๓ ๐๐๓๖ รอง สว.สส.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๒๒

๒๕ ร.ต.อ. ถิรกร ไทยฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.๓๔๖ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๒๗๒๐๓ ๐๑๑๔

๒๖ ร.ต.อ. ทัพไทย ลีลานนท นว.(สบ ๑) ผบก.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๑๓๒๓ ๐๐๐๕ รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๐๔๙

๒๗ ร.ต.อ. ธรรมประสิทธิ์ ยงยศย่ิง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๐๘๔ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเด่ือ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๓๐๔

๒๘ ร.ต.อ. ธัชชัย คงนก รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช สนศ.๓๗๒ รอง สว.สส. สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช สนศ.๕๒๓

๒๙ ร.ต.อ. ธานี วิรวิกรม รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๒๐๓ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๔ ๐๓๕๖

๓๐ ร.ต.อ. ธีรยุทธ บัวจันทร รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๓๙ รอง สว.ธร.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๓๐๔ ๐๓๖๕

๓๑ ร.ต.อ. ธีระพงษ คงเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ สกบ.๑๓๑ รอง สว.กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๓ ๐๑๓๘

๓๒ ร.ต.อ. นพดล วรรณบุรี รอง สวป.สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๔๕ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๓๑๔

๓๓ ร.ต.อ. นพพล เตียสุบรรณ รอง สวป.สภ.เมืองระนอง สรน.๙๘ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๔๓

๓๔ ร.ต.อ. นพรัตน พรรณรังษี รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๖๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๙๔

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 3 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๕ ร.ต.อ. หญิง นภัสวรรณ สุวรรณ รอง สว.ธร.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๓๓ รอง สว.ธร.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช สนศ.๓๓๐

๓๖ ร.ต.อ. นราวุธ จันทรพุม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๑๓๐๔ ๐๐๑๓ รอง สว.ธร.สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๕๓

๓๗ ร.ต.อ. หญิง นฤมล ทองขํา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๓๐๔ ๐๐๒๐ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๔๑

๓๘ ร.ต.อ. นิรุต ศรีสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๔ ๐๑๒๑ รอง สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๔ ๐๐๗๖

๓๙ ร.ต.อ. นิรุติ ชินาวัง รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๕ ๐๑๕๒ รอง สว.สส.สภ.เกาะยาว จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๔ ๐๐๙๒

๔๐ ร.ต.อ. นิโรจน ชุมพงศ รอง สวป.สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๐๕๕ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๓๒

๔๑ ร.ต.อ. นิโรจน บุญศิริ รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๒๐๐ รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๑๗

๔๒ ร.ต.อ. ปฐมพงศ พัวพันธุ รอง สว.ธร.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๓๐๔ ๐๐๓๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๓ ๐๐๓๖

๔๓ ร.ต.อ. หญิง ปนิตา อินศรีนวล รอง สว.ธร.สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๓๐๔ ๐๑๒๕ รอง สว.ธร.สภ.กะปง จว.พังงา สพง.๑๘๗

๔๔ ร.ต.อ. ปพณศกัดิ์ เภรีภาส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๒๓๒๐๓ ๐๓๙๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๒๔๒๐๓ ๐๑๓๙

๔๕ ร.ต.อ. หญิง ปรรณ เกาเอ้ียน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๐๔ ๐๐๘๐ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๓๐๔ ๐๓๔๓

๔๖ ร.ต.อ. ประจวบ วงศทอง รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๐๗๔ รอง สวป. สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๒ ๐๐๗๔

๔๗ ร.ต.อ. ประยูร ธรรมภิบาลอุดม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๒๗๒๐๓ ๐๑๗๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.๒๘๕

๔๘ ร.ต.อ. หญิง ประวีณณุช ฮวดกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๐๘๓ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๕๕

๔๙ ร.ต.อ. หญิง ปรารถนา เมฆฉาย รอง สว.สส.สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สนศ.๕๐๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช สสข.๒๙๕

๕๐ ร.ต.อ. ปริวัตร พูนสง รอง สวป.สภ.เมืองพังงา สพง.๑๑๘ รอง สวป.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๒๒๖

๕๑ ร.ต.อ. ปรีชาภัทร สังขนอย รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๘๔ รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.๑๐๗

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 4 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕๒ ร.ต.อ. ปวัตนพงศ พวงเพชร รอง สวป.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๑๒๐๒ ๐๑๒๗ รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฏ.๓๒๕

๕๓ ร.ต.อ. หญิง ปยรัตน อักษรสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๒๒๒ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๔๗

๕๔ ร.ต.อ. ปุรเชษฐ คงนวน รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๑๗ รอง สว.สส.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๑๙๘

๕๕ ร.ต.อ. เปลงอรุณ ไมอินทร รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๐๒๕ รอง สว.สส.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๔ ๐๑๔๘

๕๖ ร.ต.อ. พชร ชัยเพชร รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๓๖๖ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๒ ๐๐๔๑

๕๗ ร.ต.อ. พยนต ทองฟุก รอง สวป.สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๗ ๐๑๒๗ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๑๒๐๔ ๐๑๓๖

๕๘ ร.ต.อ. หญิง พรอุมา แกวประดิษฐ รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๓๐๕ ๐๐๔๑ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร สชพ.๘๖

๕๙ ร.ต.อ. หญิง พรอุมา ชูสม รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๒๒๘ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๑๓๐๔ ๐๐๑๓

๖๐ ร.ต.อ. พลวัต เกตุศรัทธา รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๔ ๐๑๓๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๓ ๐๒๔๗

๖๑ ร.ต.อ. พหล วิเชียรนรา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร สชพ.๘๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไมเรยีง จว.นครศรธีรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๕๕

๖๒ ร.ต.อ. พัฒนพงษ พรหมวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ๐๘๐๒ ๒๔๒๐๓ ๐๐๔๔ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๓ ๐๑๕๐

๖๓ ร.ต.อ. พิชัย รัตนพันธ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๑๓๐๕ ๐๐๒๔ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๑๒๐๔ ๐๐๓๓

๖๔ ร.ต.อ. พิชิตชัย โสพิกุล รอง สวป.สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี สสฏ๑๘๒ รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๓๙๖

๖๕ ร.ต.อ. พิเชษฐ อินทรนาค รอง สวป.สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๗ ๐๓๑๒ รอง สวป.สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๒ ๐๑๒๔

๖๖ ร.ต.อ. พิตรพิบูล ทองยัง รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๐๙ รอง สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๗ ๐๓๓๓

๖๗ ร.ต.อ. หญิง เพ็ญพักตร ภัทชวงค รอง สว.ธร.สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๑๓๒๗ ๐๐๕๙ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๓๐๔ ๐๐๑๔

๖๘ ร.ต.อ. ไพบูลย ทองชั่ง รอง สว.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๔ ๐๑๔๒ รอง สวป.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๒ ๐๑๗๘

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 5 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖๙ ร.ต.อ. ไพรัตน สิงหพรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร สชพ.๘๖ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๒๐๓ ๐๐๖๑

๗๐ ร.ต.อ. ภาณุมาศ ชูเก้ือ รอง สว.สส.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๔ ๐๑๔๘ นว.(สบ ๑) ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๓๒๓ ๐๐๐๖

๗๑ ร.ต.อ. ภูเอก มุสิกวงษ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๓๔ รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๐๔๒

๗๒ ร.ต.อ. มนัส อินพรหม รอง สวป.สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.๑๕๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.๑๕๙

๗๓ ร.ต.อ. มาโนช ปลอดขันเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๒๐๓ ๐๐๖๑ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานในหูต จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๒๙๒๐๓ ๐๐๖๕

๗๔ ร.ต.อ. มาหะมัด ดามูนะ รอง สว.ธร.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ สกบ.๑๖๔ รอง สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ สยธ.๕๐

๗๕ ร.ต.อ. หญิง เมทินี หาญใจ รอง สว.ธร. สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สชร.๒๒๙ รอง สว.ธร.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๓๐๔ ๐๒๙๒

๗๖ ร.ต.อ. ยงยุทธ นิ่มเรือง รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๔๔๘ รอง สวป.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๗ ๐๑๔๖

๗๗ ร.ต.อ. ยศวีร เกตุนิ่ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางนบ จว.นครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๒๓๒๐๓ ๐๔๐๔ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๒๙๒๐๓ ๐๐๖๑

๗๘ ร.ต.อ. รักเกียรติ โชติศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๒๔๒๐๓ ๐๑๖๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.๓๔๖

๗๙ ร.ต.อ. หญิง รัชณีพร ภักดีบุญ รอง สวป.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๑๓ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๔ ๐๓๕๗

๘๐ ร.ต.อ. รัฐกาญจน จันทรรงค รอง สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๓๕๑ รอง สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๔๐๖

๘๑ ร.ต.อ. เริงชัย ขาวเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๒๓๒๐๓ ๐๓๙๕ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๑๗๖

๘๒ ร.ต.อ. หญิง ลําดวน แยมแกว รอง สว.ธร.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๐๙ รอง สว.ธร.สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๓๐๔ ๐๒๘๔

๘๓ ร.ต.อ. วรวรรธน วงศสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๓๔๘ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๒๘

๘๔ ร.ต.อ. วราวุธ คงนวม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๒๔๒๐๓ ๐๑๓๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๒๓๒๐๓ ๐๓๙๒

๘๕ ร.ต.อ. วัชรินทร ชวยแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๑๒๘ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๔ ๐๒๒๒

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 6 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๘๖ ร.ต.อ. หญิง วัฒนาภรณ แสงศรี รอง สว.ธร.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๓๐๔ ๐๒๙๒ รอง สว.ธร.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๒๙๖

๘๗ ร.ต.อ. หญิง วิชุดา จันทรพงษ รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๔๕๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๕๖

๘๘ ร.ต.อ. วิทยา อํานวย รอง สว.สส.สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๔ ๐๑๓๓ รอง สว.สส.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๓ ๐๓๔๑

๘๙ ร.ต.อ. วินัย ชูฟอง รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๗ ๐๒๗๘ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๑๓๐๔ ๐๐๑๐

๙๐ ร.ต.อ. วินัย เทพชิต รอง สว.สส.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๔ ๐๒๓๔ รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๐๒๘

๙๑ ร.ต.อ. วิระพันธุ คงพูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.๑๕๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๓ ๐๑๘๘

๙๒ ร.ต.อ. วิโรจน ชูแกว รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๖๐๗ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช สนศ.๓๗๒

๙๓ ร.ต.อ. วีระพล มณีภาค รอง สว.สส.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๑๕๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๒๐๓ ๐๑๓๓

๙๔ ร.ต.อ. วีระวุธ พลเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา ๐๘๐๕ ๒๔๒๐๓ ๐๐๔๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ๐๘๐๒ ๒๔๒๐๓ ๐๐๔๔

๙๕ ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ศรีกวางทอง รอง สวป.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๒๒๖ รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๗ ๐๓๗๘

๙๖ ร.ต.อ. ศักดิ์ดา บัวทอง รอง สวป.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๒ ๐๑๗๘ รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๔๕๐

๙๗ ร.ต.อ. ศาลสิทธิ์ ฮอไทยสงค รอง สว.สส.สภ.ละอุน จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๓๒๐๔ ๐๐๙๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางขัน จว.นครศรธีรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๒๙

๙๘ ร.ต.อ. ศิรชัช กามูณี รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๓๗๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๖๕

๙๙ ร.ต.อ. ศุภพจน ละอองสกุล รอง สว.สส.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๔ ๐๑๒๐ รอง สว.กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๑๒๙

๑๐๐ ร.ต.อ. สนิท นุยพิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานในหูต จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๒๙๒๐๓ ๐๐๖๔ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๒๐๓ ๐๑๒๘

๑๐๑ ร.ต.อ. สมใจ พูนพนัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะยาว จว.พังงา สพง.๒๐๘ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะเมา จว.นครศรธีรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๖๐

๑๐๒ ร.ต.อ. สมชาย คูประดิษฐานนท รอง สวป.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๓๒๐๒ ๐๑๕๗ รอง สว.จร.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง สพง.๑๙๒

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 7 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๐๓ ร.ต.อ. สมเดช คงเขียว รอง สว.สส.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๑๙๘ รอง สวป. สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๖๙

๑๐๔ ร.ต.อ. สมบูรณ ศรียาโยชน รอง สวป.สภ.เกาะยาว จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๗ ๐๐๘๖ รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๔๔๗

๑๐๕ ร.ต.อ. สมมาตร อรุณพันธุ รอง สว.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๐๔๙ รอง สวป.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๗ ๐๑๘๙

๑๐๖ ร.ต.อ. สมยศ อิ้ววังโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.๒๕๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๑๒๐

๑๐๗ ร.ต.อ. สมศักดิ์ แพรกเมือง รอง สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ สสก.๕๑ รอง สวป.สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๒๔๔

๑๐๘ ร.ต.อ. สรพิศ คงพุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.๑๘๖ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๓ ๐๑๘๕

๑๐๙ ร.ต.อ. สันติ สักกะมงคลศริิ รอง สวป.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๔๓๗ รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี สสฏ๑๗๐

๑๑๐ ร.ต.อ. สายชล พรอมปจจุ รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๘๓ รอง สว.ธร.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๓๐๔ ๐๑๓๖

๑๑๑ ร.ต.อ. สําเริง จุลนวล รอง สว.จร.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๕ ๐๑๐๑ รอง สว.สส.สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๗๓

๑๑๒ ร.ต.อ. สิทธิศักดิ์ กลับสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๐๕๐ รอง สวป.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๗ ๐๑๔๗

๑๑๓ ร.ต.อ. สินชัย สุขขี รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๘๗ รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๐๓๖

๑๑๔ ร.ต.อ. หญิง สิริปรียา สุทธิธรรม รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๒๕ ๐๑๘๙ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๓๐๔ ๐๐๒๐

๑๑๕ ร.ต.อ. หญิง สุกฤตา ใจหาว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี สสฎ๔๐๔ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๑๘๕

๑๑๖ ร.ต.อ. สุชาติ ไชยณรงค รอง สว.ธร.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๓๐๔ ๐๐๘๐ รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.๑๐๕

๑๑๗ ร.ต.อ. สุทิน อินทรพันธ รอง สว.สส.สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๗๓ รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๒๐๐

๑๑๘ ร.ต.อ. สุธี ฉัตรสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแกว จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๒๓๒๐๓ ๐๑๓๓ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละอุน จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๑๒๐๓ ๐๑๐๕

๑๑๙ ร.ต.อ. สุนันท หนูหนอง รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๒๑๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรธีรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๕๘

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 8 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๒๐ ร.ต.อ. สุปญญา แกวเชื้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๑๐๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๙๕

๑๒๑ ร.ต.อ. สุภรณ เมืองไข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.๑๓๒ รอง สวป.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๒ ๐๑๔๒

๑๒๒ ร.ต.อ. สุรเชษฐ แสงแกว รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๔๑ รอง สว.ธร.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๓๐๔ ๐๓๓๑

๑๒๓ ร.ต.อ. สุรินทร ไกรสิทธิ์ รอง สว.สส.สภ.คุระบุรี จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๔ ๐๑๐๖ รอง สว.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๕๑๘

๑๒๔ ร.ต.อ. สุริยัน เรืองนุย รอง สว.(สอบสวน) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี สสฏ.๔๘๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๑๐๓๐

๑๒๕ ร.ต.อ. สุวิทย ชณาชล รอง สวป.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๒ ๐๑๒๒ รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๗ ๐๒๗๘

๑๒๖ ร.ต.อ. สุวิศษิฏ คีรีรักษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๒๗๒๐๓ ๐๐๖๕ รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๘๙

๑๒๗ ร.ต.อ. เสกสันติ์ ประกับสิน รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๒ ๐๑๑๒ รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๘๗

๑๒๘ ร.ต.อ. เสนีย ชมบุญ รอง สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๓๒๐๒ ๐๑๗๐ รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๓๖

๑๒๙ ร.ต.อ. เสรีชัย ศรีพรหม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๓๐๕ ๐๐๒๔ รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๓๐๕ ๐๐๔๑

๑๓๐ ร.ต.อ. โสภณ มากสุวรรณ รอง สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๔๐๖ รอง สว.จร.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๕ ๐๓๖๒

๑๓๑ ร.ต.อ. อธิวัฒน บุญลอย รอง สวป.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๗ ๐๑๔๗ รอง สว.สส.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๐๕๐

๑๓๒ ร.ต.อ. อนันต เนียมจันทร รอง สวป.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๓๕๕ รอง สวป.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๔๑

๑๓๓ ร.ต.อ. หญิง อนุชนินทร จินดา วอรด รอง สว.ธร.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๒๙๖ รอง สว.ธร.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๐๙

๑๓๔ ร.ต.อ. อนุชาติ บริสุทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๔๔๖ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๐๙

๑๓๕ ร.ต.อ. อนุรัตน ศรีมาลา รอง สวป.สภ.ละอุน จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๑๒๐๒ ๐๐๗๑ รอง สวป.สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๒๐๒ ๐๐๙๓

๑๓๖ ร.ต.อ. หญิง อภิญดา ดํารงวิริยกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๑๓๒๖ ๐๐๒๖ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๓๐๔ ๐๐๑๘

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 9 ในจํานวน 9 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๒/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๓๗ ร.ต.อ. อภิวิชญ หนูบุญ รอง สว.สส.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๑๘ รอง สว.สส.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๔ ๐๓๓๙

๑๓๘ ร.ต.อ. อมรเทพ เหมียนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๒๔๒๐๓ ๐๐๕๕ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา สพง.๒๒๕

๑๓๙ ร.ต.อ. หญิง อรพรรณ เหนือคลอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๐๔ ๐๐๒๓ รอง สว.ธร.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ สกบ.๑๘๘

๑๔๐ ร.ต.อ. หญิง อารีรัตน จันทรคง รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๔๗ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๒๒๒

๑๔๑ ร.ต.อ. อํานาจ พิทักษ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๒๖ ๐๐๒๖ รอง สว.ธร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๐๔๑

๑๔๒ ร.ต.อ. เอกราช ชาติภัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.๑๑๖ ผูชวย นว.(สบ ๑) ผบช.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๒๓ ๐๐๑๐

๑๔๓ ร.ต.ท. หญิง กุลภัสสร หนูวรรณ รอง สว.ธร.สภ.ละอุน จว.ระนอง สรน๑๔๔ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๓๐๔ ๐๓๔๒

๑๔๔ ร.ต.ท. หญิง ขวัญสิรินาฎ ไทยราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๒๗๒๐๓ ๐๐๘๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๓ ๐๑๙๖

๑๔๕ ร.ต.ท. เฉลิมเกียรติ กรรมแตง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง ๐๘๐๗ ๒๔๒๐๓ ๐๐๓๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๐๘๔

๑๔๖ ร.ต.ท. ถาวร ลิ่มคํา รอง สวป.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ สกบ.๖๒ รอง สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ๐๘๐๒ ๑๓๒๐๔ ๐๑๑๖

๑๔๗ ร.ต.ท. ประยูร ทัศทอง รอง สว.ธร.สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๓๐๔ ๐๒๘๔ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๓๐๔ ๐๓๖๐

๑๔๘ ร.ต.ท. ศักรินทร แสงเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๒๔๒๐๓ ๐๐๖๑ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๑๙๒

๑๔๙ ร.ต.ต. ปณณทัต ขาวแกว รอง สวป.สภ.กะเปอร จว.ระนอง สรน.๑๓๖ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๔ ๐๒๘๒

 ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช    

  ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘


