
 (ส ำเนำ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๘ 
ที่  ๑๗๔ /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  ๒๑  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 2 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑ ร.ต.ท. เฉลิม ธัญญพันธ รอง สว.(ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.๔๗๘ รอง สว.(สส.) กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๓๐๗

๒ ร.ต.ท. ถาวร จันทราชา รอง สว.(ป.) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ ปกบ.๑๓๕๕ รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๕๒

๓ ร.ต.ท. บุญทัน จินดํา รอง สว.(จร.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๓๑๐ รอง สว.(ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๘๗๗

๔ ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สัสดี รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.๑๖๙๒ รอง สว.(ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๙๖

๕ ร.ต.ท. สรวิช คุมบัว รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๓๐๑ ๐๐๔๒ รอง สว.(สส.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๙๗

๖ ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ บุญออน รอง สว.(ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๒๗๔ รอง สว.(ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๖๑๐

๗ ร.ต.ต. จักรี อนันตพืช รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๒ รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๔๖

๘ ร.ต.ต. จํานง ลักษณะชู รอง สว.(ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๙๗ รอง สว.(สส.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๒๙

๙ ร.ต.ต. ธนวรรธก ภูภักดีพันธ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๓๙ รอง สว.(ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๕๓

๑๐ ร.ต.ต. บรรเจิด เพชรปอม รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๒ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๙

๑๑ ร.ต.ต. หญิง บุญสม เหมือนสังข รอง สว.(อก.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๔๕๓ รอง สว.(ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๒๖

๑๒ ร.ต.ต. ประจักร จันทเณร รอง สว.(ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-๑๑๖๐ รอง สว.(สส.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๕๐

๑๓ ร.ต.ต. หญิง ภารดี ณ นคร รอง สว.(ส.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๔๓ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๐๙

๑๔ ร.ต.ต. มโน ทวยชน รอง สว.(ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๔๖ รอง สว.(ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๒๔๔

๑๕ ร.ต.ต. ยอดรัก เพชรเรือง รอง สว.(ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๑๑ รอง สว.(ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๑๕

๑๖ ร.ต.ต. สมคิด สุวรรณนอย รอง สว.(สส.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.๑๐๔๖ รอง สว.(ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.๑๑๙๒

๑๗ ร.ต.ต. สรรชัย ศรีโชติ รอง สว.(สส.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๒๙ รอง สว.(อก.) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๑๐ ๐๑๓๓

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๔/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

      ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 2 ในจํานวน 2 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๔/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘ ร.ต.ต. สุชาติ วังบุญคง รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๔ ๐๐๔๓ รอง สว.(ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน๑๑๕๙

๑๙ ร.ต.ต. สุเทพ หริรักษพงศ รอง สว.(สส.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๘๓๒ รอง สว.(สส.) สภ.กะปาง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.-๒๒๘๙

๒๐ ร.ต.ต. แสงชัย สุทธิงาม รอง สว.(สส.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๔๓๕ รอง สว.(สส.) กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๘๙

๒๑ ร.ต.ต. อดุลเดช บุญมูสิก รอง สว.(ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๙๖ รอง สว.(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๘๔

ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย  โอฬาริกเดช

( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘

      ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘


