
(ส ำเนำ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๘ 
ที่  ๑๗๖ /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 ำรวจระดับผู้ บั งคั บหมู่  
จ ำนวน  ๓๓๑ รำย  ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี ้

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.๒๕๖ 
 
 
    (ลงชื่อ) พลต ำรวจโท  พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี  
           (พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี)                                 
                                                             ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค ๘ 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 1 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑ ด.ต. กณิศพงศ ชินวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๗๒๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๖๗๒

๒ ด.ต. กฤตนัน ขุนทอง ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๕

๓ ด.ต. กฤษณ ทองแกมนาค ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๔

๔ ด.ต. กฤษดา ชูดรุง ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ปภก.-๔๘๔ ผบ.หมู (จร.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๗๐๖

๕ ด.ต. กองพิพัฒน นาคแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๑๙๕๘ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๐๙

๖ ด.ต. กําธร สุวรรณกาศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๖๑

๗ ด.ต. กําแหง เพชรศรี ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๑๐๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๘๕๘

๘ ด.ต. กิตติชัย ทองปลอด ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๑๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วทุง จว.พังงา ปพง.๑๒๘๘

๙ ด.ต. กิตติณัฐ ฤทธิเกษร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๕ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๔๒๘ ๐๑๐๕

๑๐ ด.ต. กิตติศักดิ์ ชูเพ็ชร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๐๕๐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๕๓

๑๑ ด.ต. กิตติโศภณ รุงแสง ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วทุง จว.พังงา ปพง.๑๒๘๘ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๔

๑๒ ด.ต. เกรียงศกัดิ์ บัวแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๗๑ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๖

๑๓ ด.ต. โกศล บุญวิสูตร ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.๑๐๓๖ ผบ.หมู (จร.) สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๕ ๐๑๗๖

๑๔ ด.ต. โกสินทร ชื่นชม ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๖๑๓ ผบ.หมู กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๒๔

๑๕ ด.ต. หญิง เขมิกา จันทรลุน ผบ.หมู ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๒๒๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๕๖

๑๖ ด.ต. คํารณ สุดจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๒๖๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๕๒

๑๗ ด.ต. หญิง งามพิศ สมเขียวหวาน ผบ.หมู (ธร.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๕๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๖๐

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 2 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘ ด.ต. จตุพร หวังโสะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๙๔๕ ผบ.หมู (สส.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๒๖๙

๑๙ ด.ต. จิรเศรษฐ คงชวย ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๑๘

๒๐ ด.ต. เฉลิมเกียรติ ปานเทพ ผบ.หมู (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร ปชพ.-๑๐๕๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-๑๑๖๐

๒๑ ด.ต. ชนวีร ทองเสมอ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๔๖ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๖๔

๒๒ ด.ต. ชะตา ศรีจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๐๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๓๖

๒๓ ด.ต. หญิง ชัญญา สุวรรณโณ ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๘๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๗๒๓

๒๔ ด.ต. ชัยวัฒน จันทรนอย ผบ.หมู (สส.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๑๖ ๑๔๒๐๔ ๐๐๓๘ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๘๙

๒๕ ด.ต. ชาตรี สังขแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๘๙๗ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๑๐๖๒

๒๖ ด.ต. ชํานาญ พรรณรังสี ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๑๘๗

๒๗ ด.ต. เชิดศักดิ์ ชวยชู ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๑๐๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๔ ๐๑๑๕

๒๘ ด.ต. ไชยวัฒน เสงสุน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ปกบ.-๗๖๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๑๑๗

๒๙ ด.ต. ณงค สังขสม ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.๑๑๐๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๒๑๓

๓๐ ด.ต. ณชัยกฤต โหรารัตน ผบ.หมู กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๒๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๓

๓๑ ด.ต. ณภัทร บุญญาภินิหาร ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๐๔๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.๑๖๙๒

๓๒ ด.ต. ณรงคฤทธิ์ นาคคง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๘๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๔ ๐๒๘๑

๓๓ ด.ต. ณัฐชลินทร สุจีรพันธ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๒

๓๔ ด.ต. ทรงศักดิ์ นิ่มรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๑๖๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๑๖

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 3 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๕ ด.ต. ทวีศักดิ์ โกสินธพ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๒๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-๗๘๒

๓๖ ด.ต. หญิง ทิพาดี ศรีล้ํา ผบ.หมู (ธร.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๗๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๕๐

๓๗ ด.ต. เทอด ฤทธิรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๓๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.๑๕๔๙

๓๘ ด.ต. ธนูศักดิ์ รัตนคช ผบ.หมู (ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๐๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๘๓๑

๓๙ ด.ต. ธวัชชัย ชะนางกลาง ผบ.หมู (ป.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๓๖๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๔๙

๔๐ ด.ต. ธานี เอียดดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.๑๕๐๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๒๓

๔๑ ด.ต. ธีรวุฒิ ปลองเกิด ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๕ ผบ.หมู (สส.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๗๐

๔๒ ด.ต. นพดล เสนาทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๖๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๗๘

๔๓ ด.ต. นพรุจ แทรกสุข ผบ.หมู (สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๕๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๗๔

๔๔ ด.ต. หญิง นิตยา ชามทอง ผบ.หมู (ธร.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๑๙๕๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๑๙๖๒

๔๕ ด.ต. นิเวชศ สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๓๕

๔๖ ด.ต. บัณฑิตย บริบูรณ ผบ.หมู ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๔๐๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๐๖๙

๔๗ ด.ต. บํารุง เลนทัศน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๕๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๒๙๐

๔๘ ด.ต. ประจวบ พรหมวิหาร ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๑๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๔๑

๔๙ ด.ต. ประดิษฐ สายสอน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๒๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๓๓

๕๐ ด.ต. ปรีชา กิ่งแกว ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๕๔

๕๑ ด.ต. ปรีชา ชางเรือ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๕๑

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 4 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๕๒ ด.ต. ปรีชา ใบเต ผบ.หมู (ป.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๙๒๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๗๑

๕๓ ด.ต. ปรีชา พลาคม ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๗๙๓ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๗

๕๔ ด.ต. หญิง ปวันรัตน วชิรเชาวพงศ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๓ ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๑๐ ๐๑๓๐

๕๕ ด.ต. ปณณวิชญ แกววิจิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๑๙๔

๕๖ ด.ต. พงศธร คลี่เกษร ผบ.หมู (ป.) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ปชพ.-๘๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-๘๘๒

๕๗ ด.ต. พลกฤต คํานวณ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๔๐ ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๗๖

๕๘ ด.ต. พันธุเทพ ยิ้มสุด ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๕๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๓๖

๕๙ ด.ต. พิษณุ ขวัญซาย ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๓๑๐

๖๐ ด.ต. หญิง เพ็ญศิริ กาญจนหิรัญ ผบ.หมู (ส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๓๐๑ ๐๕๙๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๑๖

๖๑ ด.ต. ภานุวัฒน ภูขันเงิน ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๔ ๐๐๔๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๒๔

๖๒ ด.ต. มนตชัย ปรีชา ผบ.หมู (ป.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๓๕๔ ผบ.หมู (สส.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๔ ๐๒๐๕

๖๓ ด.ต. มนตรี มุขวัตร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๑๖ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๔๐๕

๖๔ ด.ต. มนตรี หนูคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.๖๔๔ ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๔ ๐๑๒๒

๖๕ ด.ต. มนูญ เวทยาวงศ ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๓๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๒๘

๖๖ ด.ต. มูฮมัหมัดอาลาวี กูสมาน ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๓๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๓๓

๖๗ ด.ต. ไมตรี คงบําเพ็ญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๒๕๗ ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๘๑

๖๘ ด.ต. ยุทธพงศ ชางเหล็ก ผบ.หมู ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๓๕๒ ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๗๕

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 5 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๖๙ ด.ต. รฐนนท ดวงเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๖๑ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๕

๗๐ ด.ต. รัชตพล เกิดเขาทะลุ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๕๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๔

๗๑ ด.ต. วัชระ ดานภูวงศ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๓๔

๗๒ ด.ต. วัยวุฒิ แทนชื่น ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๖๖๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๗๕๙

๗๓ ด.ต. วิชาญ จัตตุพงศ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๕๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๖๓

๗๔ ด.ต. วิโนทัย ฉิมเรือง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๗ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๔ ๐๐๔๙

๗๕ ด.ต. วิโรจน นุยดี ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๙๖

๗๖ ด.ต. วีระชัย สวนกูล ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๑๐ ๐๑๔๔ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๗๓๑

๗๗ ด.ต. ศศิธร พยัคฆา ผบ.หมู (สส.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๘๓๑ ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๑๐ ๐๑๒๘

๗๘ ด.ต. ศักดิ์ชัย เหลากอ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๑๔ ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๐

๗๙ ด.ต. ศิขริน พาหละ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๑๘๕

๘๐ ด.ต. ศิริ ศิริคํา ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๕๐๐๙ ผบ.หมู (จร.) สภ.บางขัน จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๕๐๓๘

๘๑ ด.ต. ศุภกิจ อินพล ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๘๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.๑๑๙๑

๘๒ ด.ต. สมเกียรติ แจมิตร ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๒๒

๘๓ ด.ต. สมเดช ครุฑจร ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๐๙

๘๔ ด.ต. สมนึก ขวัญศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.๑๕๐๕

๘๕ ด.ต. สมพร จักรหวัด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๒

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 6 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๘๖ ด.ต. สมพร ศรีพิบูลย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๑๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๓

๘๗ ด.ต. สมมาตร คงทองจีน ผบ.หมู (สส.) สภ.สลุย จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๔๒๐๔ ๐๑๓๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๓๙

๘๘ ด.ต. สมศักดิ์ กุลมาศ ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๐๖

๘๙ ด.ต. สมสันต ขุนโนนเขวา ผบ.หมู (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.๑๖๘๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๐๔

๙๐ ด.ต. สรวิชญ ดวงสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-๘๘๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๒๓

๙๑ ด.ต. สรวิศ พินิจอักษร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๖๓ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๒๔๔

๙๒ ด.ต. สรายุทธ นาสมใจ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๑๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๐๕๐

๙๓ ด.ต. สราวุธ เพชรรักษ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๑ ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๓๘

๙๔ ด.ต. สันติชัย แพงโยธา ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.๖๓๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๕๗

๙๕ ด.ต. สันติสุข ปอมอุนเรือน ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๐๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๕

๙๖ ด.ต. สาโรช พรหมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๕๙๘ ผบ.หมู (จร.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๕ ๐๐๖๗

๙๗ ด.ต. สิริ ตลึงจิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๐๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ.-๘๐๖

๙๘ ด.ต. สุขโข สอนขํา ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.๑๘๕๒

๙๙ ด.ต. สุจินต ยี่มี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๖๗

๑๐๐ ด.ต. สุชาติ ดัชถุยาวัตร ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๖๑ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๘

๑๐๑ ด.ต. สุชาติ เพียรดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๑๙๖๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางขัน จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๕๐๒๖

๑๐๒ ด.ต. สุชาติ มะลุดีน ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๒๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๔๔

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 7 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๐๓ ด.ต. สุทธินันท ขุนยงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๗๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๗

๑๐๔ ด.ต. สุนทร นอยสราง ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๗๕ ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๒๐๒ ๐๐๕๒

๑๐๕ ด.ต. สุนัน สุกใส ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๒๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๑๑

๑๐๖ ด.ต. สุบิน พูลสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๘๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๙๖

๑๐๗ ด.ต. หญิง สุพรรษา จิโรจธร ผบ.หมู (ธร.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๗๕๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๔๖

๑๐๘ ด.ต. หญิง สุพรรษา เพ็ชรหวล ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๓๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๓๕

๑๐๙ ด.ต. สุรชัย เขียวเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๗๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๓๐๒

๑๑๐ ด.ต. สุรศกัดิ์ อิสโร ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๐๘๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๖๙

๑๑๑ ด.ต. สุรินทร สารสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๑๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๓๒

๑๑๒ ด.ต. เสนห ใจชื่น ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๗๒๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๒๗๓

๑๑๓ ด.ต. แสนศักดิ์ โชติ ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๗๑

๑๑๔ ด.ต. หัสชัย นุยสิน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๘๗๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๔ ๐๐๙๖

๑๑๕ ด.ต. อดุลย บุญสุภาพ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๕๙๘

๑๑๖ ด.ต. อทิศร พรหมนุช ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.๖๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-๗๘๐

๑๑๗ ด.ต. อนุภาส สิทธิรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๑๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๙๐

๑๑๘ ด.ต. อนุรักษ จักขุมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๕๕ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๑๒

๑๑๙ ด.ต. อมร จันทรเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๔๕๑

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 8 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๒๐ ด.ต. อรรถชัย บุญประเสริฐ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๒ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๓๑๒

๑๒๑ ด.ต. อรรถพล พลรักดี ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.๑๐๗๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๔ ๐๐๔๗

๑๒๒ ด.ต. อัมพร คชรินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๔๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร ปชพ.-๑๐๕๖

๑๒๓ ด.ต. อัสนัย ศรีสังขวาลย ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๒๗

๑๒๔ ด.ต. อําพล พรหมเช็ก ผบ.หมู (ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ๔๖๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๖๐๔

๑๒๕ ด.ต. เอกรินทร รอดมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๔๕

๑๒๖ จ.ส.ต. หญิง กฤษติกาญจน เกตุแกว ผบ.หมู (ส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๐๕๔ ผบ.หมู (สส.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๑๙๘

๑๒๗ จ.ส.ต. หญิง จิราพร สุขแกว ผบ.หมู (ธร.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ๓๕๖๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๖๒๒

๑๒๘ จ.ส.ต. หญิง จุฬาลักษณ คงสม ผบ.หมู (ธร.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๕๔๑ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๕

๑๒๙ จ.ส.ต. ชัยภัฏ วงศวาสนา ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๖๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๐๐

๑๓๐ จ.ส.ต. หญิง ชุลีวรรณ เจริญผล ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๔๐ ผบ.หมู (ธร.) สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๘๖๕

๑๓๑ จ.ส.ต. ณรงค ภักดีชน ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๘๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๗๗๑

๑๓๒ จ.ส.ต. หญิง ดรุณรัตน พัฒนสุวรรณ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๘๗๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๔๖

๑๓๓ จ.ส.ต. ธนัญชัย ปรีชาเชี่ยว ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๘๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๔๕๐

๑๓๔ จ.ส.ต. ธีระศักดิ์ แกวมณี ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๙๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๐๒

๑๓๕ จ.ส.ต. นพพงค สารดิษฐ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๗๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๖๘

๑๓๖ จ.ส.ต. หญิง พงษผกา ขาวสนิท ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๓๐๑ ๐๐๓๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๐

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 9 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๓๗ จ.ส.ต. พงษศักดิ์ วิชัยดิษฐ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๗ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๓๑๑

๑๓๘ จ.ส.ต. หญิง พิอําภรณ เชาวภาษี ผบ.หมู ฝอ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.๑๖๘๐

๑๓๙ จ.ส.ต. หญิง พูลสุข ชูไกรไทย ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๓

๑๔๐ จ.ส.ต. ภัทรวุฒิ ยศเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๔๗ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๐

๑๔๑ จ.ส.ต. มนัส เกิดทิพย ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๔๙

๑๔๒ จ.ส.ต. มนิต โยมมาก ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๑ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๐

๑๔๓ จ.ส.ต. ยุทธพรชัย รอดสม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๒ ผบ.หมู (จร.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๔๗

๑๔๔ จ.ส.ต. ยุทธิศักดิ์ จันทรแกว ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๗๒๘

๑๔๕ จ.ส.ต. หญิง รุจาภา เพชรเกตุ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๒๘

๑๔๖ จ.ส.ต. วัชรพล ไชยพจน ผบ.หมู (ธร.) สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๘๖๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๐๒

๑๔๗ จ.ส.ต. หญิง วิมลรัตน สายคุม ผบ.หมู (ธร.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๒๕๐ ผบ.หมู(ป.)สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๘๗

๑๔๘ จ.ส.ต. วิรัตน ทองสง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๗ ผบ.หมู (จร.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๕ ๐๒๙๐

๑๔๙ จ.ส.ต. วีระชาติ บุญประเสริฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.๕๑๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๘๙

๑๕๐ จ.ส.ต. หญิง วุฒิกาญจน พังทูน ผบ.หมู (ธร.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๖๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๙๓

๑๕๑ จ.ส.ต. วุฒิชัย รัตนพงศ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๘๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๗๖

๑๕๒ จ.ส.ต. ศุภกิตถ พันธุรัตน ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๖๗ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๓๐๙

๑๕๓ จ.ส.ต. สกล เคียนเขา ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๗๑๑ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๑

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 10 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๕๔ จ.ส.ต. สัมฤทธิ์ จันทรสองแสง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ปกบ.-๗๓๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๔ ๐๑๒๔

๑๕๕ จ.ส.ต. สุนีย เรือนจันทร ผบ.หมู (ธร.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๕๔๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๗๒

๑๕๖ จ.ส.ต. สุรศกัดิ์ ธิปตย ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๔๗ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๗๙

๑๕๗ จ.ส.ต. หญิง สุรัตวดี ชูปาน ผบ.หมู (ธร.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๐๙๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๔๔

๑๕๘ จ.ส.ต. หญิง สุวิสาร งามเรียบ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๕๔๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๗๑๙

๑๕๙ จ.ส.ต. หญิง อรอนงค เอียดทองใส ผบ.หมู (ธร.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปน.๑-๘๕๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรรีรมราช ปนศ.๒๐๐๖

๑๖๐ จ.ส.ต. หญิง อันนชิญาณ ฮาเฮาะ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๓๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๙

๑๖๑ จ.ส.ต. เอกชัย ใหลาภ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๐

๑๖๒ จ.ส.ต. เอกรัตน โอทองคํา ผบ.หมู ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๓๕๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๐๓

๑๖๓ ส.ต.อ. ยุทธพงศ ชูแสง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๐

๑๖๔ ส.ต.ท. กฤษฏา จิตราวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๗๓๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๙๐

๑๖๕ ส.ต.ท. กฤษณะ ดําเกลี้ยง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๓๑ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๑

๑๖๖ ส.ต.ท. กิตติกรณ เต็งรัง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๖๙๗

๑๖๗ ส.ต.ท. กิตติพงศ วงคทองดี ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๐๖ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๕

๑๖๘ ส.ต.ท. เกรียงไกร ดํานิล ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๖

๑๖๙ ส.ต.ท. เกรียงศกัดิ์ เวชเตง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๒๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๖๘๒

๑๗๐ ส.ต.ท. โกมล ทองชาติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน๑๑๕๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๔๓

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 11 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๗๑ ส.ต.ท. โกมินทร ลิลา ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๗๗๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๔๐๑

๑๗๒ ส.ต.ท. ไกรวิทย เพ็ชรแกมแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๑๘๔ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๗๘๗

๑๗๓ ส.ต.ท. คณัฐ พรหมประสาท ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๙

๑๗๔ ส.ต.ท. จตุพร ภะติ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๑๒๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๒๐๙

๑๗๕ ส.ต.ท. จตุพร อุนทรัพยเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานในหูต จว.ชุมพร ปชพ.๙๔๐

๑๗๖ ส.ต.ท. จักรพล พูลเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๗๑๕ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๘๕๒

๑๗๗ ส.ต.ท. จักษณเทพ มณีฉาย ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๘๕ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๒

๑๗๘ ส.ต.ท. จิรพงศ ชะนะรอด ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๘๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๔๐

๑๗๙ ส.ต.ท. เฉลิมชัย บุญจอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๕๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๗๒

๑๘๐ ส.ต.ท. ชัยชนะ เย็นบานควน ผบ.หมู (สส.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๑๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.-๙๙๙

๑๘๑ ส.ต.ท. ชัยณัฏฐ ลองทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๐๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๕๗

๑๘๒ ส.ต.ท. ชาญณรงค ทองมี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๗๑๕

๑๘๓ ส.ต.ท. ชาญมงคล ภูมิชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๔๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน๑๑๖๖

๑๘๔ ส.ต.ท. ชาญวิทย ศิริสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา ปพง.๑๕๘๐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๒๑

๑๘๕ ส.ต.ท. ชาตรี บุญชาติ ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๓๑

๑๘๖ ส.ต.ท. เชิดตระกูล ทิพยกองลาศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๐๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๘๗

๑๘๗ ส.ต.ท. ณภากร ศรีเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๘๙๙

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 12 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘๘ ส.ต.ท. ณรงคกร วงศสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๗๐๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๘

๑๘๙ ส.ต.ท. ณรงคศกัดิ์ เสือแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ปกบ.๑๐๘๗ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๙๖

๑๙๐ ส.ต.ท. ณัฎฐพัฒน ณ พัทลุง ผบ.หมู ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๓๕๐ ผบ.หมู (จร.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๕ ๐๒๘๗

๑๙๑ ส.ต.ท. ณัฐชัย ทองสงโสม ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๓๕๕ ผบ.หมู (สส.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.๑๐๖๖

๑๙๒ ส.ต.ท. ณัฐเดช นาคสุริยันต ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๒๕๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๔๑๐

๑๙๓ ส.ต.ท. ณัฐปรัชญ ยอดทอง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๐๔๖

๑๙๔ ส.ต.ท. ณัฐพงศ คงไกร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๘๕

๑๙๕ ส.ต.ท. ณัฐพงศ เพชรพูล ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.๑๐๗๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๘๙๗

๑๙๖ ส.ต.ท. ณัฐพงษ เรืองโรจน ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.๑๐๔๘ ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๘๘

๑๙๗ ส.ต.ท. ณัฐพนธ์ิ สกุลรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๘๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๔๕

๑๙๘ ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ มิ่งทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๘๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๔๓๑

๑๙๙ ส.ต.ท. ดุรงคกร มากจุย ผบ.หมู (ธร.) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา ปพง.๑๕๕๓ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๑

๒๐๐ ส.ต.ท. ตันติกร สกุณา ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๖๘๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๗

๒๐๑ ส.ต.ท. ติณณภพ สวางแสงใส ผบ.หมู (จร.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๙๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปศ.๑๒๓๔๐

๒๐๒ ส.ต.ท. ถาวร เกาะแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๗๕๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๗๐๘

๒๐๓ ส.ต.ท. ธนกฤต ฟุงเฟอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๔๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๒๕๗

๒๐๔ ส.ต.ท. ธนวัฒน คงทอง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๖ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๗

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 13 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๐๕ ส.ต.ท. ธนุตรา รัตนาพร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๗๖๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๔๔๒

๒๐๖ ส.ต.ท. ธราธิป เปยมยา ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๗๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๒๓๔

๒๐๗ ส.ต.ท. ธีรยุทธ ยังมี ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.-๙๗๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-๘๖๔

๒๐๘ ส.ต.ท. ธีระเดช กิจวิจารณ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๒๒ ผบ.หมู กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๒๘

๒๐๙ ส.ต.ท. ธีระศักดิ์ มากมิ่ง ผบ.หมู (สส.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๔ ๐๔๖๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๙๑

๒๑๐ ส.ต.ท. ธุวานนท ทอนชาติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๔๐๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๔๑๔

๒๑๑ ส.ต.ท. นครินทร ภิรมยาภรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๓๗๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๓๗

๒๑๒ ส.ต.ท. นพพล บัวสุน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ปชพ.-๑๑๘๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ปชพ.-๘๓๗

๒๑๓ ส.ต.ท. นัฐพล ไชยรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ๐๘๐๖  ๑๔๒๐๒ ๐๑๕๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.๕๑๓

๒๑๔ ส.ต.ท. นิติรัฐ เก้ือสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.๑๐๘๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๔๗

๒๑๕ ส.ต.ท. นิติรัฐ อิทชาติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปสฏ.๒๕๑๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๑๐๐

๒๑๖ ส.ต.ท. เนติชัย คงเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน๑๑๘๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๕๘

๒๑๗ ส.ต.ท. ปฎิพัทธ มิสุด ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๗๗๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.๑๑๘๓

๒๑๘ ส.ต.ท. ปริญญา พูนพิพัฒน ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๕๒

๒๑๙ ส.ต.ท. ปวริศร ภาสะเตมีย ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๕๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๑๔

๒๒๐ ส.ต.ท. ปวิชา มาศโอสถ ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๗๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๕

๒๒๑ ส.ต.ท. ปอมพิทักษ พ่ึงตําบล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๓๕ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๒

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 14 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๒๒ ส.ต.ท. ปยพงษ แสนทวีสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๑๐๑๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๖

๒๒๓ ส.ต.ท. พงศธร วงษนาค ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๓๙๖ ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๔๗๑

๒๒๔ ส.ต.ท. พงษศักดิ์ ทองสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๘๙๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๓

๒๒๕ ส.ต.ท. พรเทพ ชาญณรงค ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๕๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๖

๒๒๖ ส.ต.ท. พลกฤษณ วิชัยดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๓๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๔๕๘

๒๒๗ ส.ต.ท. พศกฤษ วงศอุทัย ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๘๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๔๑๓

๒๒๘ ส.ต.ท. พิเชษฐ สีสลับ ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๙๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๖๑

๒๒๙ ส.ต.ท. ไพรัช สังขไพฑูรย ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๗๔๙ ผบ.หมู (จร.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๗๖๒

๒๓๐ ส.ต.ท. ภัทรพล หิรัญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๘๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๗๒๓

๒๓๑ ส.ต.ท. ภาคิน พลสินธุ ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๖๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๐

๒๓๒ ส.ต.ท. ภาณุวัฒน สูงสงาวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.๑๐๓๑ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๑๐๙

๒๓๓ ส.ต.ท. ภาสกร พูลจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๕๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๔๑๒

๒๓๔ ส.ต.ท. ภูวเดช ชลสาคร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๘๙

๒๓๕ ส.ต.ท. ฤชุกร นวลศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๗๙๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๕๕

๒๓๖ ส.ต.ท. วรวิชญ ไพบูลยรังสี ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๑๖๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๓๐

๒๓๗ ส.ต.ท. วระวุฒิ สําลี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๒๙๒ ผบ.หมู กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๒๖

๒๓๘ ส.ต.ท. หญิง วศินีย ชุมคง ผบ.หมู ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๐๑ ๐๑๑๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๑๐

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 15 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๓๙ ส.ต.ท. วัชรพงค เมฆา ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ.-๘๐๖ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๒๘๖

๒๔๐ ส.ต.ท. วัชระ เถาวกู ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๑๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๔ ๐๓๐๗

๒๔๑ ส.ต.ท. วัชรินทร รุงเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๔ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๓๐๑ ๐๐๔๐

๒๔๒ ส.ต.ท. วิทยา เพ็ชรทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๑๓๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๒๖๓

๒๔๓ ส.ต.ท. วิศวกร จุลแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ปกบ.๑๖๐๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๘๒

๒๔๔ ส.ต.ท. วิศวชัย พรหมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๑๒ ผบ.หมู (จร.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปพง.๑๐๖๒

๒๔๕ ส.ต.ท. วีรยุทธ มิสมอน ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๐๖๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๕

๒๔๖ ส.ต.ท. วีระวัฒน พันรังษี ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๖๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.๒๑๐๐

๒๔๗ ส.ต.ท. วีระวุฒิ พรภัย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.๑๓๓๙ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๖

๒๔๘ ส.ต.ท. วุฒิชัย ชัมภูชะนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๒๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๖๗

๒๔๙ ส.ต.ท. ศรเพชร ชุมไชยโย ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๗๘ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๔

๒๕๐ ส.ต.ท. ศรายุทธ รักษาชล ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๒๐๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๒๕๐

๒๕๑ ส.ต.ท. ศราวุธ ทองขาว ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๙๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๒๒๖

๒๕๒ ส.ต.ท. ศุภกฤษ สิทธิราม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๔๙๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๑๘

๒๕๓ ส.ต.ท. สนธยา สุวรรณมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๕๑๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๔๘

๒๕๔ ส.ต.ท. สยามรัฐ ชุบุรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๕๗๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๔๑

๒๕๕ ส.ต.ท. สรวุฒิ จันทรเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๒๐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๑

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 16 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๕๖ ส.ต.ท. สันติ แทนทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๘๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๔

๒๕๗ ส.ต.ท. สันติภาพ ทองเกตุ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๒๖๙ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๙

๒๕๘ ส.ต.ท. สัมพันธ ทองไสย ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๖๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๙๔๕

๒๕๙ ส.ต.ท. สิทธิโชค รัตนประดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๔๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๕

๒๖๐ ส.ต.ท. สินทวี แกนจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.๑๐๕๐ ผบ.หมู (จร.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.๑๐๘๗

๒๖๑ ส.ต.ท. สุกฤษฏิ์ เจียมสุขสุจิตต ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๑๙๕

๒๖๒ ส.ต.ท. สุจินดา นวลแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๙๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๖

๒๖๓ ส.ต.ท. สุทธิพร มินทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๒๓๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๙๓๑

๒๖๔ ส.ต.ท. สุพัฒน คงเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๓๙๗ ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๔๗๐

๒๖๕ ส.ต.ท. สุเมธ กันณรงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๗๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๗๔๕

๒๖๖ ส.ต.ท. สุเมธ เพชรเรือนทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๐๙ ผบ.หมู (จร.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๕ ๐๒๙๑

๒๖๗ ส.ต.ท. เสฎฐวุฒิ แตสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๓๙๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๙๒

๒๖๘ ส.ต.ท. อติภัทร สุขวัลลิ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๘ ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๖๗

๒๖๙ ส.ต.ท. อนันทศกัดิ์ แผลงฤทธิ์เดช ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๒๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๒๙๒

๒๗๐ ส.ต.ท. อนิวัตติ์ กานทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๔๔๒ ผบ.หมู กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๘๖

๒๗๑ ส.ต.ท. อนุสรณ บุญลึก ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๙๗๘ ผบ.หมู (สส.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๒๔

๒๗๒ ส.ต.ท. อมรเทพ ใจซื่อ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๓๒๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๑๘

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 17 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๗๓ ส.ต.ท. อรัญรัฐ กนกนาค ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วทุง จว.พังงา ปพง.๑๒๕๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๐๐

๒๗๔ ส.ต.ท. อัครพล เหมทานนท ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๙๑๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๒๔๕๑

๒๗๕ ส.ต.ท. อํานาจ กุลมะลิวัน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๒๔๕๑ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๓๙๙

๒๗๖ ส.ต.ท. อุเทน แรทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๗๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๗

๒๗๗ ส.ต.ท. เออออ คําแปน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๕๙๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๓๘

๒๗๘ ส.ต.ต. กฤตพงษ ทองคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๖๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๗๓

๒๗๙ ส.ต.ต. กฤติกร ชุลีทองฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแกว จว.ระนอง ปรน.-๖๑๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.-๙๙๑

๒๘๐ ส.ต.ต. กฤษฎา คงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา ปพง.๖๘๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๓

๒๘๑ ส.ต.ต. กองพล จุลนิล ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.๑๘๕๒ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๕๑

๒๘๒ ส.ต.ต. กัมปนาท จิ้วบุญชู ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.๑๕๒๕ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๕

๒๘๓ ส.ต.ต. กิตติธัช สมพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๒๐

๒๘๔ ส.ต.ต. กุศล แทนหิรัญ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วทุง จว.พังงา ปพง.๑๒๕๓

๒๘๕ ส.ต.ต. โกมินทร ทิพยชิต ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.๑๐๘๒ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๔

๒๘๖ ส.ต.ต. จักรกฤษณ ทองคําชุม ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๕๗๓

๒๘๗ ส.ต.ต. จันทวี มีใหม ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.๑๘๕๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๓๕๔

๒๘๘ ส.ต.ต. จิรวัฒน ซังทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.๑๓๔๐ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๖

๒๘๙ ส.ต.ต. โชคชัย คุมบาน ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๓๒ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๑๐๒

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 18 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๙๐ ส.ต.ต. ณฐกร มณีสม ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๓๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๘๗๒

๒๙๑ ส.ต.ต. ณฐภัทร โมสิกะ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.๑๐๙๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๕

๒๙๒ ส.ต.ต. ณัฐพงศ บุญทองแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๓๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๕๕

๒๙๓ ส.ต.ต. ณัฐพงษ คลองรั้ว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๒๑ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๒๕

๒๙๔ ส.ต.ต. ทนงศักดิ์ คงพัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.๑๔๒๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.๑๕๒๖

๒๙๕ ส.ต.ต. เทอดศักดิ์ เปงทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๖๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๒๑

๒๙๖ ส.ต.ต. ธนกร ทรัพยสมบูรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.๑๐๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๒๗๔

๒๙๗ ส.ต.ต. ธนกร ผิวเหลือง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๘๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๐

๒๙๘ ส.ต.ต. ธนวรรต หมื่นศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.-๖๓๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.-๙๗๖

๒๙๙ ส.ต.ต. ธนาวุธ ปลัดสงคราม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๗๗๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๒๔๗

๓๐๐ ส.ต.ต. ธโนษ รัตนสิงห ผบ.หมู (ป.) สภ.นาสัก จว.ชุมพร ปชพ.-๑๐๘๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๕

๓๐๑ ส.ต.ต. ธํารงกุล นนทเถ่ือน ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.๑๔๔๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๕๒

๓๐๒ ส.ต.ต. ธีรวัฒน เพาะบุญ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.๑๕๒๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๑๙

๓๐๓ ส.ต.ต. นรชัย ตามชู ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๖๓ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๓๐๘

๓๐๔ ส.ต.ต. ปรัชญชยะ ยอดทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๒๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๑๘

๓๐๕ ส.ต.ต. พงศศกัดิ์ แสงฉายศุภกร ผบ.หมู (ป.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๘๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๔ ๐๒๘๓

๓๐๖ ส.ต.ต. พันธรัฐ ศรีนันทพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๕๓

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 19 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๐๗ ส.ต.ต. พีรวัฒน บาลโรย ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๕๗๑

๓๐๘ ส.ต.ต. พุทธพงศ ยกชม ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๔๙๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๖๘

๓๐๙ ส.ต.ต. ภาณุรุจ ชูเชิด ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.๑๑๐๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.๙๒๓

๓๑๐ ส.ต.ต. ภานุวัฒน หอมหวล ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๙๐

๓๑๑ ส.ต.ต. ภานุวิชญ หนูขาว ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา ปพง.๑๕๗๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๔๕๐

๓๑๒ ส.ต.ต. มณฑล เครือทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.๑๑๐๖ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๓

๓๑๓ ส.ต.ต. ยุสนันท แกวจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ปพง.๑๕๖๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๒

๓๑๔ ส.ต.ต. ระพีพัฒน เศรษฐภักดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๗๕ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๙๓๐

๓๑๕ ส.ต.ต. วรวุฒิ แกวจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๑๙๕๘

๓๑๖ ส.ต.ต. วรุฒิ เพ็ชรแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-๘๑๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๑๘

๓๑๗ ส.ต.ต. วัชรพงศ เจริญรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานในหูต จว.ชุมพร ปชพ.๙๔๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๔๑๔

๓๑๘ ส.ต.ต. วัชรพงษ สุวรรณวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน๑๑๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๑๐๑

๓๑๙ ส.ต.ต. วิทยานนท เพ็งจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-๕๖๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๓๕

๓๒๐ ส.ต.ต. วิสุทธ์ิ นวมประวัติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-๕๘๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๔๗

๓๒๑ ส.ต.ต. วีรชัย เต็มสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๘๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.๑๕๗๔

๓๒๒ ส.ต.ต. วุฒิพงศ ฤทธิชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๔๐๖

๓๒๓ ส.ต.ต. ศักดิ์นรินทร พรมเล็ก ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๘๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ปชพ.-๘๓๓

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 20 ในจํานวน 20 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๖/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๒๔ ส.ต.ต. ศักรภพน วรภัณฑวิศฎิร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๐ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๑

๓๒๕ ส.ต.ต. สราวุธ นุยชวดี ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๓๖ ผบ.หมู (คผศ) สภ.บางแกว จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๓๐๑ ๐๑๓๕

๓๒๖ ส.ต.ต. อธิวุฒิ รักษาสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๓๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๐๗๑

๓๒๗ ส.ต.ต. อนุวัฒน ชูทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.๑๑๙๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๒๑

๓๒๘ ส.ต.ต. อนุศาสน กลิ่นเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-๗๘๐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๕

๓๒๙ ส.ต.ต. อภิเดช จันทรอักษร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๓๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๙๙๔

๓๓๐ ส.ต.ต. เอกพจน สายกลาง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๐๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๑๑๘

๓๓๑ ส.ต.ต. เอกพสิษฐ สิทธิศิลป ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.๑๑๙๒ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๑๘๖

     ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช  

      (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘


