
(ส ำเนำ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๘ 
ที่  ๑๗๗ /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  ๒๗๐ 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 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑ ด.ต. กําพล ขันทอง ผบ.หมู กก.๖ บก.ป. ๒๑๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๕๙๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๕๕

๒ ด.ต. กิตติศักดิ์ โรชณะกาญ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. ๒๑๐๘ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๗ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๘

๓ ด.ต. เกียรติศักดิ์ สงศรี ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.๑-๔๘๙๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๔ ๐๑๘๓

๔ ด.ต. ขวัญชัย ขําอนันต ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๑๖๙๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๑๘๗

๕ ด.ต. จิตตประพันธ เอมเอก ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา ๑๙๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๓๓๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.๑๕๒๕

๖ ด.ต. หญิง ชญานิตย ชวยซาย ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๑๒๐๒ ๑๗๕๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๑๙

๗ ด.ต. ชฎิล นราจร ผบ.หมู กก.ตชด.๔๓ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๔๓๒๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๐๗

๘ ด.ต. ชัยนรงค เนตรเจริญ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๐๖๗๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๔๙๑

๙ ด.ต. โชคชัย คงนวล ผบ.หมู (ป.) สภ.บานในควน จว.ตรัง ปตง.-๑๓๔๘ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๓๑๐

๑๐ ด.ต. ญาณภัทร สมขุน ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๑๕๗๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร ปชพ.-๑๐๓๙

๑๑ ด.ต. ณรงค คงหยู ผบ.หมู (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.๑๑๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๐๓

๑๒ ด.ต. ณรงค รักษาศักดิ์ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี ปนบ.๒๒๒๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๖๔๓

๑๓ ด.ต. เดชอนันต หนูสุวรรณ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๒ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๓๓๔๕ ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมครีี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๖๒

๑๔ ด.ต. หญิง ถนอมจิตต โพนตุแสง ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครพนม ๑๔๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๓๘

๑๕ ด.ต. บัญฤทธิ์ นวลสวาง ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๑๓๙๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๗๗๐

๑๖ ด.ต. พุฒิพงศ เผือกสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี ปสบ.๑๘๓๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๕๓

๑๗ ด.ต. ภูสิต บุญมี ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๑๒๐๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.-๑๐๑๖

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 2 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘ ด.ต. เมธา ทิพยรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.๒๗๒๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๘

๑๙ ด.ต. ยรรยง บัณฑรวรรณ ผบ.หมู กก.ดส. ๑๐๐๐ ๑๒๓๐๑ ๐๑๑๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๖๐

๒๐ ด.ต. ยุทธนา โสหุรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.๑๒๘๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๔

๒๑ ด.ต. วรรณชัย ปานทาไข ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.๗ ๑๗๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๒๙ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๓

๒๒ ด.ต. หญิง วราภรณ พัฒนจันทร ผบ.หมู กก.๖ บก.รน. ๒๑๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๗๔๖ ผบ.หมู ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๒๓๐๑ ๐๑๑๐

๒๓ ด.ต. วัชรพงศ หนูนวล ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง ๑๑๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๐๐๗ ผบ.หมู (จร.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๓๐

๒๔ ด.ต. หญิง วัฒนา เขียวชัย ผบ.หมู ฝายงบประมาณ ๑ งป. ๐๕๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๔ ผบ.หมู (ส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๓๐๑ ๐๕๙๓

๒๕ ด.ต. วิชญภาส โพธิ์แกว ผบ.หมู(ป.) สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย ปบร.๓๘๓๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๖๖

๒๖ ด.ต. วิชยุตม มหัทธนวิบูล ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม ๑๑๑๐ ๑๔๒๐๒ ๐๔๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.๑๔๑๕

๒๗ ด.ต. วิรศกัดิ์ สุดนก ผบ.หมู (จร.) สภ.นาโยง จว.ตรัง ปตง.๑๖๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ปกบ.๑๐๘๗

๒๘ ด.ต. วีรพัฒน หยดยอย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา ปสข.-๒๑๖๗ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๐๑๘

๒๙ ด.ต. สัญญา ไกรเจริญ ผบ.หมู ฝอ.๔ บก.อก.บช.ก. ๒๑๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๐๗๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๑๘

๓๐ ด.ต. สันชัย ทวีรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหา จว.ปทุมธานี ปนร.๒๐๒๕ ผบ.หมู (สส.) สภ.สวี จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๔๒๐๔ ๐๐๓๔

๓๑ ด.ต. สําเริง พูลชื่น ผบ.หมู (จร.) สน.ลาดพราว ๑๑๐๒ ๑๔๒๐๕ ๑๕๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วทุง จว.พังงา ปพง.๑๒๖๘

๓๒ ด.ต. สุขขี แจะจันทร ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๐๙๗๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๗๓

๓๓ ด.ต. หญิง หทัยกาญจน เดชพิชัย ผบ.หมู กนฝ.สพฐ.๘ ๒๗๑๑ ๑๒๓๑๔ ๐๒๗๔ ผบ.หมู (ส.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๒๖

๓๔ ด.ต. หรรสา เหมาะหมั่น ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.๑๙๔๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๑๐

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 3 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๕ ด.ต. อนุรักษ ทับสระ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๒๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๓๒๘

๓๖ ด.ต. อํานวย สามงามเล็ก ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๐๖๘๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๘๓

๓๗ จ.ส.ต. ชานนท จันทรยอย ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๖๗๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๘

๓๘ จ.ส.ต. ณรงคเดช ชูคง ผบ.หมู (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.๒๔๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๕๙๐

๓๙ จ.ส.ต. ธวัชชัย หนูนารถ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๑๘๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๔ ๐๑๖๗

๔๐ จ.ส.ต. พงคทอน คงหอม ผบ.หมู กก.ตชด.๔๒ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๓๐๒๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๐๗

๔๑ จ.ส.ต. พงคศกัดิ์ หนูบัญฑติ ผบ.หมู (สส.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.๓๔๖๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๔๑๗

๔๒ จ.ส.ต. พงศธร ศิลปเสวต ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๑๑๘๖ ผบ.หมู สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-๘๖๑

๔๓ จ.ส.ต. พรชัย ชื่นแดง ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองมวง จว.ลพบุรี ปลบ.๑๙๐๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๔๒๐๔ ๐๐๕๖

๔๔ จ.ส.ต. พิพัฒน ชัยพรม ผบ.หมู (ธร.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.๑๙๗๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๔ ๐๑๑๔

๔๕ จ.ส.ต. ภราดร ดําสนิท ผบ.หมู ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด. ๒๕๐๑ ๑๒๒๐๒ ๐๒๑๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๕๐

๔๖ จ.ส.ต. ยุทธเลิศ ศรีวิเศษ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๒ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๒๔๙๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๗๓๐

๔๗ จ.ส.ต. หญิง ศันสนีย ชวยชูวงศ ผบ.หมู ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙ ๑๙๐๑ ๑๒๓๐๑ ๐๒๘๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๓๙๙

๔๘ จ.ส.ต. สมชาย รองมาลี ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.๒๒๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๙๘

๔๙ จ.ส.ต. สุดัง บุญเดช ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ๑๑๐๙ ๑๔๒๐๒ ๐๓๑๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๙

๕๐ จ.ส.ต. อนันต ระหังภัย ผบ.หมู กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๒๒๐๒ ๑๔๙๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๕

๕๑ จ.ส.ต. อรุณ เชิงคีรี ผบ.หมู ฝายปกครอง ศฝร.ภ.๙ ๒๐๐๓ ๑๒๓๑๐ ๐๐๘๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๗๘๑

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 4 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๕๒ จ.ส.ต. เอกวุฒิ สาระณะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๔๘ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๔๐๑

๕๓ ส.ต.อ. กฤษฎา เจียรศิริ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๑๐๒๙ ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมครีี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๕๗

๕๔ ส.ต.อ. กลวัฒน แกวนพ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๒๗๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๒๙๒

๕๕ ส.ต.อ. กิตติชัย ชวยแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.๒๑๔๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๒

๕๖ ส.ต.อ. เกรียงศกัดิ์ ใสผุด ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๒๖๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๘๑๑

๕๗ ส.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ทําทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๕๐๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๕๕

๕๘ ส.ต.อ. คมสันต ทิพยสุราษฎร ผบ.หมู  (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๑๗๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๔ ๐๐๕๑

๕๙ ส.ต.อ. เฉลิมศักดิ์ ศรีภักดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.๒๘๑๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๐๕

๖๐ ส.ต.อ. ชลธี คําแหง ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๖๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๘๒๗

๖๑ ส.ต.อ. ชลสิทธิ์ ปานเปลี่ยน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๘๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางขัน จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๕๐๒๑

๖๒ ส.ต.อ. ชัชวาล ชูเจริญ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.๗ ๑๗๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๓๕๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๖๑๗

๖๓ ส.ต.อ. ชํานาญ นวนสมศรี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๔๐๐ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๑๐๗๐

๖๔ ส.ต.อ. ฐิติพันธ กําแพงแกว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ๑๙๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๘๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๔๖๐

๖๕ ส.ต.อ. ณรงค จันมณี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๒๒๐ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๙๐

๖๖ ส.ต.อ. ตรีสุริยา จุยดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๔๕๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๑๖๑

๖๗ ส.ต.อ. ทวีศักดิ์ สุขนอย ผบ.หมู  (นปพ.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๑๒๐๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางขัน จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๕๐๒๓

๖๘ ส.ต.อ. ธนชิต จุลเลศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.๒๓๑๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๐๗

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 5 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๖๙ ส.ต.อ. ธัญเศรษฐ หอหุม ผบ.หมู(ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๕๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช(วาง) ปนศ.๔๖๐๕

๗๐ ส.ต.อ. ธีรพล ชลขนาน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๖๑๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๗๔

๗๑ ส.ต.อ. ธีรยุทธิ์ หนูเขียว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๑๖๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีรรมราช ปน.๑-๒๑๐๖

๗๒ ส.ต.อ. นครินทร  มณีเศวต ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.๑๘๓๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๒๙

๗๓ ส.ต.อ. นที เชาวลิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๓๘๙ ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมครีี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๕๖

๗๔ ส.ต.อ. นราวุธ พวงไสว ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๖๖๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๗๖

๗๕ ส.ต.อ. นวมินทร ปราบเขตต ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๕๕๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช  ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๓๕

๗๖ ส.ต.อ. นัฐวุฒิ ทองดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๓๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๓๕

๗๗ ส.ต.อ. นิติวัฒน เจริญเลิศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๒๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๗๘๒

๗๘ ส.ต.อ. ประสิทธิ์ รักชู ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๕๘๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๘๒๕

๗๙ ส.ต.อ. ปรัชญา นรสิงห ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๒๑๑๘ ผบ.หมู (จร.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.๒๑๗๑

๘๐ ส.ต.อ. ปญญา แสงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๖๖๒ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๔๖๓

๘๑ ส.ต.อ. ปญญาวุฒิ ยอดระบํา ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๒๒๑๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๔๕

๘๒ ส.ต.อ. ปยะ สารประดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๔๓๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.๑๗๐๘

๘๓ ส.ต.อ. พงษพันธ ใสสุข ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ราตาปนยัง จว.ปตตานี ปปน.๑๑๙๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีรรมราช ปนศ.๒๐๕๐

๘๔ ส.ต.อ. พิสิฐพงศ หมูหมื่น ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๑๓๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๗๘๕

๘๕ ส.ต.อ. ภูศิริ ปานเจริญ ผบ.หมู กก.สส.๒ บก.สส.จชต. ๒๐๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๐๔

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 6 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๘๖ ส.ต.อ. มารุต เดชเดโช ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโสรง จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๒๐๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๓

๘๗ ส.ต.อ. มีลาภ บุญสิทธิ์ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๑๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๘๑

๘๘ ส.ต.อ. เมธากร ตรีเพ็ญมาลย ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๑๑๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช  ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๓๘

๘๙ ส.ต.อ. ไมตรี จันทรมาศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๐๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๔๔

๙๐ ส.ต.อ. วรพล บัวมา ผบ.หมู (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๓๐๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๔

๙๑ ส.ต.อ. วรานันต สนั่นกอง ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส ปนธ.๑๙๗๐ ผบ.หมู (จร.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๕ ๐๒๖๑

๙๒ ส.ต.อ. วราพงษ ทองสมุทร ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๕๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๖๑๓

๙๓ ส.ต.อ. วรุฒม เปาะทอง ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.๓-๒๘๕๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ ปกบ.๑๐๒๙

๙๔ ส.ต.อ. วัชรพงษ ศรีทองแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.๑๗๗๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๒๗

๙๕ ส.ต.อ. วัฒนา วิชิตจอมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส ปนธ.๑๙๖๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.๑๔๒๒

๙๖ ส.ต.อ. วิสุทธ์ิ รัตนะรัต ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๔๙๕ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.๑๐๖๑

๙๗ ส.ต.อ. วีรชัย ทองจํารูญ ผบ.หมู  (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๖๔ ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมครีี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๕๘

๙๘ ส.ต.อ. วีรพงศ ชัยฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๖๘๑ ผบ.หมู (สส.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๗๓๔

๙๙ ส.ต.อ. วุฒิชัย ปะการะนัน ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกใหญ ๑๑๑๔ ๑๔๒๐๒ ๐๕๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๙

๑๐๐ ส.ต.อ. ศักดิ์รินทร พงศาปาน ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.๒๑๑๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๙

๑๐๑ ส.ต.อ. ศิวโรจน เพ็งเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.๒๑๓๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๗๗

๑๐๒ ส.ต.อ. ศุภวิทย สุขเวทย ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๐๗๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๗๙๒

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 7 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๐๓ ส.ต.อ. ศุภเศรษฐ สุทธิพูล ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.๒๑๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๘๔

๑๐๔ ส.ต.อ. สถาพร สกุณา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๐๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๗๙๒

๑๐๕ ส.ต.อ. สมบัติ ดําดุก ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๒๕๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๘๘

๑๐๖ ส.ต.อ. สันติสุข พัวพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๔๗๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๖๑๕

๑๐๗ ส.ต.อ. สําราญ ศรีสุขใส ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ทาธง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๑๘๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๓

๑๐๘ ส.ต.อ. สิทธิชัย ชูชวย ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๒๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๓๓๐

๑๐๙ ส.ต.อ. สิทธินนท ชวยหงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโสรง จว.ปตตานี ปปน.-๑๐๖๙ ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมครีี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๖๑

๑๑๐ ส.ต.อ. สุรัตน ถึงพรอม ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๒๘ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๘

๑๑๑ ส.ต.อ. เสกสรรค วัฒนิ่ม ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๙๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๔๓๕

๑๑๒ ส.ต.อ. อธิวัฒน รัตนสุภา ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๔๖๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๔๖

๑๑๓ ส.ต.อ. อนิรุต คชรินทร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๓ ผบ.หมู (จร.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๖๗

๑๑๔ ส.ต.อ. อนุศักดิ์ จันทุมา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๓๒๐

๑๑๕ ส.ต.อ. อภิเดช ชะละจิตต ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๙๓๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช  ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๔๘

๑๑๖ ส.ต.อ. อภิวัฒน จันทรังษี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๓๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๒

๑๑๗ ส.ต.อ. อภิวัฒน มีอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๗๒๓ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๒๖

๑๑๘ ส.ต.อ. อมรชัย จงสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๒๖๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปศ.๕๑๕๑

๑๑๙ ส.ต.อ. อรรถพล ใยบัวทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๗๓๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-๘๙๙

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 8 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๒๐ ส.ต.อ. อานัส จํานงคลักษณ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๓๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๕๕

๑๒๑ ส.ต.อ. เอกชัย ชวยปอง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๕๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.นาสัก จว.ชุมพร ปชพ.๑๐๘๑

๑๒๒ ส.ต.อ. เอกชัย ชื่นชม ผบ.หมู  (ป.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๔๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๖๖

๑๒๓ ส.ต.อ. เอกชาติ ไกรวุฒิสม ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.๒๑๔๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๘๐๖

๑๒๔ ส.ต.ท. กรวิทย ไชยชนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.๒๘๒๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๕

๑๒๕ ส.ต.ท. กฤตพร บุญญาธิการ ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.๑-๗๒๑๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๔๒

๑๒๖ ส.ต.ท. กฤศวกร จันสีนาก ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๔๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-๒๐๘๒

๑๒๗ ส.ต.ท. กฤษฎา กรดเต็ม ผบ.หมู (ป.) สภ.บึงนาราง ภ.จว.พิจิตร ๐๖๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๗

๑๒๘ ส.ต.ท. กฤษณะ พริกแดง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๑๐๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๗

๑๒๙ ส.ต.ท. กฤษณะ หนูเกลี้ยง ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๖๐๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๐๐

๑๓๐ ส.ต.ท. กิตติชัย ชัยเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๗๑

๑๓๑ ส.ต.ท. จิระวุฒิ พรหมชู ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๑๕๘ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๖

๑๓๒ ส.ต.ท. เจษฎา จันบันทึก ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๒๒๔๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.๑๘๗๒

๑๓๓ ส.ต.ท. เจียรนันท สุขชนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๒๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๖๓

๑๓๔ ส.ต.ท. เฉลิมพล เขียวออน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๙๓๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ปกบ.-๗๖๓

๑๓๕ ส.ต.ท. ชเรนทร เฉลิมเกียรติ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๒๗๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๔๕๐

๑๓๖ ส.ต.ท. ชัยณรงค วตะภรณ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บานโสรง จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๐๗๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๗๒

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 9 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๓๗ ส.ต.ท. ชัยวัฒน ปานประทีป ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองน้ําใส จว.สระแกว ปปจ.๒๐๖๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๖

๑๓๘ ส.ต.ท. ชัยวิชิต สุขอนันต ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๐๑๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๑๘๒

๑๓๙ ส.ต.ท. ชินพันธ กระบิน ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ ๒ กก.๖ บก.จร. ๑๐๐๒ ๑๒๒๐๕ ๑๙๑๑ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๗๔

๑๔๐ ส.ต.ท. เชาวนะ เชาวพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๗๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๗๓

๑๔๑ ส.ต.ท. โชคอนันต พรมอยู ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๐๑๙ ผบ.หมู สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.๒๐๔๘

๑๔๒ ส.ต.ท. ฐิติสุนทร หมวกสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๔๖๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๓๑๘

๑๔๓ ส.ต.ท. ณัฐกร เกิดสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๙๓๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๘๕

๑๔๔ ส.ต.ท. ณัฐพงศ ปลอดชุม ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๗๓๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๓๗๗

๑๔๕ ส.ต.ท. ณัฐพล เนียมขํา ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.๓-๔๔๓๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๘๔

๑๔๖ ส.ต.ท. ณัฐพล เมืองสวัสด ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๓๐๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๓๒๙

๑๔๗ ส.ต.ท. ณัฐพล สุขเกษม ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๑๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๗๒๒

๑๔๘ ส.ต.ท. หญิง ณัฐวรา สิทธิดํารงค ผบ.หมู พฐ.จว.พังงา ๒๗๑๑ ๑๒๓๑๔ ๐๓๕๖ ผบ.หมู (ธร.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๒๒๕๐

๑๔๙ ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ จันทะโชติ ผบ.หมู (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๔๑๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ปกบ.๑๑๔๘

๑๕๐ ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ วรพิริยฉัตร ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๖๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๕๐๐๙

๑๕๑ ส.ต.ท. ดนัยธร หลันหนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.๑๓๗๘ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๓๘๖

๑๕๒ ส.ต.ท. เทพวรรณ สุวรรณิชย ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๐๗๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๘๗๐

๑๕๓ ส.ต.ท. เทอดพงศ ชวยทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี ปปน.๒๕๓๑ ผบ.หมู (สส.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ ปกบ.๑๒๓๖

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 10 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๕๔ ส.ต.ท. เทิดพงศ ไวยวิก ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๗๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๐

๑๕๕ ส.ต.ท. ธนกร คงหอม ผบ.หมู (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๐๙๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๕๖๕

๑๕๖ ส.ต.ท. ธนโชติ หวังชินกลาง ผบ.หมู (ป.) สภ.แมเจดีย จว.เชียงราย ปชร.๑๔๔๘ ผบ.หมู (สส.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ ปกบ.๑๒๓๗

๑๕๗ ส.ต.ท. ธนภัทร เลื่องคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๒๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๑๗๑

๑๕๘ ส.ต.ท. ธนะศักดิ์ อินทรชิน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.๑๕๔๘ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๓๔๔

๑๕๙ ส.ต.ท. ธนากร เหล็กกลา ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.๑๕๑๐ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.เคยีนซา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๓๒๘

๑๖๐ ส.ต.ท. ธรรมนูญ ไชยบรรดิษฐ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๑ ผบ.หมู (สส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีรรมราช ปน.๑-๒๑๐๗

๑๖๑ ส.ต.ท. ธีรพงศ ตันหนึ่ง ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๔๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๑๔

๑๖๒ ส.ต.ท. ธีรพงศ พรหมอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๐๘๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๒๓๕

๑๖๓ ส.ต.ท. ธีรยุทธ สําราญ ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.๑-๔๘๗๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๗๙

๑๖๔ ส.ต.ท. ธีรวัฒน กําแพงคํา ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.๒๑๖๐ ผบ.หมู กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๒๙๗

๑๖๕ ส.ต.ท. ธีรวัฒน แสงศลิป ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๑๓๘๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๐๒

๑๖๖ ส.ต.ท. ธีรวุฒิ ชูมาก ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๑๕๔๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๙๗๘

๑๖๗ ส.ต.ท. ธีรศกัดิ์ ตรีมาลา ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๒๒๔๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.๕๖๕

๑๖๘ ส.ต.ท. ธีรศกัดิ์ รักไข ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๔๒๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๙๗

๑๖๙ ส.ต.ท. ธีระพงค สังขแกว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ๔๖๕๒

๑๗๐ ส.ต.ท. ธีระวีร รักกะเปา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๗๓

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 11 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๗๑ ส.ต.ท. นครินทร จินดํา ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ ๑ กก.๖ บก.จร. ๑๐๐๒ ๑๒๒๐๕ ๑๖๘๘ ผบ.หมู (จร.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.๙๙๖

๑๗๒ ส.ต.ท. นพดล คลายทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๐๑๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๘๒

๑๗๓ ส.ต.ท. นัฐชัย บุญสิงมา ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย ๑ ๑๑๑๓ ๑๔๒๐๒ ๐๒๔๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๒๐๙

๑๗๔ ส.ต.ท. นัฐพงษ ชูวงศศรีวัฒนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๗๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๑๘

๑๗๕ ส.ต.ท. นัฐพล ครองบุญ ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๖๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๐๙

๑๗๖ ส.ต.ท. นิธิ จันทรังษี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.๗๖๐

๑๗๗ ส.ต.ท. ปฏิเวช เยาวนุน ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๔๗๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ปกบ.-๗๓๙

๑๗๘ ส.ต.ท. ปฏิเวธ เพ็งทะลุ ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.๑๙๗๕ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๑๙

๑๗๙ ส.ต.ท. ปรัชชา คงมี ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.๑๙๖๑ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๒๔๙

๑๘๐ ส.ต.ท. ปองพล แซลิ้ม ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.๑๕๐๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๗๙๓

๑๘๑ ส.ต.ท. ปยพงษ ณศรีสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๑๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๖๘

๑๘๒ ส.ต.ท. ปยะพล วิโรจน ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.-๑๒๓๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๖๑๐

๑๘๓ ส.ต.ท. พงศทรรศ เหมวิเศษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๙๑๗

๑๘๔ ส.ต.ท. พงศธร สังขสม ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๒๑๓๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๓๖๓

๑๘๕ ส.ต.ท. พงศศกัดิ์ สุดชา ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๒๔๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๗๗๒

๑๘๖ ส.ต.ท. พจรินทร ประสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๖๘๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.๑๕๓๑

๑๘๗ ส.ต.ท. พนม ซอนศรี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๙๓๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.๑๘๕๕

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 12 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘๘ ส.ต.ท. พรชัย แตงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๕๗๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ปกบ.๑๖๐๐

๑๘๙ ส.ต.ท. พรภูผา โสพรรณรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๒๙๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๙๔

๑๙๐ ส.ต.ท. พิณ ใหมจุย ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๐๑๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๒ ๐๕๔๑

๑๙๑ ส.ต.ท. พิทยุตม รอดรัสสะ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๑๓๘๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๒๘๐๘

๑๙๒ ส.ต.ท. พีรภัทร บุญมีเกิด ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. ๐๑๐๕ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๕ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๓๕๔

๑๙๓ ส.ต.ท. พีรศกัดิ์ ศรีสมปอง ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.๑๘๗๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๘๗

๑๙๔ ส.ต.ท. พีระพงศ พรหมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๕๔๘

๑๙๕ ส.ต.ท. ไพศาล บุญทรง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๒๑๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๙๕๙

๑๙๖ ส.ต.ท. ภาณุพงศ ตักชะเลง ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.๗ ๑๗๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๔๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๖๓

๑๙๗ ส.ต.ท. มัสดีน หมะยิ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๒๑๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๖๖๕

๑๙๘ ส.ต.ท. ยุทธพงศ แกวรัตน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๙๑๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๐๖๕

๑๙๙ ส.ต.ท. รณชัย ทองอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๓๑๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๘๖

๒๐๐ ส.ต.ท. รัชพล ทองเฝอ ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.๒๓๒๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๖๓๙

๒๐๑ ส.ต.ท. เรวุฒิ ขุนรัง ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ๑๑๑๐ ๑๔๒๐๒ ๐๓๙๙ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๐๒

๒๐๒ ส.ต.ท. เรืองเกียรติ พุทธรักษา ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๖๐๑ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา ๑๘๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๐๖๑

๒๐๓ ส.ต.ท. วงศธวัช คงรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๘๕๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๗๒๔

๒๐๔ ส.ต.ท. วชิรภัทร นาคปลัด ผบ.หมู ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท.๓ ๓๒๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๔๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๒๒๔

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 13 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๐๕ ส.ต.ท. วรกันต หนูเอก ผบ.หมู (ป.) สภ.องคพระ จว.สุพรรณบุรี ปสพ.๒๖๕๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๔๐๒

๒๐๖ ส.ต.ท. วัชระ แกวขอมดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.๑๖๑๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๗๗๓

๒๐๗ ส.ต.ท. วัชระ แปะดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๑๗ ผบ.หมู (สส) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๗๑

๒๐๘ ส.ต.ท. วัชรินทร สมหวัง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๑๑๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๕๑๕

๒๐๙ ส.ต.ท. วัฒนชัย แกวมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.๑๖๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๑๖๔

๒๑๐ ส.ต.ท. วิทยา ทองแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๓๘๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ๐๘๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๗

๒๑๑ ส.ต.ท. วิทยา รักขันโท ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๕๒๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.๑๓๘๔

๒๑๒ ส.ต.ท. วิลาศ สมเก้ือ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๔๖๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๔ ๐๐๕๑

๒๑๓ ส.ต.ท. วิศรุต กรดหนู ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.๒๒๑๖ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๑๒๔

๒๑๔ ส.ต.ท. วิสุทธ์ิ ภูขันเงิน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๘๘๔ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.๑๘๐๙

๒๑๕ ส.ต.ท. วีรศกัดิ์ สังขนุน ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง ปตง.-๑๓๙๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๕๔

๒๑๖ ส.ต.ท. วีระยุทธ กริสกรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.๑๒๗๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๙๐

๒๑๗ ส.ต.ท. วีระยุทธ ศรีถัทธ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๕๒๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๓

๒๑๘ ส.ต.ท. วุฒิชัย โพธิ์ทัย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.๑๗๒๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๐๒๒

๒๑๙ ส.ต.ท. วุฒิชัย สิงหอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-๗๓๐

๒๒๐ ส.ต.ท. ศรัญู พรมดาน ผบ.หมู (สส.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ปยล.-๑๓๗๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ๐๘๐๒ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๙

๒๒๑ ส.ต.ท. ศราวิน เงินมีศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๖๒๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๒๒๐๒ ๐๒๕๑

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 14 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๒๒ ส.ต.ท. ศิโรจน ปรีชา ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน ปน.๑-๖๐๖๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ปนศ.๓๐๑๑

๒๒๓ ส.ต.ท. ศุภกาญจน หนูทอง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๙๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๒๓๓

๒๒๔ ส.ต.ท. ศุภศักดิ์ ภิญญานิล ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๖๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๗๑๑

๒๒๕ ส.ต.ท. เศรษฐพงษ อภิชาตบุตร ผบ.หมู ฝอ.บก.น.๕ ๑๐๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๔๔ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๐๙

๒๒๖ ส.ต.ท. สงกรานต มะเลโลหิต ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๒๘๐ ผบ.หมู (สส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๕๔๓

๒๒๗ ส.ต.ท. สนธยา จรงคหนู ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.๑๘๓๕ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๙๓๒

๒๒๘ ส.ต.ท. สมชาย รัตนพันธ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ๑๙๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๐๓๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๒๖

๒๒๙ ส.ต.ท. สยาม อินทรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๑๔๘๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ปพง.๑๕๖๐

๒๓๐ ส.ต.ท. สราวุธ บมไล ผบ.หมู (ป.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา ปยล.-๑๒๙๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๓๖๔

๒๓๑ ส.ต.ท. สันติ ดวงดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.๒๓๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.๑๓๔๐

๒๓๒ ส.ต.ท. สันติ สุขยัง ผบ.หมู (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.๒๐๘๕ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.๑๔๕๙

๒๓๓ ส.ต.ท. สิทธิชัย รมเย็น ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.๒๑๐๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๔๒

๒๓๔ ส.ต.ท. สินชัย สิทธิประการ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.๙ ๒๐๐๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๓๖๒๖

๒๓๕ ส.ต.ท. สุนันท พรหมเดช ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๑๑ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๒๒๐๒ ๐๑๕๒

๒๓๖ ส.ต.ท. สุบิน อุกเกีย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๒๓ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๒๘๘๓

๒๓๗ ส.ต.ท. สุพรรณศักดิ์ เต็มดวง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.๑๕๘๗ ผบ.หมู (สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๔ ๐๒๕๓

๒๓๘ ส.ต.ท. สุรเชษฐ นิยม ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๓๒๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๖๗๖

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 15 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๓๙ ส.ต.ท. สุริยา สิงโหพล ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๑๖๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๑๓

๒๔๐ ส.ต.ท. เสวกสิทธ์ิ  ชุมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๔๑๒ ผบ.หมู (สส.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๒๒

๒๔๑ ส.ต.ท. โสภณ บุญแสวง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๘๐๙ ผบ.หมู (สส.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๔ ๐๔๑๑

๒๔๒ ส.ต.ท. อดิศักดิ์ เกษวิชิต ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาธง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๓๖๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-๑๘๐๕

๒๔๓ ส.ต.ท. อดิศักดิ์ นาราทิพย ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๔๒๐๒ ๑๓๘๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.๑๒๔๘

๒๔๔ ส.ต.ท. อธิวัฒน ขวัญปาน ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.๒๓๖๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๔๐

๒๔๕ ส.ต.ท. อธิวัฒน ออนแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๑๗๗๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๓๑

๒๔๖ ส.ต.ท. อนุชิต ขุนบุญจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา ปยล.๑๕๖๕ ผบ.หมู (ป) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๓๙๗๐

๒๔๗ ส.ต.ท. อภิชาต รามอินทร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ๑๙๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๑๗๐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.๔๒๕๓

๒๔๘ ส.ต.ท. อภิชาติ สามงามทอง ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง ๑๑๐๒ ๑๔๒๐๒ ๐๔๔๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.-๙๗๑

๒๔๙ ส.ต.ท. อภิสร ทองเอ้ือ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ทาพระ ปน.๓-๒๘๑๗ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๒ ๐๑๓๒

๒๕๐ ส.ต.ท. อรรถพร เกลี้ยงจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๔๖๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.๔๐๗๖

๒๕๑ ส.ต.ท. อรรถพร จันทรไพฑรูย ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง ปดพ.๑๓๐๗ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๒๘๗

๒๕๒ ส.ต.ท. อาทิตย ถนัดหนังสือ ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๔๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๔๒๐๗ ๐๓๒๑

๒๕๓ ส.ต.ท. อุดมศักดิ์ เนื้อแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.๒๓๓๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.๘๘๔

๒๕๔ ส.ต.ท. เอกชัย พงศเก้ือ ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.๒๖๖๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๗๓

๒๕๕ ส.ต.ท. เอกสิทธิ์ บุญซัง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ๑๙๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๒๔๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๗๕๐

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 16 ในจํานวน 16 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๗/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๕๖ ส.ต.ต. กาญกิจ พรหมเพชรนิล ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ๑๙๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๒๑ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๓๒๕

๒๕๗ ส.ต.ต. หญิง จิตพิสุทธิ์ คงมณี ผบ.หมู กลุมงานสงเสริมงานสอบสวน ๑ สบส. ๐๖๐๔ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๕ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๖

๒๕๘ ส.ต.ต. ฉัตรชัย กิมเซียะ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.๒๑๒๖ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.๑๖๕๑

๒๕๙ ส.ต.ต. ฉัตรชัย สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๘๗๙ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๔๔๓๖

๒๖๐ ส.ต.ต. ณรงคศกัดิ์ หนูเหมือน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชาง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.๑๒๑๓ ผบ.หมู (สส.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.๒๐๔๙

๒๖๑ ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ มีสติ ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี ๐๒๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๕๘๗ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๒๒๐๔ ๐๐๕๓

๒๖๒ ส.ต.ต. พงศเทพ รักษายศ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ราตาปนยัง จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๙๙๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๕๗

๒๖๓ ส.ต.ต. พงศธร ศิริประภา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.๑๐๓๒ ผบ.หมู(สส.)สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๓๔

๒๖๔ ส.ต.ต. ไพสิทธิ์ นวลนึก ผบ.หมู (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.๒๕๙๘ ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.๓๖๘๗

๒๖๕ ส.ต.ต. ภูวนาถ โสหุรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ๐๐๙๐ ๓๔๒๐๒ ๐๑๒๘ ผบ.หมู (สส.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๔๕๙

๒๖๖ ส.ต.ต. มารุตพงศ เชื้อแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี ปอบ.๔๙๐๖ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา ๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๔๒

๒๖๗ ส.ต.ต. วัชระ ชื่นกลิ่น ผบ.หมู (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.๒๔๖๗ ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตาํ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๕๘

๒๖๘ ส.ต.ต. วิศิษฎ เชี่ยวเลี่ยน ผบ.หมู (จร.) สน.โชคชัย ๑๑๐๒ ๑๔๒๐๕ ๐๖๐๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-๑๑๗๑

๒๖๙ ส.ต.ต. ศุภกร เพชรมีศรี ผบ.หมู (จร.) สน.พญาไท ปน.๑-๔๒๓๒ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.๒๒๖๙

๒๗๐ ส.ต.ต. สิทธิศักดิ์ เพ็ชรดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.๓๗๔๔ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๘๙

        ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช 

        (ทัศนัย โอฬาริกเดช )

        ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘


