
ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. กฤติเดช พรหมเสน รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี สสฎ.218 รอง สว.สส.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.388

2 ร.ต.อ. กิตติธัช ธรฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน สน.1-1249 รอง สว.สส.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.595

3 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ประเสริฐธนาโชติ รอง สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง 1011 11203 0133 รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0341

4 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ เพ็งรัตน รอง สว.สส.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.240 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0108

5 ร.ต.อ. กิติศักดิ์ ชวยแกว รอง สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11204 0103 รอง สว.สส.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 11204 0125

6 ร.ต.อ. เกรียงศกัดิ์ จํานงนิจ รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0341 อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32344 0080

7 ร.ต.อ. ขจร ฉายศรี รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร สชพ.145 รอง สวป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 0803 13207 0164

8 ร.ต.อ. คณพศ หนูขาว รอง สว.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13204 0037 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พังงา 1807 11202 0089

9 ร.ต.อ. ครรชิต ชังชางเรือ รอง สวป.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร สชพ.195 รอง สวป.สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร สชพ.180

10 ร.ต.อ. จริยัณต พะลัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 24203 0070 รอง สว.ธร.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.296

11 ร.ต.อ. จรูญ แสงมะณี รอง สวป.สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 13202 0404 รอง สวป.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0441

12 ร.ต.อ. จํานงค ทองสลัก รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 13202 0399 รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0451

13 ร.ต.อ. หญิง จิตติพร ชายแกว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11304 0019 รอง สว.ธร.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13304 0020

14 ร.ต.อ. หญิง จิราวรรณ ปาลเมือง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0253 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0185

15 ร.ต.อ. เจริญ บัวแกว รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13207 0372 รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0108

16 ร.ต.อ. ชนาธิป ชีถนอม รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0290 อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32345 0075

17 ร.ต.อ. ชัยญา นาคเลิศ รอง สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 1804 11202 0203 รอง สวป.สภ.เขาพนม จว.กระบี่ สกบ.127

18 ร.ต.อ. ชัยณัฏฐ สืบสังข รอง สวป.สภ.คลองไผ จว.นครราชสีมา 0303 13207 0562 รอง สว.ธร.สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0169

19 ร.ต.อ. ชัยวัฒน ชูหวาง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0035 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0076

20 ร.ต.อ. เชิดชาย ชุมชอบ รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0095 ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0042

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
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21 วาที่ ร.ต.อ. ญาณวิรุตม ตุงซี่ รอง สวป.สภ.พรหมคีร ีจว.นครศรีธรรมราช สนศ.455 รอง สว.จร.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.121

22 ร.ต.อ. ฐปนนท แดงสกล รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.111 รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร สชพ.145

23 ร.ต.อ. ฐานันดร แกวสาร รอง สว.สส.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0802 13204 0118 รอง สว.สส.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0233

24 ร.ต.อ. ฐิติวัฒน กิตติวรานนท รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0158 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.433

25 ร.ต.อ. ณัฐธีร พิชิตชัยนิธิเมธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0089 รอง สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11204 0102

26 ร.ต.อ. หญิง ณฐัรินทร ชุติพัฒนปญญากร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11326 0224 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11326 0208

27 ร.ต.อ. ถาวร เฉงไล รอง สวป.สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 13207 0110 รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.89

28 ร.ต.อ. ทรงชัย พวงรอด รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0180 รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.105

29 ร.ต.อ. ทรงวุฒิ เหมรัตน รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 13202 0495 รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช 0804 13202 0452

30 ร.ต.อ. หญิง ทักษวรัทย สุขแกว รอง สว.กลุมงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 11304 0028 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0019

31 ร.ต.อ. ทักษิณ กาละสีรัมย รอง สวป.สภ.บานในหูต จว.ชุมพร 0803 13207 0199 รอง สวป.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0429

32 ร.ต.อ. ทินภัทร ศรีรักษา รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0411 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 13202 0396

33 ร.ต.อ. ธนาวิทย แพรกทอง รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 13202 0486 รอง สวป.สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.469

34 ร.ต.อ. ธรรมนูญ พูลเสน รอง สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11202 0100 รอง สวป.สภ.เมืองพังงา 0805 13202 0157

35 ร.ต.อ. ธรรมนูญ หมอมปลัด รอง สวป.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0445 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0264

36 ร.ต.อ. ธรรมรัตน เพ็ญศรี รอง สวป.สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต สภก.43 รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 13204 0138

37 ร.ต.อ. ธวัชชัย แทนหิรัญ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0185 รอง สว.ธร.สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.441

38 ร.ต.อ. ธานี เพชรสวี รอง สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0020 รอง สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11204 0103

39 ร.ต.อ. ธีรโชติ แพใหม รอง สว.จร.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 1808 11205 0127 รอง สวป.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 1805 11202 0099

40 ร.ต.อ. ธีรภัทร สุวรรณรัตน รอง สว.สส.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช สนศ.340 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0038
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41 ร.ต.อ. ธีรศกัดิ์ กาฬวงศ รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง 0902 13204 0078 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0133

42 ร.ต.ท. ธีรศกัดิ์ สกุลรัตน รอง สวป.สภ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 13202 0267 รอง สว.จร.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13205 0024

43 ร.ต.อ. ธีระวัฒน แซเอ๊ียบ รอง สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.456 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0147

44 วาที่ ร.ต.อ. นนทศร ชูเจริญวงศ รอง สว.ธร.สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0169 รอง.จร.สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 11205 0170

45 ร.ต.อ. นพรัตน ชวยรอด รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.578 รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.325

46 ร.ต.อ. นพรัตน พรรณรังษี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0294 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.436

47 ร.ต.อ. นราธิป สุขอนันต รอง สว.กก.2 บก.ปส.1 2202 11204 0074 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พังงา 1807 11202 0091

48 ร.ต.อ. หญิง นัชชา เจตธรรม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11326 0029 รอง สว.ธร.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี สสฎ.364

49 วาที่ ร.ต.ท. นันทชิต ชุมทัพ รอง สวป.สภ.กะปง จว.พังงา 0805 13207 0108 รอง สว.สส.สภ.คีรีรฐันิคม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.484

50 วาที่ ร.ต.ท. นิคม คลายวรรณ รอง สวป.สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 11202 0068 รอง สว.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13204 0142

51 ร.ต.อ. บรรณดิษฐ อินทชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0212 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานในหูต จว.ชุมพร 1805 29203 0064

52 ร.ต.อ. บุญนํา ศรีนะรัตน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0356 รอง สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0406

53 ร.ต.อ. หญิง บุญสิตา เมืองพรอม รอง สว.ธร.สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.441 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0021

54 ร.ต.อ. ปกรณ จามิกรณ รอง สวป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.124 รอง สวป.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 13207 0146

55 ร.ต.อ. ปฐมพงษ ชุมมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ 1706 11203 0128 รอง สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร สชพ.168

56 ร.ต.อ. ปรมินทร มยะกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 27203 0130 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 1804 11203 0176

57 ร.ต.อ. ประยูร ธรรมภิบาลอุดม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.285 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี สสฎ.404

58 ร.ต.อ. ปรียานนท สุขสม รอง สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี 0808 13207 0295 รอง สว.สส.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.389

59 ร.ต.อ. ปวริศ สิทธิรักษ รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.608 รอง สว.สส.สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.429

60 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ปวีณา ชุมฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11203 0166 รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11205 0122
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61 ร.ต.อ. ปญญา ผลศิริปฐม รอง สวป.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 1805 11202 0104 รอง สว.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 13204 0095

62 ร.ต.อ. ปทพงศ ยศเมฆ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0076 รอง สว.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.131

63 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ปาริยา ชุมทับ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0202 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 11304 0012

64 ร.ต.อ. หญิง ปยรัตน จันทสุรรณโณ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0147 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0017

65 ร.ต.อ. หญิง ปยวรรณ รัตนมณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11403 0027 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 11403 0231

66 ร.ต.อ. พจน ยอดพิจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.541

67 ร.ต.อ. พชรธร จันทรเอียด รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0052 นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.8 1801 11323 0005

68 ร.ต.อ. พนมธรรม เชื้อชวย รอง สว.สส.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.111 รอง สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11204 0076

69 ร.ต.อ. พิชิตชัย โสพิกุล รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 13202 0396 รอง สวป.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0422

70 ร.ต.อ. พิตรพิบูล ทองยัง รอง สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0333 รอง สวป.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช สนศ.335

71 ร.ต.อ. พิทยา จริยานุกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ สกบ.173 รอง สว.สส.สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 11204 0110

72 ร.ต.อ. พิพัฒน ทองรวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา สพง.75 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา สพง.147

73 ร.ต.ต. ไพฑูรย บรรเทิง รอง สวป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.125 รอง สวป.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 0807 13207 0116

74 ร.ต.อ. ไพบูลย ทองชั่ง รอง สวป.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 13202 0178 รอง สว.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13204 0037

75 ร.ต.อ. ไพรัตน สิงหพรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 24203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร สชพ.197

76 ร.ต.ท. ภราดร เหลียววนวัฒน นายเวร (สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.9 2003 11323 0004 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0165

77 ร.ต.อ. ภวัต กลับแปน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0285 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0162

78 ร.ต.อ. ภักดี ทองทา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.499 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 27203 0172

79 ร.ต.อ. ภัทรวิชญ กิตติศรีสุวรรณ ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.สยศ.ตร. 0200 11323 0007 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.487

80 ร.ต.อ. ภาสพล พรหมจรรย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0153 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.435



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

81 ร.ต.อ. ภิญโญ วิเศษศักดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0254 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0109

82 ร.ต.ท. ภิวัตน รูยิ่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0174 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0026

83 ร.ต.อ. ภูดิท คงมาก รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0093 รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0144

84 ร.ต.ท. ภูรินันท จั่นบางมวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง  1904 11203 0162 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0027

85 ร.ต.อ. หญิง ยุวดี เทพแกว รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0165 รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 11304 0013

86 ร.ต.อ. รังสฤษดิ์ หมาดนุย รอง สว.สส.สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 13203 0161 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0079

87 ร.ต.อ. รัชชาพงษ จุลหอม รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 1808 11202 0116 รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13207 0119

88 วาที่ ร.ต.อ. หญิง รัชนี สุดชาดา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 11304 0131 รอง สว.ธร.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช สนศ.547

89 ร.ต.อ. หญิง เรวดี จันทรประดิษฐ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0179 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11326 0029

90 ร.ต.อ. เรืองศักดิ์ สงสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0162รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎรธานี 1801 11204 0036

91 ร.ต.อ. หญิง ลภัส บุญเรือง รอง สวป.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.468 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11202 0041

92 ร.ต.อ. วชิระ อัมรินทร รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.89 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0034

93 วาที่ ร.ต.อ. วรกุล บุญยะจันทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0152 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครศรธีรรมราช 1806 11202 0043

94 ร.ต.อ. วรวรรธน วิชัยดิษฐ รอง สว.สส.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.460

95 ร.ต.อ. วรวุฒิ ตั้นเคี้ยน รอง สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 13207 0360 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11202 0156

96 ร.ต.อ. วราวุธ วัชรานนท รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0021 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0179

97 ร.ต.อ. วัชรากร นักฟอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 24203 0055 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 11203 0157

98 วาที่ ร.ต.อ. วัฒนา ชูอินทร รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0162 รอง สวป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.125

99 ร.ต.อ. วันดี มูสิก้ิม รอง สวป.สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา 0805 13202 0165 รอง สวป.สภ.กะปง จว.พังงา สพง.190

100 วาที่ ร.ต.อ. หญิง วาสนา ใจหาว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 0803 24203 0055 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.259



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

101 ร.ต.อ. วิชิต ฮอยี่ซี่ รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 13202 0073 รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 13203 0163

102 ร.ต.อ. หญิง วิชุดา จันทรพงษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0256 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0212

103 ร.ต.อ. วิทยา พงศสกุลวงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.478 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0157

104 ร.ต.อ. วิทยา รุงรางษี รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0144 รอง สวป.สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 11202 0105

105 ร.ต.อ. วินัย ขวัญทองอินทร รอง สว.สส.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร สชพ.93 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร สชพ.211

106 ร.ต.อ. วินัย ชูฟอง รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0010 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๘ 1803 11304 0011

107 ร.ต.อ. วิริยะพงศ ศรีนวลปาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงนั จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0117 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0204

108 ร.ต.อ. วิรุณ พะเนินศรี รอง สว.สส.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.505 รอง สว.สส.สภ.คีรีรฐันิคม จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0241

109 ร.ต.อ. วิวัฒน เพ็ชรสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0475 รอง สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0333

110 ร.ต.อ. วุฒิเลิศ เมืองหนู ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0042 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0010

111 ร.ต.อ. หญิง ศรุดา ดําอุไร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0108 รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 11304 0014

112 ร.ต.อ. ศักดิ์สกุล ศรีออนนวล รอง สว.สส.สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 11204 0110 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 11204 0034

113 ร.ต.อ. หญิง ศริิขวัญ พลประสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11326 0208 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 11326 0016

114 ร.ต.อ. สมคิด ทรัพยสง รอง สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.178 รอง สว.สส.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 0802 13204 0099

115 ร.ต.อ. สมชาย จาวยนต ผบ.มว.ตชด.41 2505 11202 0520 รอง สวป.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร สชพ.195

116 ร.ต.อ. สมชาย สุขประวิทย รอง สว.สส.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 1809 11204 0075 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ระนอง 1809 11202 0086

117 ร.ต.อ. สมบัติ เจียมใจ รอง สว.จร.สภ.เมืองระนอง สรน.118 รอง สวป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 11202 0100

118 ร.ต.อ. สมบัติ รอดทองสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 11203 0163 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.221

119 ร.ต.อ. สมมาตร อรุณพันธุ รอง สวป.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 13207 0189 รอง สว.สส.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร สชพ.93

120 ร.ต.อ. สมรักษ ศรีทองคํา รอง สวป.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 13202 0175 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พังงา 1807 11202 0036



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

121 ร.ต.อ. สมศักดิ์ เมืองพรม รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 11204 0034 รอง สวป.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ สกบ.191

122 ร.ต.อ. สมศักดิ์ สงวนงาม รอง สว.ธร.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0058 รอง สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0332

123 ร.ต.อ. สยาม เกษกุล รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 13202 0213 รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13202 0206

124 ร.ต.อ. สรยุทธ สุวรรณโชติ รอง สวป.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0441 รอง สว.จร.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.402

125 ร.ต.อ. สราวุธ ชัยชนะกสิกรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 1805 11203 0134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 23203 0196

126 ร.ต.อ. สันตนันต มุขชวย รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.186 รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.578

127 ร.ต.อ. สันติ พัฒนประดิษฐ รอง สว.สส.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 13204 0107 รอง สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ สกบ.137

128 ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ ศักดิ์แสง รอง สวป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 0803 13207 0164 รอง สว.สส.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 0803 13204 0169

129 ร.ต.อ. สานิตย ไอยสุวรรณ รอง สวป.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11202 0075 รอง สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11202 0098

130 ร.ต.อ. สาโรจน สุดทองคง รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0051 รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.608

131 ร.ต.อ. สํารวย รอดพิบัติ รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0054 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครศรธีรรมราช 1806 11202 0141

132 ร.ต.อ. สําเริง ดํานุน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0017 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พังงา 1807 11442 0035

133 ร.ต.อ. สิทธิรัตน แสงจันศิริ รอง สว.สส.สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.155 รอง สวป.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ สกบ.200

134 ร.ต.อ. สิทธิศักดิ์ ยศเมฆ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11204 0036 รอง สว.สส.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0162

135 ร.ต.อ. สิปปกร แกวกาญจน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.582 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะยาว จว.พังงา สพง.206

136 ร.ต.อ. สิปปกร เสียงหวาน รอง สว.สส.สภ.คีรีรฐันิคม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.484 รอง สวป.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.413

137 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน บัวยง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 11203 0122 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร สชพ.81

138 วาที่ ร.ต.อ. สุทธิชัย แพเพชรทอง รอง สวป.สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 11202 0144 รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0454

139 ร.ต.อ. สุทิน อินทรพันธ รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0200 รอง สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พังงา 0805 13204 0084

140 ร.ต.อ. สุธี ฉัตรสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละอุน จว.ระนอง 1809 11203 0105 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา 0805 24203 0046
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141 ร.ต.อ. สุพจนพงษ ชวยดู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง 1904 11203 0155 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0089

142 ร.ต.อ. สุพร เสวตวงษ รอง สวป.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 0808 13207 0319 รอง สวป.สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0426

143 ร.ต.อ. สุภรณ เมืองไข รอง สวป.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 11202 0142 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 27203 0152

144 ร.ต.อ. สุรัติ แกวบุญจันทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 1804 11203 0176 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 11203 0179

145 ร.ต.อ. สุวิทย ชณาชล รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 13207 0278 รอง สว.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0283

146 ร.ต.อ. เสนห นาคเกษม รอง สวป.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร 0803 13202 0235 รอง สว.สส.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 13204 0193

147 ร.ต.อ. โสภณ เผาชู รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา 0805 24203 0046 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 1804 11203 0180

148 ร.ต.อ. หญิง อนงค คงเกลี้ยง รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 11363 0223 รอง สว.ธร.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0058

149 ร.ต.อ. อนุชิต กลับอําไพ รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.324 รอง สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0260

150 ร.ต.อ. อนุพงศ แกนแทน รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 1804 11202 0075 รอง สวป.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช สนศ.484

151 ร.ต.อ. อนุสรณ โชคคณาศิริสกุล รอง สว.สส.สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.474 รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรธีรรมราช 0804 13202 0450

152 ร.ต.อ. อภิชาญ หัสโสะ รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.327 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 13202 0399

153 ร.ต.อ. หญิง อมรพรรณ พุมพวง รอง สว.ธร.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต สภก.67 รอง สว.ธร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.78

154 วาที่ ร.ต.อ. อัครพล ศิวิไล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 11203 0164 รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11204 0065

155 ร.ต.อ. อาดูล หมายปาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.304 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0291

156 ร.ต.อ. อาวุธ ขอคา รอง สว.จร.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13205 0024 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 27230 0056

157 ร.ต.อ. อํานาจ บุญจันทร รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0102 รอง สวป.สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.471

158 ร.ต.อ. อิทธิกร ศรีนุน รอง สว.จร.สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 1808 11205 0126 รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี สสฎ.218

159 ร.ต.อ. อิทธิพัทธ วัฒนาอมร รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช สนศ.371 รอง สว.จร.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 1810 11205 0109

160 ร.ต.อ. หญิง อุญารัตน พัฒสงค รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 11305 0037 อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32346 0082
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161 ร.ต.อ. อุดม เณรานนท รอง สว.จร.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช 1806 11205 0121 รอง สวป.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0442


