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1 พ.ต.ท. หญิง กชวิภา เสียงเพราะ สว.อก.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0227 สว.อก.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0133

2 พ.ต.ต. หญิง กมลนันธ บัวแกว สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0133 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0213

3 พ.ต.ท. กรกฤช สัตตรัตน สว.สส.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0147 สว.สส.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0232

4 วาที่ พ.ต.ต. กรรณวัชร แกวเรือง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0326 สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.179

5 พ.ต.ต. กฤตธัช ออนจันทร สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0011

6 พ.ต.ต. กฤษฎา ทองสกุล สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0064 สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0338

7 พ.ต.ต. กวีโชค ฉิมประสิทธิ์ สว.สส.สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0247 สว.สส.สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0274

8 พ.ต.ต. หญิง กัลยา มากนวล สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0213 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8 1800 10323 0009

9 วาที่ พ.ต.ท. กิตติชัย โชวพงศ สวป.สภ.สองดาว จว.สกลนคร สสน.302 สว.อก.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0227

10 พ.ต.ต. กิตติชัย หนูแกว สว.สส.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.504 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10204 0135

11 พ.ต.ท. เกงศาสตร นวลพงศ สว.อก.สภ.ตาพระยา จว.สระแกว 0209 12304 0120 สว.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 12201 0160

12 พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ บัวเพชร สว.สส.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12204 0117 สว.สส.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 1810 10204 0070

13 วาที่ พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ บัวมา สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0258 สว.สส.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0239

14 พ.ต.ท. หญิง เกษรา ดุจวรรณ สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 10318 0008 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0130

15 วาที่ พ.ต.ต. โกวิทย เทพี สว.ธร.สภ.เมืองพังงา 0805 12304 0009 สว.จร.สภ.เมืองพังงา 0805 12205 0010
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16 พ.ต.ท. ขจรจักษณ ชูแปน สว.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 12204 0094 สว.(สอบสวน) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร 1805 10203 0165

17 วาที่ พ.ต.ต. คเชนทร เสนเผือก สว.ธร.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 12304 0119 สว.ธร.สภ.เมืองพังงา 0805 12304 0009

18 พ.ต.ต. คมกฤช อรุโณทัย สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0311 สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.543

19 พ.ต.ท. หญิง ครองขวัญ สายล สว.อก.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0234 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0341

20 พ.ต.ท. คะแนน สมรักษ สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต สภก.39 สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0290

21 พ.ต.ท. คํานึง คิดถูก สว.อก.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0241 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0195

22 พ.ต.ท. จรัญ แนบเพชร สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 10203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 10203 0231

23 วาที่ พ.ต.ท. จรัสโชติ บุญปลอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0198 สว.สส.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.385

24 พ.ต.ท. จเร เกลี้ยงเกลา สวป.สภ.บานในหูต จว.ชุมพร 1805 10202 0068 สวป.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 12202 0043

25 พ.ต.ต. จักรกริช ธรรมรักษา สว.(สอบสวน) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 1809 10203 0115 สว.(สอบสวน) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 10203 0183

26 พ.ต.ต. จักรพันธ แกวขาว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 10203 0321 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 10305 0021

27 พ.ต.ท. จารึก ชูแกว สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0338 สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0376

28 พ.ต.ท. จารุวัตร จารุพันธ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0130 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 10318 0007

29 พ.ต.ต. จิตตกรณ คงเหลือ สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0301 สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0345

30 พ.ต.ท. จิรัชฌานนท สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 10318 0007 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0197



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

31 พ.ต.ต. เจรวัตร จรจบ สว.(สอบสวน) สภ.ถํ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.326 สว.(สอบสวน) สภ.ถํ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0357

32 วาที่ พ.ต.ต. ชยกร ตั้งสกุล สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1006 10203 0181 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0256

33 พ.ต.ท. ชะเวง มากจริง สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 12202 0206 สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12202 0210

34 พ.ต.ต. ชัยณรงค ราชรักษ สว.สส.สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0355 สว.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 12204 0094

35 พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ จันทโชติ สว.สส.สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 10204 0062 สว.อก.สภ.คุระบุรี จว.พังงา 0805 12304 0099

36 พ.ต.ต. ชาตรี วรรณบุรี สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 12202 0131 สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0390

37 พ.ต.ท. ชาติชาย นาคปกษี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 0802 24203 0036 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 10203 0227

38 พ.ต.ต. ชํานาญ ชูเอียด สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10204 0151 สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 10318 0023

39 พ.ต.ท. ชํานาญ รัตนมณี สว.(สอบสวน) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.204 สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0348

40 พ.ต.ต. ชิษณุพงศ บุญชูคง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0340 สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.450

41 วาที่ พ.ต.ต. โชคดี ทองแสงแกว สว.สส.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 12204 0130 สว.สส.สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0216

42 พ.ต.ท. โชคดี สุขหอ สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.334 สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0371

43 พ.ต.ท. โชฏิพงศ เกศรินทร สวป.สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา 0805 12202 0036 สว.ธร.สภ.เกาะยาว จว.พังงา 0805 12304 0085

44 พ.ต.ท. ฐสธน ปานรอด สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0335 สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0379

45 พ.ต.ท. ณ ฐกร มีนิ่ม สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0121 สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0354



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

46 พ.ต.ท. ณพวุฒิ มารยาตร สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0207 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0172

47 วาที่ พ.ต.ต. ณรงคศักดิ์ ยาจาติ สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 10203 0208 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง 1809 10203 0112

48 พ.ต.ท. ณัฐชัย พิณวานิช สว.สส.สภ.เมืองชุมพร สชพ.151 สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0107

49 พ.ต.ท. หญิง ณัฐธยาน คงภกัดี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10326 0199 สว.อก.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0227

50 วาที่ พ.ต.ต. ณัฐพงศ ไหมดวง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10204 0135 สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0302

51 พ.ต.ท. หญิง ณิชชา หนูทองแกว สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 10318 0160 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0009

52 พ.ต.ท. เดชา หนูชู สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0013 สว.อก.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 1805 10318 0057

53 พ.ต.ท. เดโช คงสุข สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.450 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0373

54 พ.ต.ต. แดนชัย บุญธรรม สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0354 สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0367

55 พ.ต.ท. ถาวร จันทระพงษ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.345 สว.(สอบสวน) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0355

56 พ.ต.ท. ถาวร ศรีปลอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา สพง.131 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา 1807 10203 0143

57 วาที่ พ.ต.ต.  ถิรพล แสงสุวรรณ สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10318 0013 สว.อก.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0282

58 พ.ต.ท. ทรงวฒิุ ศุภลักษณ สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.509 สว.(สอบสวน) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0375

59 พ.ต.ท. ทวีป เมืองสุวรรณ สวป.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 12202 0042 สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.231

60 พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ศริกุล สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.432 สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0121
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61 พ.ต.ต. ทศพล จําเริญกุล สวป.สภ.บานแทน จว.ชัยภมิู สชย.378 สว.สส.สภ.คุระบุรี จว.พังงา 0805 12204 0104

62 พ.ต.ท. ทศพล สดศรี สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0166 สวป.สภ.ละอุน จว.ระนอง สรน.145

63 พ.ต.ต. เทพสิงหา เทพเลื่อน สว.สส.สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0168 สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.320

64 พ.ต.ท. เทอดเกียรติ เทพเกลี้ยง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 29203 0042 สว.(สอบสวน) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 10203 0137

65 วาที่ พ.ต.ต. ธงชัย ไชยกล สว.สส.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0319 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10305 0015

66 พ.ต.ท. ธงชัย ทองใหญ สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 10318 0022 สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0065

67 พ.ต.ท. ธนกร วิริยะธนดล สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นครศรธีรรมราช 1806 29203 0046 สว.(สอบสวน) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0159

68 พ.ต.ต. ธนเทพ สุวรรณ สวป.สภ.สวี จว.ชุมพร สชพ.215 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 1805 29203 0039

69 พ.ต.ต. ธนธร ตันติศศิรัตน สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0065 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 10305 0035

70 พ.ต.ท. ธนบดี วิรุณศกัดิ์ สว.กลุมงานจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ ผก. 0205 10309 0081 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0214

71 พ.ต.ต. ธนภพ รัตนบุรี สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10202 0032 สว.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 24203 0044

72 พ.ต.ท. ธนาเดช เพชรสังข สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 10305 0035 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.101

73 พ.ต.ต. ธรรมราช สมเขียวหวาน สว.สส.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.385 สว.สส.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0319

74 วาที่ พ.ต.ต. ธราพงศ นิลภกัดี สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.387 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0048

75 วาที่ พ.ต.ท. ธวัชชัย อมรชาติ สว.(สอบสวน) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0149 สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0353
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76 พ.ต.ต. ธวัฒนชัย ศรียัง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0195 สว.อก.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรธีรรมราช 0804 12304 0305

77 พ.ต.ต. ธัชพงศ พริกคง สว.สส.สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0274 สว.สส.สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0247

78 พ.ต.ต. หญิง ธญันภทัร รางสงา สว.อก.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0282 สว.อก.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0241

79 พ.ต.ท. ธีรเดช ไชยประสิทธิ์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10318 0014 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10318 0010

80 วาที่ พ.ต.ต. ธีรภัทรชัย นองทรัพย สว.อก.สภ.เมืองระนอง สรน.92 สว.อก.สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง 0807 12304 0099

81 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ เรืองนุย สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 10305 0021 สวป.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ปขก.1748

82 พ.ต.ต. ธีระวุฒิ เชื้อจักร สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.101 สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 10203 0229

83 พ.ต.ท. หญิง นงลักษณ พรหมฤทธิ์ สว.อก.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0133 สว.อก.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0129

84 พ.ต.ต. นพดล กาญจนพันธ สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 10204 0030 สวป.สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา 0805 12202 0036

85 พ.ต.ท. นรินทร พุมสวัสดิ์ สว.(สอบสวน) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร สชพ.212 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร 1805 10203 0191

86 พ.ต.ท. นําชัย พุมแสง สวป.สภ.ละอุน จว.ระนอง สรน.145 สว.อก.สภ.เมืองระนอง สรน.92

87 พ.ต.ท. นิกร แกวเนิน สวป.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 12202 0043 สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0424

88 วาที่ พ.ต.ต. นิพนธ บัวทอง สว.จร.สภ.เมืองพังงา 0805 12205 0010 สว.จร.สภ.เมืองกระบี่ 0802 12205 0010

89 พ.ต.ต. นิโรจน บุญศิริ นว.(สบ 2) พตร. 3100 10323 0019 สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 10204 0094

90 พ.ต.ต. นิวัต ทิมเกตุ สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0270 สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0289
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91 พ.ต.ท. บรรดาศักดิ์ ศรีเลิศ สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 10203 0158 สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 10203 0295

92 พ.ต.ท. บรรทัต ยศศักดิ์ศรี สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 0802 12202 0134 สว.สส.สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 10204 0104

93 พ.ต.ต. บุญชู จันทรเดชะ สว.อก.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 1805 10318 0045 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0012

94 พ.ต.ท. บุญณรงค รัตนโกศัย สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.462 สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0349

95 พ.ต.ต. บุญฤทธิ์ สุดทองคง สว.สส.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี สสฎ.370 สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10204 0151

96 พ.ต.ต. บุญสง ลองวารี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ สกบ.114 สว.(สอบสวน) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 1804 10203 0232

97 พ.ต.ท. บุญเสริม แกลววาที สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10203 0267 สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10203 0293

98 วาที่ พ.ต.ต. ปฏินันท จันทรหนองไทร สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12202 0210 สว.จร.สภ.เมืองชุมพร 0803 12205 0010

99 พ.ต.ท. ประพันธ หนักแนน สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0103 สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0365

100 วาที่ พ.ต.ต. ประเสริฐ พุมไสว สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0107 สว.สส.สภ.เมืองชุมพร สชพ.151

101 พ.ต.ท. ปราโมทย ผาสุข สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 24203 0042 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10305 0014

102 พ.ต.ต. ปรีดา มะเดื่อ สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน บก.น.5 1007 10203 0148 สว.(สอบสวน) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 1809 10203 0116

103 พ.ต.ต. ปยวทิย สิทธิหลอ สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0390 สวป.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.478

104 พ.ต.ท. หญิง ปยะรัตน หนูคง สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0305 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0350

105 พ.ต.ต. หญิง ปยะวรรณ เพชรแกว สว.อก.สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 10318 0179 สว.อก.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 12318 0336
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106 พ.ต.ท. ปุณณภพ ไชยโย สว.(สอบสวน) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.488 สว.(สอบสวน) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0369

107 พ.ต.ต. พงศธร พิชิตชลพันธุ สว.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 12204 0186 สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0108

108 พ.ต.ต. พงศพันธ วัยวัฒน สว.ธร.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 12304 0068 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10318 0008

109 พ.ต.ท. พงษสิทธิ์ ทองใหญ สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0011 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 10318 0020

110 พ.ต.ต. พชร ชัยเพชร สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0035 สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10204 0034

111 พ.ต.ต. พณา เพชรชู สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10305 0013 สว.อก.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0297

112 พ.ต.ท. พลากร กิจวิจิตร สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10305 0015 สว.(สอบสวน) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0318

113 พ.ต.ต. พิชิต ทองโต สวป.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 12202 0155 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0131

114 พ.ต.ท. พิเชษฐ รักษศรีทอง สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.177 สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 10203 0208

115 พ.ต.ต. พิทยา เทวเดช สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0302 สว.(สอบสวน) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0319

116 พ.ต.ต. พิทักษ สงทิพย สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10326 0015 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 10326 0012

117 พ.ต.ท. พิษณุ ทาหาญ สว.(สอบสวน) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา 0805 24203 0042 สว.(สอบสวน) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 1807 10203 0145

118 พ.ต.ต. พิสัณห ศรีสวัสดิ์วัฒนา สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0087 สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.256

119 พ.ต.ต. ไพจิตร หลีเจริญสุข สว.สส.สภ.คุระบุรี จว.พังงา 0805 12204 0104 สว.สส.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 12204 0073

120 พ.ต.ต. ไพฑูรย คงสุข สว.สส.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 10204 0119 สว.สส.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 12204 0106
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121 พ.ต.ท. ไพฑูรย อินรงค สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0113 สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0363

122 พ.ต.ท. ไพรัตน คงเอียง สว.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 12201 0160 สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.247

123 พ.ต.ท. ไพรัตน จิรักษา สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0136 สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0361

124 พ.ต.ท. ไพริน รัศมี สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0135 สว.อก.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 12304 0101

125 พ.ต.ท. ไพโรจน อุณพันธุ สวป.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 10202 0118 สว.สส.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0266

126 พ.ต.ท. ภักดี ตันอนุกูล สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 0803 24203 0058 สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 1805 10203 0184

127 พ.ต.ต. ภักดี สวัสดิโกมล สว.สส.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0266 สวป.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 10202 0118

128 พ.ต.ต. ภัรสพร หลีสู สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.601 สว.(สอบสวน) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 10203 0228

129 พ.ต.ต. หญิง ภสัพิชญชา เตชะสถิตยดลโชติ สว.อก.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.258 สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10318 0014

130 พ.ต.ท. ภาณุวัฒน รัตนพันธ สว.(สอบสวน) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม 1705 10203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0322

131 พ.ต.ต. ภานุ ภิรมนา สว.สส.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 12204 0146 สวป.สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา 0805 12202 0035

132 พ.ต.ท. ภานุพัฒน วัฒโน สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0104 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0372

133 พ.ต.ท. มงคล มากขนอน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.282 สว.(สอบสวน) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0368

134 พ.ต.ท. มนตรี ปานออน สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13203 0027 สว.(สอบสวน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0358

135 พ.ต.ท. มนัส วงษแกว สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 10204 0087 สว.ธร.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 12304 0068
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บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

136 พ.ต.ท. มานะ บุญตติยานุกูล สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.258 สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร 1805 10203 0189

137 พ.ต.ต. มาโนช คงคาชัย สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10204 0034 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0022

138 วาที่ พ.ต.ท. เมธี ทองคาํ ผบ.รอย (สบ 2) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 10306 0032 สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 10203 0212

139 พ.ต.ท. ยงยุทธ จันคง สว.อก.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0142 สว.สส.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0147

140 พ.ต.ท. ยิ่งยง ชวยกิจ สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0307 สว.(สอบสวน) สภ.ถํ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.326

141 พ.ต.ท. ยุทธนา บัวอินทร สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10326 0015 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10326 0015

142 วาที่ พ.ต.ต. รณภมูิ เพ่ิมพูน นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8 1800 10323 0009 สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 10203 0262

143 พ.ต.ท. ระนอง ชุมพินิจ สว.(สอบสวน) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 24203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร สชพ.212

144 พ.ต.ต. หญิง รัตติกาล เดชรักษา สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0134 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0010

145 พ.ต.ท. เรวัตร สมบูรณ สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0334 สว.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร 1805 10203 0186

146 วาที่ พ.ต.ต. วงศธร ดุลยเภรี สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.134 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 24203 0130

147 พ.ต.ท. วชิระ ทองบุญยัง สว.อก.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0221 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0010

148 พ.ต.ต. หญิง วรเมตตา วัตรากร สว.อก.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 12318 0336 สว.อก.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0198

149 พ.ต.ต. วรวรรธน วงศสวัสดิ์ สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0327 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 24203 0072

150 พ.ต.ต. วรากรณ ขําเวช สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0315 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0366



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

151 พ.ต.ต. วังไพร ศรีวุน สว.อก.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0198 สว.อก.สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 10318 0179

152 พ.ต.ต. วัชรินทร ชองทอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 1809 10203 0116 สว.(สอบสวน) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 1809 10203 0130

153 พ.ต.ท. วัชรินทร ปราชญอักษร สว.สส.สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0290 สวป.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0069

154 พ.ต.ต. วัฒนาทร บํารุงถ่ิน สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 1808 10203 0266 สว.(สอบสวน) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 1808 10203 0269

155 วาที่ พ.ต.ต. หญิง วฒันาภรณ แสงศรี สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 10318 0021 สว.อก.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0142

156 พ.ต.ท. วัทนา จันทรสง สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 29203 0067 สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0380

157 วาที่ พ.ต.ต. หญิง วาสนา นาคพจน สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0012 สว.ธร.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.228

158 พ.ต.ท. วิชาญ ธัญญพืช สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0011 สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.576

159 พ.ต.ท. วิทยา สับประสาน สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.247 สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 1805 10203 0185

160 พ.ต.ต. วินัย รัตนจิตต สว.อก.สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0322 สวป.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.453

161 พ.ต.ต. วิมลชัย อินทรทอง สวป.สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.442 สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0064

162  วาที่ พ.ต.ท วิวัฒน ทองสุข สว.กก.1 บก.ส.1 2302 10204 0044 สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0072

163 พ.ต.ท. วีรเดช พันธรักษ สว.ฝายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 10305 0081 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0194

164 พ.ต.ต. วีรยุทธ ธัญสิริสุขวรกุล สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 24203 0056 สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 10203 0294

165 พ.ต.ท. หญิง วรีะญา คชบริรักษ สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.543 สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0346



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

166 พ.ต.ท. วีระพนธ ชัยอุดม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง สรน.110 สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 1809 10203 0129

167 พ.ต.ท. วีระยุทธ รักไทย สว.(สอบสวน) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0322 สว.(สอบสวน) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 1809 10203 0115

168 พ.ต.ท. ศรณรงค โคชะดา สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0009 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10305 0013

169 พ.ต.ต. ศรทิพย ชูแกว สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 10203 0263 สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 10203 0291

170 วาที่ พ.ต.ต. ศรัณย บัวมาก อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.บช.น. 1015 33345 0066 อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32346 0084

171 พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย ฉุนยอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.91 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 10203 0287

172 พ.ต.ท. ศิริพงษ จะรา สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0333 สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0377

173 วาที่ พ.ต.ต. หญิง ศริิพร เกษกลา สว.อก.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0297 สว.อก.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0234

174 พ.ต.ท. ศุภกร พรหมทอง สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0424 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10202 0138

175 พ.ต.ท. ศุภกิจ อินคชสาร สว.กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0048 สวป.สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.442

176 พ.ต.ท. ศุภชัย งามปลอด สว.(สอบสวน) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0317 สว.(สอบสวน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0321

177 พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีสมโภชน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 10203 0320 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 10203 0362

178 พ.ต.ต. ศุภชัย สุขกุล สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0012 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0013

179 พ.ต.ท. ศุภณัฐ นุรักษ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0182 สว.อก.สภ.บานวสิัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 10318 0061

180 วาที่ พ.ต.ต. ศุภพจน ละอองสกุล สว.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0099 สวป.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 12202 0155



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

181 พ.ต.ท. หญิง ศภุลักษณ อวมทอง สว.ธร.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 12304 0096 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10318 0013

182 พ.ต.ต. ศุภวทิย ขุนวชิวย สว.อก.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สขก.279 สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0122

183 พ.ต.ท. ศุภวทิย ไชยประพันธ สว.(สอบสวน) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0314 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0352

184 พ.ต.ต. สนธยา สการันต สว.สส.สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง 0807 12204 0105 สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0258

185 พ.ต.ท. สนั่น สงสม สว.ธร.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.228 สว.อก.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 1805 10318 0045

186 วาที่ พ.ต.ต. สมเกียรติ กําเหนิด สวป.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ สนค.189 สวป.สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.148

187 วาที่ พ.ต.ท. สมเกียรติ นอยแนม สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10202 0084 สว.สส.สภ.ทาฉัตรโชย จว.ภูเก็ต 0806 12204 0115

188 พ.ต.ท. สมคิด เงินแดง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 10203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 1804 10203 0230

189 พ.ต.ท. สมคิด ออนจันทร สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 10203 0262 สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา 0805 24203 0041

190 พ.ต.ท. สมชัย รักษศรีทอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0310 สว.(สอบสวน) สภ.นาบอน  จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0359

191 พ.ต.ท. สมชาย เครือวัลย สว.อก.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 10318 0049 สว.อก.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สขก.279

192 พ.ต.ท. สมชาย ตะโกเนียม สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 0706 12204 0184 สว.ธร.สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา 0805 12304 0060

193 พ.ต.ท. สมชาย หนูบุญ สว.(สอบสวน) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 1808 10203 0269 สว.(สอบสวน) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 1808 10203 0292

194 พ.ต.ท. สมนึก สุวรรณวงศ สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0042 สวป.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0124

195 พ.ต.ต. สมบัติ สุมประดิษฐ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0173 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0158
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196 พ.ต.ท. สมบูรณ กาญจนะ สว.(สอบสวน) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร สชพ.198 สว.(สอบสวน) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร 1805 10203 0190

197 พ.ต.ท. สมบูรณ พุมขจร สว.(สอบสวน) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร 1805 10203 0165 สว.(สอบสวน) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร 1805 10203 0187

198 พ.ต.ท. สมประสงค รักษาแกว สวป.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-421 สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0120

199 พ.ต.ท. สมประสงค ละใบสอาด สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.120 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0288

200 พ.ต.ต. สมพร เจริญเฉลิมศักดิ์ สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0122 สวป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0123

201 พ.ต.ท. สมพร ดีดวง สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 0802 24203 0042 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 10203 0132

202 พ.ต.ท. สมพร สงแสง สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.185 สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 1804 10203 0233

203 วาที่ พ.ต.ท. สมภาพ พุมแกว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 10203 0204 สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0374

204 พ.ต.ท. สราวุธ สูงสงา สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา สพง.228 สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา 1807 10203 0146

205 พ.ต.ต. สัณญปกรณ อรามเรือง สว.อก.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 12304 0086 สว.อก.สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0250

206 พ.ต.ท. สันติ ประกอบปราณ สว.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 24203 0044 สว.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงา 1807 10203 0144

207 พ.ต.ท. สันติสุข คําแหง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 12202 0176 สว.อก.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10318 0086

208 พ.ต.ท. สัมพันธ วัฒนสงค สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.398 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0351

209 พ.ต.ท. สาคร บุญประเสริฐ สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0325 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.345

210 พ.ต.ท. สายัณ หนูแกว สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.605 สวป.สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0161
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บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

211 พ.ต.ต. สิงหา นอยศรีอยู สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 10203 0209 สว.(สอบสวน) สภ.กะเปอร จว.ระนอง สรน.139

212 พ.ต.ต. สิริชัย ธํารงเตชะวรกุล สวป.สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา 0805 12202 0035 สว.(สอบสวน) สภ.กะปง จว.พังงา 1807 10203 0129

213 พ.ต.ต. สิริพงศ สุริยัน สว.สส.สภ.ทาฉัตรโชย จว.ภูเก็ต 0806 12204 0115 สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10202 0084

214 วาที่ พ.ต.ต. สิริวฒัน ศานุพงศ สวป.สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา 0805 12202 0152 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10318 0012

215 พ.ต.ท. สุชาติ ศรีอุทัย สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0197 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0013

216 วาที่ พ.ต.ต. สุชาติ สุนทรมัจฉะ สว.อก.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0184 สว.อก.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 12304 0094

217 พ.ต.ท. สุทธิพงศ รอดสง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา 0805 24203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0360

218 พ.ต.ท. สุทธิพร กสุรพ สว.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.5 บช.สอท. 3306 10203 0089 สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0354

219 พ.ต.ต. สุธรรม วรรณสาม สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0131 สว.ธร.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0052

220 พ.ต.ท. สุนทร พิทักษสุข สว.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 24203 0077 สว.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร 1805 10203 0188

221 พ.ต.ต. สุนทร เมืองสง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0154 สว.สส.สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0168

222 พ.ต.ท. สุนทร เอียดแกว สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0421 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0034

223 พ.ต.ต. สุพรชัย บุญนํา สวป.สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0161 สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.605

224 พ.ต.ท. สุเมฆ เส็นหละ สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 10202 0083 สว.สส.สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0355

225 พ.ต.ท. สุรชัย จันทรณรงค สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0256 สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0325
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226 พ.ต.ท. สุรินทร บัวคง สว.(สอบสวน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0321 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี สสฎ.406

227 พ.ต.ท. สุวัฒน ราชรักษ สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.498 สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0370

228 พ.ต.ท. สุวิทย จิตตเอื้อเฟอ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง 1809 10203 0112 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง 1809 10203 0128

229 พ.ต.ท. เสกสรร บุญเลิศ สว.(สอบสวน) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 1804 10203 0210 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 1804 10203 0234

230 พ.ต.ท. เสถียร สงพราหมณ สว.(สอบสวน) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.622 สว.(สอบสวน) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0356

231 พ.ต.ต. เสนห เย็นใส สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0010 สว.อก.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 12304 0089

232 พ.ต.ท. หญิง โสภิต สมพงษ สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10363 0263 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10318 0009

233 วาที่ พ.ต.ต. หมัดดาโหด หมัดอาดัม สว.สส.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 12204 0177 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10202 0132

234 พ.ต.ต. หัตถชัย นาคแกว สว.อก.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0289 สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13203 0027

235 พ.ต.ต. องอาจ อินทรสมบัติ สว.ธร.สภ.เกาะยาว จว.พังงา 0805 12304 0085 สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 10204 0087

236 พ.ต.ท. อนนภณ กฤชธรรมนนท สว.สส.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 1810 10204 0070 สว.สส.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12204 0117

237 พ.ต.ท. อนันทชัย ยอดนารี สว.อก.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0056 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0011

238 พ.ต.ท. อนุกร กาญจนาประดิษฐ สว.สส.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0239 สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.177

239 พ.ต.ท. อนุรักษ กลางณรงค สว.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.344 สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10204 0085

240 วาที่ พ.ต.ต. อนุวรรตน รักษายศ สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0336 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.282
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241 พ.ต.ท. อนุสรณ ญาสุรัติกุล สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10305 0136 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10305 0015

242 พ.ต.ท. หญิง อโนทัย เกตตะพันธุ สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10318 0140 สว.ธร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.329

243 พ.ต.ต. หญิง อลิสา รัตนพันธ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 10326 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10326 0015

244 พ.ต.ท. หญิง ออมใจ รุงกลาง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 24203 0072 สว.(สอบสวน) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0347

245 พ.ต.ท. อัศวิน สุขทอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0158 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0134

246 พ.ต.ท. อาคม จอนนุย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 24203 0130 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 10203 0344

247 พ.ต.ต. อาคม ศรีณวัฒน สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0013 สว.อก.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.258

248 วาที่ พ.ต.ต. อาเดียว มะคอม สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10318 0012 สว.ธร.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 12304 0096

249 พ.ต.ต. อํานวย แสงคง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น 1001 10304 0308 สว.สส.สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 10204 0062

250 พ.ต.ท. อํานาจ ประพันธ สวป.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0069 สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 1805 10203 0167

251 พ.ต.ท. อําพล นุชนงค สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0163 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0182

252 พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ ทัพภะ สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0328 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0364

253 พ.ต.ต. อุดมศักดิ์ รักกลัด สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10318 0012 สว.อก.สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0163

254 พ.ต.ท. อุทัย สยมภาค สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0160 สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0333

255 พ.ต.ต. เอกชัย หนูราช สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0120 สว.สส.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.110
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256 พ.ต.ต. เอกราช ชาติภัย สว.สส.สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 10204 0104 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0130

257 พ.ต.ท. เอกราช ทองทิพย สว.อก.สภ.เมืองสตูล 0908 12304 0009 สว.อก.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10318 0056

258  วาที่ พ.ต.ต. เอกศักดิ์ ขวัญหวาน สว.ฝกค.บก.กค.ภ.7 1712 10305 0037 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.91

259 วาที่ พ.ต.ท. โอฬาร ชัยสมาน สว.สส.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 12204 0106 สว.สส.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.504

260 พ.ต.ท. ฮาซัน ไกรทอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0337 สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0378

261 ร.ต.อ. หญิง กมลวรรณ ตังสุรัตน รอง สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 13202 0231 สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.258

262 ร.ต.อ. กลาหาญ ใจกระจาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0151 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 10203 0295

263 ร.ต.อ. กันต อักษรทอง รอง สว.ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 11204 0350 สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10203 0267

264 ร.ต.อ. กิตติ เพชรแสงสวาง รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0059 สว.อก.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0289

265 ร.ต.อ. กิตติพงศ หนูเพ็ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 1808 10203 0266

266 ร.ต.อ. หญิง เกษร จันทรชู รอง สว.ธร.สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.422 สว.อก.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12318 0153

267 ร.ต.อ. เกียรติขจร อําลอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11203 0194 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0335

268 ร.ต.อ. เกียรติชัย ยอดรักษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 1804 11203 0200 สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.185

269 ร.ต.อ. ไกรสร ภาคอารีย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สชพ.226

270 ร.ต.อ. ครรชิต ชังชางเรือ รอง สวป.สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร สชพ.180 สวป.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 12202 0042



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

271 ร.ต.อ. คํานึง บัณฑิต รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0470 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 10318 0140

272 ร.ต.อ. จเร ขําแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎรธานี สสฎ.530 สว.(สอบสวน) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี สสฎ.488

273 ร.ต.อ. หญิง จันจิรา ถวยทอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0140 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0133

274 ร.ต.อ. หญิง จิตตินันทน สุวรรณชาตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.394 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0309

275 ร.ต.อ. จิตติพร ออนทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0098 สวป.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ สนค.189

276 ร.ต.อ. จิราเมธ จุลพิภพ รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0391 สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0103

277 ร.ต.อ. เจตพร แกวบุบผา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 2005 29203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0336

278 ร.ต.อ. เจริญ บัวแกว รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0108 สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงา 0805 12202 0153

279 ร.ต.อ. เจริญชัย บุญเกลี้ยง รอง สว.สส.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.269 สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0035

280 ร.ต.อ. เจียรศักดิ์ ยินดี รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.235 สวป.สภ.สวี จว.ชุมพร สชพ.215

281 ร.ต.อ. ชวภณ พรมเลิศ รอง สว.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 13204 0018 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0310

282 ร.ต.อ. ชัยยนัต แกวประสิทธิ์ รอง สว.สส.สภ.ไทรนอย จว.นนทบุรี 0103 13204 0216 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0226

283 ร.ต.อ. ชัยวฒัน สายัณห รอง สวป.สภ.หวยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.96 สวป.สภ.บานในหูต จว.ชุมพร 1805 10202 0068

284 ร.ต.อ. ชินวุธ ศิลปเสวตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 0803 24203 0053 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0160

285 ร.ต.อ. เชาวลิต อาตเตง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.278 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.275



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

286 ร.ต.อ. โชคทวี แจมศรี รอง สว.จร.สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน สลพ.139 สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 10203 0207

287 ร.ต.อ. ญาณวริุตม ตุงซี่ รอง สว.จร.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.121 สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 12202 0131

288 ร.ต.อ. ณรงค ศยามล รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0416 สว.อก.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0184

289 ร.ต.อ. ณรงคชัย ดําเอียด รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0047 สว.สส.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 10204 0064

290 ร.ต.อ. ณัฐนนท อินทองมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 2005 29203 0090 สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0087

291 ร.ต.อ. ดุสิต ผองพันธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา สพง.128 สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา สพง.228

292 ร.ต.อ. ตุลา สวางรัตน รอง สว.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0222 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0326

293 ร.ต.อ. ไตรภพ ดอนไพรเลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 11203 0228 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0334

294 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ รักสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 27203 0129 สว.(สอบสวน) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร สชพ.198

295 ร.ต.อ. ธนดล ชอชั้น รอง สว.สส.สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.431 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0307

296 ร.ต.อ. ธนพงศ เพชรจง รอง สว.ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0076 สว.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12201 0405

297 ร.ต.อ. ธนวัฒน สุวรรณเรืองศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0183 สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0330

298 ร.ต.อ. ธรรมนูญ หมอมปลัด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0264 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.398

299 ร.ต.อ. ธรรมรัตน เพ็ญศรี รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 13204 0138 สว.อก.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 12318 0155

300 ร.ต.อ. ธวัชชัย ศักดิ์อํานวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0257 สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0136



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

301 ร.ต.อ. ธัญพิสิฐ เมืองจันทร รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.83 สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.334

302 ร.ต.อ. ธันยวิชญ แทนมาก รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0045 สว.จร.สภ.เมืองระนอง 0807 12205 0010

303 ร.ต.อ. ธานี เพชรสวี รอง สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11204 0103 สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0264

304 ร.ต.อ. ธานี วิรวิกรม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11204 0037 สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.103

305 ร.ต.อ. ธีรภัทร สุวรรณรัตน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0038 สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.134

306 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ เมฆสุข รอง สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช สนศ.552 สว.สส.สภ.ละอุน จว.ระนอง 0807 12204 0096

307 ร.ต.อ. หญิง ธรีานุช พรหมอยู รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0336 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 10203 0204

308 ร.ต.อ. นธี จินา รอง สว.จร.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.513 สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10204 0031

309 ร.ต.อ. นพคุณ อินทรชวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง 0807 24203 0037 สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 24203 0042

310 ร.ต.อ. นพดล โทนมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลา 1910 11203 0061 สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0270

311 ร.ต.อ. นรินทร ผองใส รอง สวป.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.617 สว.สส.สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง 0807 12204 0105

312 ร.ต.อ. นฤพนธ พฤฒินนท รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0171 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.120

313 ร.ต.อ. นฤพล นิลพันธ รอง สว. ฝายควบคุมการฝก ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง บช.ศ. 2908 11384 0046 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0008

314 ร.ต.อ. หญิง นฤมล จันยอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0141 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0131

315 ร.ต.อ. นันทวฒิุ เกิดจันทรตรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0027 สว.(สอบสวน) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.622



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

316 ร.ต.อ. หญิง นันทิยา รักดี รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 11304 0012 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0163

317 ร.ต.อ. นิรันต นวลบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ 1804 11203 0154 สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 10203 0209

318 ร.ต.อ. บดินทร จูหอง รอง สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 0802 13204 0115 สว.สส.สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.153

319 ร.ต.อ. บรรพต โพธิเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง 1809 29203 0053 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0327

320 ร.ต.อ. บุญเชิด มณีชัย รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.292 สว.สส.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.417

321 ร.ต.อ. หญิง บุญญกานต เลทองคํา รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0032 สว.(สอบสวน) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0317

322 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ วิภพูงศไพศาล รอง สวป.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.100 สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0375

323 ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ เพชรมั่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0215 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง สรน.110

324 ร.ต.อ. ปรมินทร มยะกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 1804 11203 0176 สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 0802 24203 0042

325 ร.ต.อ. ประวัติ ศรีเทพ รอง สวป.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.429 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 10203 0321

326 ร.ต.อ. หญิง ประวีณณุช ฮวดกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0255 สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0301

327 ร.ต.อ. ประเสริฐ วันหวัง รอง สวป.สภ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.252 สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 12202 0176

328 ร.ต.อ. ปรีชพนธ ภูมิพันธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาธง จว.ยะลา 1910 11203 0046 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0306

329 ร.ต.อ. ปยพงศ สิทธิมาศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0166 สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.601

330 ร.ต.อ. หญิง ปยาอร คําหวาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.อูทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 23203 0030 สว.(สอบสวน) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 24203 0075



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

331 ร.ต.อ. หญิง ปยาอร เพชรอาวุธ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0205 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10326 0199

332 ร.ต.อ. พชรธร จันทรเอียด นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.8 1801 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 24203 0056

333 ร.ต.อ. พรเทพ จันทรทิพย รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0178 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0173

334 ร.ต.อ. พิชัย รัตนพันธ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11204 0033 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.8 1811 10305 0036

335 ร.ต.อ. พิทักษ ถักขระ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11305 0152 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10305 0136

336 ร.ต.อ. พิรัชญ เทพทอง รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0342 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 10318 0011

337 ร.ต.อ. พิรุณ ซังธาดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.318 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0340

338 ร.ต.อ. พีรวิชญ ไชยชาญยุทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทับปุด จว.พังงา สพง.185 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา สพง.131

339 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญพักตร ภัทชวงค รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 11304 0014 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 10326 0010

340 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32343 0086 อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32343 0086

341 ร.ต.อ. ไพศาล ดําจันทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0154 สว.(สอบสวน) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.204

342 ร.ต.อ. ภัทรพล ดาสิน รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 2203 11204 0070 สว.อก.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 10318 0049

343 ร.ต.อ. มนตรี พรหมแกว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0140 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0042

344 ร.ต.อ. มาโนช ปลอดขันเงนิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานในหูต จว.ชุมพร 1805 29203 0065 สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 0803 24203 0058

345 ร.ต.อ. ยุทธพล วัทธเศรษฐ รอง สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13204 0124 สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0271
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346 ร.ต.อ. ยุทธศาสตร จิตรักษา รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.385 สว.สส.สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0290

347 ร.ต.อ. หญิง เยาวรัตน ชวยรอด รอง สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 11304 0025 สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 10318 0021

348 ร.ต.อ. หญิง รุจจิรา เบาทอง รอง สว.ธร.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.322 สว.ธร.สภ.เมืองชุมพร สชพ.141

349 ร.ต.อ. วรนันท ขันแกว รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0111 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0260

350 ร.ต.อ. วรปพัฒน มั่นยา รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0235 สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0265

351 ร.ต.อ. วรรณโน จิตภิบาล รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.234 สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 12202 0206

352 ร.ต.อ. วรวรรธน วิชัยดิษฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.460 สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.462

353 ร.ต.อ. วรวุฒิ ตั้นเคี้ยน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11202 0156 สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.509

354 ร.ต.อ. วศิน เก้ือมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 24203 0121 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0104

355 ร.ต.อ. วัชรา สุวรรณฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 11202 0121 สว.สส.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 10204 0119

356 ร.ต.อ. วัชรินทร ชวยแกว รอง สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.179 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 1804 10203 0210

357 ร.ต.อ. วัฒนา ชูอินทร รอง สวป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.125 สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 12202 0213

358 ร.ต.อ. วันชัย รักบุญเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.418 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0305

359 ร.ต.อ. วิชารัตน คุณโท รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.186 สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10202 0032

360 ร.ต.อ. วิทยา ชวยมาก รอง สว.สส.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0323 สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0337
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361 ร.ต.อ. วิรุฬห กุศลชู รอง สว.ธร.สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0149 สว.อก.สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0322

362 ร.ต.อ. วิวัฒน เพ็ชรสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0333 ผบ.รอย (สบ 2) กองรอยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0142

363 ร.ต.อ. วิษณุ ชาลก รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0075 สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 10203 0158

364 ร.ต.อ. วีระวุธ รักษา รอง สวป.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0358 สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 10204 0031

365 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ลาชโรจน รอง.สว.สส.สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0070 สว.สส.สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี 0808 12204 0308

366 ร.ต.อ. วุฒดินัย พืชผล รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.326 สวป.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0388

367 ร.ต.อ. ศรันย ชัยวฒิุ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 11204 0035 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 29203 0042

368 ร.ต.อ. ศรายุทธ เพชรหนู รอง สว.สส.สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0170 สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.323

369 ร.ต.อ. ศราวุธ พานปาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา 0805 24203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา 0805 24203 0042

370 ร.ต.อ. ศักดิ์ณรงค คงเกษม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11202 0110 สว.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 12204 0186

371 ร.ต.อ. ศักรินทร แสงเจริญ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0023 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นครศรธีรรมราช 1806 29203 0046

372 ร.ต.อ. ศานิตย รักษศรี ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0034 ผบ.รอย (สบ 2) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 10306 0032

373 ร.ต.อ. เศกศักดิ์ ศรีสมอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 11203 0205 สว.(สอบสวน) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0329

374 ร.ต.อ. สนธยา ไทยประดิษฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 24203 0078 สว.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 24203 0077

375 ร.ต.อ. สมเกียรติ ฉีดเกตุ รอง สว.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 13204 0049 สว.สส.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 12204 0177
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376 ร.ต.อ. สมเกียรติ ฤทธิเดช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11204 0031 สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 10204 0030

377 ร.ต.อ. สมเกียรติ สารสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13203 0022 สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต สภก.39

378 ร.ต.อ. สมใจ พูนพนัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0260 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 10203 0294

379 ร.ต.อ. สมชาย งอดสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0143 สว.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง 1809 10203 0114

380 ร.ต.อ. สมนึก แกวเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0247 สว.(สอบสวน) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0331

381 ร.ต.อ. สมนึก เพ็ญทอง รอง สว.สส.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.459 สวป.สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา 0805 12202 0152

382 ร.ต.อ. สมพงษ คงแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0284 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0314

383 ร.ต.อ. สมพร รังสิมันตรัตน รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0184 สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 12202 0166

384 ร.ต.อ. สวัสดิ์ ทัลวลัลิ์ รอง สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 13207 0359 สว.สส.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี สสฎ.370

385 ร.ต.อ. สัญญา กลอมสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.396 สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.432

386 ร.ต.อ. สัญญา แกวนุย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 0802 24203 0053 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 0802 24203 0036

387 ร.ต.อ. สิทธิกร เหลาเมฆ รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร สชพ.148 สว.(สอบสวน) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 24203 0064

388 ร.ต.อ. สิทธิชัย เตียวสกุล รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.112 สว.อก.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 12304 0086

389 ร.ต.อ. สิทธิเดช ลอยลม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.391 สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 29203 0067

390 ร.ต.อ. สุขสันต คงจุย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 1804 11203 0196 สว.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 1804 10203 0205
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391 ร.ต.อ. สุชาติ ลือชา รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.129 สว.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0099

392 ร.ต.อ. สุดสาคร สโมสร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0255 สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0315

393 ร.ต.อ. หญิง สุภาภรณ แกวชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0014 สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 10318 0022

394 ร.ต.อ. สุระ เลิศไธสง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0039 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.99

395 ร.ต.อ. สุริยา คงอินทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.400 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0149

396 ร.ต.อ. เสกสิทธิ์ กุลเจริญ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0029 สว.(สอบสวน) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 10203 0263

397 ร.ต.อ. เสฏฐวุฒิ ฉวีพรรณ รอง สว.สส.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.271 สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0113

398 ร.ต.อ. อดินันท หมดจด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 11203 0195 สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 10203 0211

399 ร.ต.อ. อดิเรก มากเกลื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0041 สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10318 0012

400 ร.ต.อ. หญิง อนงค คงเกลี้ยง รอง สว.ธร.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0058 สว.อก.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0221

401 ร.ต.อ. อนันต เพ็ชรวงค รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0092 สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 10202 0154

402 ร.ต.อ. อภิวฒัน อํานักมณี รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0048 สว.(สอบสวน) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0308

403 ร.ต.อ. หญิง อมรพรรณ พุมพวง รอง สว.ธร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.78 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0012

404 ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน พัชนี รอง สว.ธร.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.452 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0135

405 ร.ต.อ. อรรจน แทนศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 1804 11203 0197 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ สกบ.114



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 19/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

406 ร.ต.อ. อรรถพล สายทองแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 11203 0162 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0259

407 ร.ต.อ. อัครพล ศิวไิล รอง สว.กก.วเิคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11204 0065 สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.119

408 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรี วุฒวิฒันา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่นอง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0095 สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.498

409 ร.ต.อ. อัมรินทร นรนวล รอง สวป.สภ.ละอุน จว.ระนอง สรน.147 สว.สส.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 0807 12204 0120

410 ร.ต.อ. อายุวัต ศิริพรประสิทธิ์ รอง สว.สส.สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0276 สว.สส.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 12204 0113

411 ร.ต.อ. อุดมศักดิ์ มาศมาลัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.284 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 10203 0320

412 ร.ต.อ. อุทัย ยอดราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.397 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0311

413 ร.ต.อ. เอกลักษณ กองทรง รอง สว.สส.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ สพช.127 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 1810 10203 0328


