
( สำเนา ) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๘ 
ท่ี ๘๘/๒๕๖๖ 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตำรวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แหงพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๕   
และมาตรา ๕๔ แห งพระราชบัญญั ติตำรวจแหงชาติ  พ .ศ.๒๕๔๗ และที่ แก ไขเพิ่ ม เติมโดยคำสั่ ง                   
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง     
ระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตำรวจ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่          
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตำรวจ ดำรงตำแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ             
ที่แนบทายคำสั่งนี้ 

ทั้ งนี้  ตั้ งแตวันที่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิม           
ไปตั้ งจ ายสำหรับตำแหน งใหมหรือให ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิ มไปรับอัตราเงินเดือนใหม  ตั้ งแต                   
วันที ่๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป  

   สั่ง  ณ  วันที ่  ๑๐   มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
                                        (ลงชื่อ)   พลตำรวจโท สรุพงษ  ถนอมจิตร 
         ( สุรพงษ  ถนอมจิตร )                                 
                                                             ผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ 
         
 
 
 
 
 
 
                              สำเนาถูกตอง 
 
 

วาที่พันตำรวจเอก  
                      ( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )                                 
                       ผูกำกับการฝายอำนวยการ ๑ 
              กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๘ 
                                มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
 
 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กฤษณพัฒน จุลศักดิ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0425 รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.410

2 ร.ต.อ. กฤษณะ เพ็งเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา สพง.170 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปง จว.พังงา สพง.196

3 ร.ต.ท. กัณนพนธ ชูบํารุง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0015 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0310

4 ร.ต.อ. กิจเกษม แกนแกว รอง สว.สส.สภ.ตุยง จว.ปตตานี 1909 11204 0096 รอง สว.สส.สภ.เชียรใหญ จว.นครศรธีรรมราช สนศ.473

5 ร.ต.อ. กิตติวุฒ ิแดงขวัญทอง รอง สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 13202 0241 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 11202 0113

6 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ แจงวงั รอง สว.สส.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 0802 13204 0100 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11204 0033

7 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ บรรเทิงผล รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0296 รอง สว.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช สนศ.553

8 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ มังสาทอง รอง สว.ธร.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13304 0030 รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0031

9 ร.ต.อ. ขจรศกัด์ิ พลชยะกุล รอง สว.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส สนธ.169 รอง สว.สส.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 13204 0075

10 ร.ต.อ. หญิง คณิตา ทองวิจิตร รอง สว.ธร.สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.308 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0021

11 ร.ต.อ. จตุพล ยืดยาวคง รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.579 รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0314

12 ร.ต.อ. จตุรงค ทัพธานี รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0141 รอง สว.จร.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.121

13 ร.ต.อ. หญิง จรัสดาว หิรัญรัตน รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0167 รอง สว.ธร.สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.308

14 ร.ต.อ. จํารอง บุญศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง สรน.163 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 11203 0169

15 ร.ต.อ. จิระศักดิ์ มูสิการักษ รอง สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0024 รอง สว.สส.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.459

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี
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16 ร.ต.อ. จีรวัฒน สุวรรณรักษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0021 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0180

17 ร.ต.อ. จีรวุฒิ อักษรกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1111 24203 0160 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0192

18 ร.ต.ท. หญิง จุติพร ฉัตรภูมิ รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0019 รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 1805 11305 0040

19 ร.ต.อ. ชรินทรเดช สุขประดิษฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 11203 0191 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0255

20 ร.ต.อ. ชวลิต อาษาชํานาญ รอง สว.สส.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 13204 0338 รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.90

21 ร.ต.อ. ชัชฤทธิ์ ขาวสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0310 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี 1810 29203 0064

22 ร.ต.อ. ชัชวาล ทองสง รอง สวป.สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 13202 0421 รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.500

23 ร.ต.อ. ชัยมงคล จันทรชิต รอง สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.178 รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.519

24 ร.ต.อ. ชัยฤทธิ์ สงแสง รอง สว.จร.สน.หนองคางพลู  1104 13205 0252 รอง สว.ธร.สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช สสข.249

25 ร.ต.อ. ชัยวฒิุ ชางสุวรรณ รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11202 0316 รอง สวป.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี สสฎ.400

26 ร.ต.อ. ชํานาญ ทรัพยสิน รอง สวป.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11202 0072 รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0189

27 ร.ต.อ. ชินภัทร ขุนนุย รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0368 รอง สวป.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0333

28 ร.ต.อ. ญาณพัตน ทองอยู รอง สวป.สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร สชพ.207 รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.234

29 ร.ต.อ. ญาณภทัร มาลัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13203 0025 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.116

30 ร.ต.อ. ฐากร เอกภูมิมาศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.350 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0186

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี
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31 วาที่ ร.ต.อ. ฐาปนัท เจรณาเทพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0246 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0031

32 ร.ต.อ. หญิง เฑียรมณี หนูเนตร รอง สว.ธร.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.405 รอง สว.ธร.สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13304 0053

33 ร.ต.อ. ณตฤณ กิมสรอย รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0157 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0026

34 ร.ต.อ. ณพล แกวยศกุล รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส สนธ.300 รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0342

35 ร.ต.ท. ณรงค เจริญยิ่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0360

36 ร.ต.อ. ณรงชัย คงชวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.527 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0205

37 ร.ต.อ. ณัฏฐกิตติ์ จิตชน รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0179 รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.107

38 ร.ต.อ. ณัฐพนธ ปาลานุสรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 24203 0069 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0029

39 ร.ต.อ. ณัฐพล ทองนุน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0134 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0035

40 ร.ต.อ. ณัทชนม เหมทานนท รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 10202 0520 รอง สวป.สภ.หัวไทร.จว.นครศรีธรรมราช สนศ.487

41 ร.ต.อ. เดชฤทธิ์ อาจหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 1807 11203 0116 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา สพง.158

42 ร.ต.อ. ตุลาทิพย ทองคําชุม รอง สวป.สน.ลาดพราว 1111 13202 0292 รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.609

43 ร.ต.อ. ถาวร ลิ่มคํา รอง สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 0802 13204 0116 รอง สวป.สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 11202 0088

44 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ จันทรทิพย รอง สว.สส.สน.คลองตัน 1112 13204 0404 รอง สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0475

45 ร.ต.อ. ทศพล พรมบุญแกว รอง สวป.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0396 รอง สวป.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0386

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี
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46 ร.ต.ท. ธนภัทร สมภูเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0190 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.121

47 ร.ต.อ. ธนากร บุญล้ํา รอง สวป.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร 0803 13202 0234 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 11202 0088

48 ร.ต.อ. ธนูศักดิ์ สุวรรณมณี รอง สวป.สภ.บานในหูต จว.ชุมพร 0803 13207 0200 รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.232

49 ร.ต.อ. ธรรมรัตน หนูกลิ่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13203 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0233

50 ร.ต.อ. ธวัชชัย รุงโรจน รอง สว.พฐ.จว.พังงา 2711 11336 0179 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0069

51 ร.ต.อ. ธวัชชัย สีไหม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 11203 0159 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 29203 0059

52 ร.ต.อ. ธัชชัย คงนก รอง สว.สส.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.523 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0043

53 ร.ต.อ. ธัญวิชย หลิมสุวรรณ รอง สวป.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13207 0137 รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.326

54 ร.ต.ท. หญิง ธิธาพร รอดจันทร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ 1706 11326 0026 รอง สว.ฝอ.จว.ชุมพร 1805 11326 0025

55 ร.ต.อ. ธีรยุทธ สุขสงวน รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0195 รอง สวป.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11202 0075

56 วาที่ ร.ต.อ. ธีรวิทย พรายหนู รอง สวป.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร สชพ.91 รอง สวป.สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0453

57 ร.ต.อ. นพดล มลการนา รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 13202 0218 รอง สวป.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 13207 0171

58 ร.ต.อ. นพดล อิ้ววงัโส รอง สวป.สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 1904 13202 0057 รอง สว.สส.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 13204 0107

59 ร.ต.อ. นพพล คําทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0152 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0261

60 ร.ต.อ. นฤคม คุยยกสุย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 29203 0066 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0302

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

61 ร.ต.ท. นฤภัทร พรหมออน รอง สว.ฝอ.อต. 0401 11326 0017 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา 0805 24203 0043

62 ร.ต.อ. นิกร บัวหมื่นชล รอง สว.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0247 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0037

63 ร.ต.อ. นิพนธ เต็มสังข รอง สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11204 0078 รอง สว.สส.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 11204 0145

64 ร.ต.อ. นิรุต ศรีสุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 11304 0013 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0143

65 ร.ต.ท. บรรหาร เครือพัฒน รอง สว.สส.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0234 รอง สว.สส.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.269

66 ร.ต.อ. ประยูร ทัศทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 11304 0360 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0015

67 ร.ต.อ. ประโยชน ไชยทองงาม รอง สว.ธร.สน.บางกอกนอย สน.3825 รอง สว.ธร.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13304 0331

68 ร.ต.อ. ปราโมทย น้ํารอบ รอง สวป.สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช สสข.259 รอง สว.สส.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.323

69 ร.ต.อ. ปริทัศน ดวงกมล รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0082 รอง สว.สส.สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา สพง.223

70 ร.ต.อ. ปรีชา สุขสงค รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.538 รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11202 0316

71 ร.ต.อ. เปลงอรุณ ไมอินทร รอง สว.สส.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0148 รอง สว.สส.สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี 0808 13204 0156

72 วาที่ ร.ต.อ. หญิง พธิรา เทพมณฑา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11304 0021 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0187

73 ร.ต.อ. พนมพร ยศเมฆ รอง สว.จร.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 1810 11205 0128 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 13202 0391

74 ร.ต.อ. พรเทพ อินทรจันทร รอง สวป.สภ.เมืองระนอง สรน.100 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 11202 0089

75 วาที่ ร.ต.อ. พรรษวรรษ วงศวาสนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0199 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0032

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

76 ร.ต.อ. พัฒนพงษ พรหมวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 11203 0150 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 11203 0143

77 ร.ต.อ. พิพัฒน ทองรวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา สพง.147 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0026

78 ร.ต.อ. พิพัฒนศร จันทรปาน รอง สวป.สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.427 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0036

79 ร.ต.อ. หญิง พิศมัย พูลผล รอง สว.กก.ปพ.ภ.9 2000 11304 0025 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0200

80 ร.ต.อ. พุฒตาล เปลี่ยนเภท รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.531 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0198

81 ร.ต.อ. พุทธษาชาด พิมพนนท รอง สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0108 รอง สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พังงา สพง.181

82 ร.ต.อ. เพียร บูรณะวงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0155 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0267

83 ร.ต.อ. ภักดิ์พล ดีเจย รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา 1906 11203 0338 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.446

84 วาที่ ร.ต.อ. ภัทรกร พงศไพบูลย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0248 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 27203 0150

85 ร.ต.ท. ภาคภูมิ โรจนวิภาค รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0200 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0196

86 ร.ต.อ. ภาคิน นิจเศษ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 2002 11204 0029 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0054

87 ร.ต.อ. ภาณุ ศิริโภคพัฒน รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11202 0111 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0135

88 ร.ต.อ. ภานุพงศ วิชัยดษิฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 11203 0203 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0301

89 ร.ต.อ. ภูกวิน สุขเกษม ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0193 รอง สวป.สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0054

90 ร.ต.อ. มนตรี เต็มไพโรจน รอง สว.สส.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎรธานี สสฎ.528 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ระนอง 1809 11323 0006

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

91 ร.ต.อ. มาหะมัด ดามูนะ รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 1804 11202 0077 รอง สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ สยธ.50

92 ร.ต.อ. ยศ คงพยัคฆ รอง สว.จร.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี 1810 11205 0116 รอง สวป.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี สสฎ.504

93 ร.ต.อ. ยอด สุวรรณรัตน รอง สวป.สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0453 รอง สวป.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.455

94 ร.ต.อ. ยุทธศาสตร วิธานเจริญชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.248 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0089

95 ร.ต.อ. หญิง โยริสา จันทรมณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0100 รอง สว.ธร.สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.422

96 ร.ต.อ. หญิง รดีวรรณ คุมตัว รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0182 รอง สว.ธร.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี สสฎ.322

97 ร.ต.อ. หญิง รัชณิกา ชื่นสระ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง 0807 24203 0041 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา 1807 11203 0115

98 ร.ต.อ. เริงชัย ขาวเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0176 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0154

99 ร.ต.อ. เลิศ ศรีรักษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 24203 0128 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0308

100 ร.ต.อ. วรรณกร วัธนะโสภน รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0187 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0039

101 ร.ต.อ. หญิง วรรณศิริ มะโนเรต รอง สว.ธร.สภ.เมืองพังงา สพง.116 รอง สว.ธร.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรธีรรมราช 1806 11304 0058

102 ร.ต.อ. หญิง วรลักษณ นาภรณ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.8 1803 11323 0004 รอง สว.ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 11304 0025

103 ร.ต.ท. หญิง วราภรณ แซลอ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11304 0016 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0014

104 ร.ต.ท. หญิง วศินีย ชุมคง รอง สว.ฝายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11326 0100 รอง สว.ธร.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13304 0030

105 ร.ต.อ. วัชรินทร นุนสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1111 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 11203 0243

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

106 ร.ต.อ. วัชรินทร บุญชะตา รอง สว.ธร.สภ.บานวสิัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 13304 0144 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 11304 0181

107 ร.ต.อ. หญิง วันทนีย เครือกลอม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11326 0207 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0236

108 ร.ต.อ. หญิง วันนิสา นวลจันทร รอง สว.ธร.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช สนศ.482 รอง สว.ธร.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.405

109 ร.ต.อ. วานิช มณีเลิศ รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี สปน.181 รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.128

110 วาที่ ร.ต.อ. หญิง วาสนา อินโท รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น 1001 11304 0331 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 11304 0013

111 ร.ต.อ. วิชัยวัฒน ทับทิมเมือง รอง สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พังงา สพง.181 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11204 0031

112 ร.ต.อ. วิชิต สุดรักษ รอง สวป.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13202 0013 รอง สวป.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ สกบ.62

113 ร.ต.อ. วิทยา อํานวย รอง สว.สส.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี 0808 13203 0341 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0023

114 ร.ต.อ. วิธาร เอียดนิมิตร รอง สว.สส.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.113 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0098

115 ร.ต.อ. วินัย นุมนอย รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0182 รอง สว.สส.สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร สชพ.184

116 ร.ต.อ. วิรัตน มิตรคุณ รอง สวป.สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 0808 13207 0311 รอง สวป.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0389

117 ร.ต.ท. วีรภัทร แขกเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา 1807 11203 0123 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา 1807 11203 0102

118 ร.ต.อ. วีระ ทวสีุข รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0085 รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11442 0066

119 ร.ต.อ. ศุทธา สาระมนตรี รอง สว.ฝอ.จว.ชุมพร 1805 11403 0027 รอง สว.ธร.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 0803 13304 0136

120 ร.ต.อ. ศุภชัย ศรีแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0260

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

121 ร.ต.อ. ศุภสิทธิ์ พุมพะเนิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานโปง จว.ราชบุรี 0706 23203 0031 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร 1805 11203 0154

122 ร.ต.อ. สถาพร ทองเทพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0037 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0136

123 ร.ต.อ. สมบูรณ ปนทองพันธ รอง สวป.สภ.สวี จว.ชุมพร สชพ.218 รอง สว.สส.สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 13204 0178

124 ร.ต.อ. สมพร สุวรรณรักษา รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0078 รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11204 0065

125 ร.ต.อ. สมภพ ชูมณี รอง สวป.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 2006 11202 0138 รอง สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.413

126 ร.ต.อ. สมรักษ เพ็งแพง รอง สวป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 13202 0409 รอง สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0024

127 ร.ต.อ. สราวุธ ดําจันทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 23203 0404 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0252

128 ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ รัตนรัตน รอง สวป.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.411 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0389

129 ร.ต.อ. สายันต นาทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 29203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 29203 0066

130 ร.ต.อ. สารีย องอาจ รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.90 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0037

131 ร.ต.ท. สิทธิพงศ เครือหงส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11203 0181 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0257

132 ร.ต.อ. สิทธิพัฒน สุขประกอบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร สชพ.161 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 24203 0055

133 วาที่ ร.ต.อ. สุพัฒนชัย สุขภิลาภ รอง สว.ธร.สภ.ปากน้ําชุมพร 0803 13304 0136 รอง สว.ฝอ.จว.ชุมพร 1805 11304 0023

134 ร.ต.อ. สุพินันท มณี รอง สว.ธร.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.575 รอง สว.ธร.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.452

135 ร.ต.อ. สุภคม ชูชวย รอง สวป.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11202 0073 รอง สว.จร.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11205 0123

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )
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บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 88/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

136 ร.ต.อ. สุรเชษฐ ดําใส รอง สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11204 0077 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0134

137 ร.ต.อ. สุรศกัดิ์ พรหมาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทับปุด จว.พังงา 1807 11203 0119

138 ร.ต.อ. สุริน แสงแกว รอง สว.สส.สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 11204 0121 รอง สวป.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ 1804 11202 0085

139 ร.ต.อ. สุรินทร ชวยแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.399 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.435

140 ร.ต.อ. เสกสัน หัดที รอง สว.พฐ.จว.พังงา 2711 11336 0178 รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.579

141 วาที่ ร.ต.อ. หญิง โสมสุดา ฤทธิพันธ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0187 รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 11304 0015

142 ร.ต.อ. ไสว ขุนจิตร รอง สวป.สภ.ราชกรูด จว.ระนอง 0807 13207 0124 รอง สว.สส.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร 0802 13204 0126

143 ร.ต.อ. ไสว ชูแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 0802 24203 0055 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เคยีนซา จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0298

144 ร.ต.อ. อดุลย บุญราช รอง สว.กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11202 0156 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0038

145 ร.ต.อ. อติเทพ แกวประเสริฐ รอง สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี สปน.209 รอง สว.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0100

146 ร.ต.อ. อนันต รักชนะ รอง สว.จร.สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี 1810 11205 0108 รอง สวป.สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี สสฎ.344

147 ร.ต.อ. อนิรุทธิ์ ทองผึ้ง รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13204 0085 รอง สวป.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.111

148 ร.ต.อ. อนุพันธ ชํานาญกรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0174 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 11203 0241

149 ร.ต.อ. อนุวฒัน มณฑาทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร  1309 11202 0206 รอง สวป.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0443

150 ร.ต.อ. อนุวฒัน ศรีสังข รอง สวป.สภ.เมืองระนอง 0807 13202 0153 รอง สวป.สภ.ราชกรูด จว.ระนอง 0807 13207 0123

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )
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151 ร.ต.อ. อภิเดช หอมเกตุ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0069 ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0034

152 ร.ต.อ. อภิรักษ จันทวเิศษ รอง สวป.สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช สนศ.426 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.340

153 ร.ต.อ. อภิรักษ ทองนาโพธิ์ รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11442 0066 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 11442 0035

154 ร.ต.อ. อภิรักษ รักษายศ ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0310 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0299

155 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ สุทธิรักษ รอง สวป.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 13207 0191 รอง สว.สส.สภ.บานวสิัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 13204 0152

156 ร.ต.อ. หญิง อรพรรณ เหนือคลอง รอง สว.ธร.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ สกบ.188 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 11304 0225

157 ร.ต.อ. อรรถพงษ สิวะสุธรรม รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0052 รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0290

158 ร.ต.อ. อาคม ศรีเอียด รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 13202 0391 รอง สว.สส.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.271

159 ร.ต.อ. อิศเรศ สําเนียงหวาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี สสฎ.374 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี 1810 11203 0304

160 ร.ต.อ. อุดม เองฉวน รอง สวป.สภ.อาวลึก จว.กระบี่ สกบ.151 รอง สว.จร.สภ.อาวลึก จว.กระบี่ 1804 11205 0086

161 ร.ต.อ. อุดมพันธ วารีรักษ รอง สวป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส สนธ.237 รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0157

162 ร.ต.อ. อุดมวิทย ชูบัวทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0039 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13203 0036

163 ร.ต.อ. เอกกมล สอนอินทร รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0015 อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.8 1803 32342 0091

164 ร.ต.อ. เอกชัย ขันแกลว รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0177 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0153

165 ร.ต.อ. เอกพันธ รักษพรหม รอง สว.สส.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี สสฎ.403 รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎรธานี สสฎ.292

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8


