
  

( สำเนา ) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๘ 
ท่ี ๘๙/๒๕๖๖ 

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 ส.ต.ต. กชสร กลิ่นรส ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.1163 ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3923

2 ส.ต.ต. กนกพงศ ยกเล็ก ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1200 ผบ.หมู (สส.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4220

3 ส.ต.ต. กรวชิญ ทองคุมภัย ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.1182 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1892

4 ส.ต.ต. กริช วิรัตินันท ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.-523 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3819

5 ส.ต.อ. กรีฑา เทพศร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0163 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.1030

6 ส.ต.ท. กฤตชยา มณีนวล ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0128 ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2746

7 ส.ต.ต. กฤตพร เนาวพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปสฎ.2519 ผบ.หมู (จร.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-553

8 ส.ต.ท. กฤตพล เรืองคลาย ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0156 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0248

9 ส.ต.ต. กฤษกร สายัณห ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.906 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1442

10 วาที่ ร.ต.ต. กฤษฎา ลิ่มสกุล รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12204 0060 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12202 0086

11 ส.ต.ท. กฤษฎา หนูยัง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0175 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2555

12 ด.ต. กฤษดา ชูดรุง ผบ.หมู (จร.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 14205 0706 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 12301 0009

13 ส.ต.ต. กฤษดา หนักแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0537 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0710

14 จ.ส.ต. กอบศักดิ์ ทันประจําสินธุ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0146 ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3376

15 ส.ต.ท. กอพจน หิรัญเจริญวัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1607 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12202 0079

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 89/2566 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

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

16 ส.ต.อ. กัณฐศั เฉลิมพิพัฒน ผบ.หมู (สส.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3521 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2237

17 ส.ต.ท. กันตพงศ จันทรภักดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0173 ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3764

18 ส.ต.อ. กันตวัจน วงศสัมพันธ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.862 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1470

19 ด.ต. หญิง กัลญาณี จันทรคง ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาว บก.สส.ภ.8 1802 12204 0107 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0166

20 ด.ต. กัลยภสัร อัคคีสุวรรณ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0245 ผบ.หมู (ป.) สภ.ถํ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2726

21 จ.ส.ต. กิจจา รุงชวง ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2109 ผบ.หมู (สส.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.2057

22 ด.ต. กิตติ ผิวผอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2254 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3214

23 ส.ต.อ. กิตติชาติ แกวรักษา ผบ.หมู (สส.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0194 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2287

24 ด.ต. กิตติเดช ทองหลิ่ม ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1469 ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2130

25 ส.ต.ท. กิตติพงศ มีชู ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0361 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.819

26 วาที่ ร.ต.ต. กิตติพงษ รัตนพันธ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.970 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12204 0056

27 ด.ต. กิตติพล พุดคง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12202 0093 ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0351

28 ส.ต.อ. กิตติพศ ทองมา ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.5003 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0179

29 จ.ส.ต. กิตติพันธ อารีชล ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0123 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-1981

30 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ ขุนสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.1517 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0421

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

31 ด.ต. กิตติศักดิ์ ดาวสุวรรณ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0180 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2215

32 ส.ต.ท. กิติศักดิ์ จันทรเย็น ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0250 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1417

33 ส.ต.ต. กีรติ กาญจนดิฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1655 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2930

34 ส.ต.ต. เกริกเกียรติ จันทรชาตรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.1369 ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3713

35 ด.ต. เกรียงศักดิ์ บัวแกว ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12202 0086 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12204 0060

36 ด.ต. เกียรติพล ภุมมาบุตร ผบ.หมู (สส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12204 0280 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 12301 0020

37 ส.ต.ต. ไกร คชเวช ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1283 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2967

38 จ.ส.ต. ไกรจักร ทองมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4764 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0106

39 ด.ต. ขจรศกัด์ิ แทนโป ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1889 ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3418

40 ด.ต. ขวัญชัย ขําอนันต ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ปชพ.-1187 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 14204 0113

41 จ.ส.ต. ขวัญชัย เชื้อจีน ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3155 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0320

42 ส.ต.ท. ขัตติยะ อิทธปิญญากุล ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1240 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 14202 0110

43 ส.ต.อ. คณชัย ดับพันธ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0062 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12428 0130

44 ส.ต.ต. คัณฑี คารวะวิชชา ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1202 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0261

45 ส.ต.อ. จตุภัทร คงยัง ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0775 ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.3673

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

46 ส.ต.ต. จตุมงคล แสงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.1352 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4627

47 ส.ต.อ. จตุรงค ชฎากาญจน ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0394 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0030

48 ร.ต.ต. จรัญ ชัยพลเดช รอง สว.(ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1556 รอง สว.(ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2254

49 ส.ต.อ. จเรวัฒน สุวรรณมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4333 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 12202 0275

50 ด.ต. จักรกฤษ จิตอํานวย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2370 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12204 0054

51 ส.ต.ต. จักรพงค พรหมอุบล ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1583 ผบ.หมู (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1751

52 ส.ต.ต. จารุวัจน บุญละเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 12202 0343 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3063

53 ด.ต. จารุวัฒน พราหมณเอม ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0115 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0804 14204 0192

54 ด.ต. จํานงค อุปมา ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองชุมพร 1805 12202 0131 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1313

55 ส.ต.ต. จินณวตัร ฉิมนิกร ผบ.หมู (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14202 0074 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.824

56 ส.ต.ต. จิรภัทร ทัศทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0137 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2452

57 ด.ต. หญิง จิราพร ไชยเดช ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2824 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2273

58 ส.ต.อ. เจนณรงค ชัยมงคล ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2483 ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.2028

59 ด.ต. เจษฎา ชวยพิกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.1680 ผบ.หมู (สส.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.2056

60 ส.ต.อ. เจษฎา พะวงค ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง 0807 14202 0148 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0074

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

61 ส.ต.อ. เฉลิมพงศ พงศชู ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 0802 14202 0179 ผบ.หมู ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0003

62 ส.ต.ท. เฉลิมพร ชํานาญกิจ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.850 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3129

63 จ.ส.ต. เฉลิมศักดิ์ ศรีภกัดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3805 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3980

64 ด.ต. หญิง ชญาณิศา พัฒนแกว ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12301 0042 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 12301 0021

65 ด.ต. ชนวีร ทองเสมอ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3064 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2441

66 ส.ต.ต. ชนินทร อุนกําเนิด ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.-526 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1850

67 ด.ต. ชวลิต เทพนรินทร ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองระนอง ปรน.965 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3388

68 ส.ต.ต. ชวัลวิทย คุมแควน ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.-448 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 12301 0011

69 ส.ต.อ. ชัชชญา สินธุทอง ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0238 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0341

70 ด.ต. ชัยเกียรติ สุขกลีบ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4338 ผบ.หมู (ป.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2359

71 จ.ส.ต. ชัยณรงค จันทรสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1053 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0126

72 ด.ต. ชัยณรงค หงษสุด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปศ.12134 ผบ.หมู (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.1693

73 ด.ต. ชัยยา ทัลวลัลิ์ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทับปุด จว.พังงา 0805 14204 0045 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ปชพ.-1189

74 ด.ต. ชัยรัตน บุญถนอม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0138 ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1202

75 ด.ต. ชัยววิฒัน ปดอาสา ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0185 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2931

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

76 ส.ต.อ. ชาญณรงค ทองมี ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.819 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3192

77 ส.ต.อ. ชาญมงคล ภูมิชัย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0309 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0158

78 ด.ต. ชานนท จันทรยอย ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0258 ผบ.หมู (สส.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 14204 0563

79 ส.ต.อ. ชานนท สุวรรณรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2944 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3008

80 จ.ส.ต. ชํานาญวิทย ทิมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4973 ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0102

81 ส.ต.ต. ชินกฤต คงวดัใหม ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1581 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4287

82 ส.ต.ท. ชินนุวัฒน คงเนียม ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.1181 ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 12204 0094

83 ด.ต. ชิรพัทธ รุงเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.1006 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1472

84 ส.ต.อ. ชิษณุพงค ไชยรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.691 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.818

85 ส.ต.อ. เชษฐา ธนอารักษ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0352 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0010

86 ส.ต.อ. ญาณกร ทรรปณะวิภาส ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1323 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0093

87 ด.ต. ญาณพัฒน พุมเกลี้ยง ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.842 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12204 0053

88 จ.ส.ต. ฐากูร วิรุฬหรักษสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0625 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.873

89 ส.ต.ต. ฐาปนิกส ดําดวง ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1670 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2926

90 ส.ต.ท. ณกรน จันทรมานะ ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 14202 0668 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0281

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

91 ส.ต.ต. ณฐรัฐ ตันเจริญรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.875 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0108

92 วาที่ ร.ต.ท. ณพพล ชุมทอง รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0172 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0425

93 ส.ต.อ. ณรงคศักดิ์ เสนทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-806 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3318

94 ส.ต.ท. ณราธิป นุนคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-508 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0174

95 ส.ต.ท. ณัชพล สุขสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-560 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4120

96 ส.ต.ท. ณัฎฐ คลองการยิง ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 12202 0342 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.762

97 จ.ส.ต. ณัฐกร เกิดสกุล ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0061 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0602

98 จ.ส.ต. ณัฐชัย ทองสงโสม ผบ.หมู (สส.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1066 ผบ.หมู (ป.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2353

99 ด.ต. ณัฐดนัย รัตนอมตกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2484 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0173

100 ส.ต.ท. ณัฐนันท แกวเนิน ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1605 ผบ.หมู (สส.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3739

101 ด.ต. ณัฐนันท พานะ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12202 0250 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.754

102 ส.ต.ท. ณัฐพงศ ชูศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-561 ผบ.หมู (สส.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1769

103 ส.ต.ท. ณัฐพงศ ยืนยัน ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.1080 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2269

104 จ.ส.ต. ณัฐพงศ หวังจิ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ 0802 14202 0154 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 12301 0007

105 ด.ต. ณัฐพงษ ชูแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0154 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.907

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

106 ส.ต.อ. ณัฐพล นภานิวัติกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0866 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.856

107 ส.ต.ต. ณัฐพล รักซัง ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0129 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3401

108 จ.ส.ต. ณัฐภัทร เครือหงส ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0164 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3574

109 ส.ต.ต. ณัฐภัทร ดีชวย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.1351 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3820

110 ส.ต.ต. ณัฐภูมิ สุขใส ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.-520 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2420

111 ส.ต.อ. ณัฐวัฒน จงไกรจักร ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1833 ผบ.หมู (สส.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1912

112 ส.ต.ท. ณัฐวุฒ ิคงรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0601 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0004

113 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิทองคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0174 ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2787

114 ส.ต.อ. ณัฐวุฒ ิมณีรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0448 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.788

115 ส.ต.อ. ณัฐวุฒ ิเลี่ยนศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3695 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3784

116 ส.ต.อ. ณัฐวุฒ ิสุขเอียด ผบ.หมู (สส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12204 0278 ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 12202 0336

117 ส.ต.ท. ณัฐวุฒ ิหนูสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1863 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0086

118 ด.ต. หญิง ณัฐหทัย สุวรรณดาํรงค ผบ.หมู (ธร.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.1216 ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.1181

119 ด.ต. หญิง ณิรดา ศิริรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4925 ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2082

120 ส.ต.อ. ดุรงคกร มากจุย ผบ.หมู (ธร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14301 0042 ผบ.หมู (ธร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14301 0007

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

121 ส.ต.ต. ตรีณพฤกษ แสงแถลง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1421 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4278

122 ส.ต.ต. ตอลาภ บุญคงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1286 ผบ.หมู (จร.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ ปกบ.1255

123 ส.ต.ต. ตะวัน บุญศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0165 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0238

124 ส.ต.อ. ตันติกร สิทธิกรลีลา ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1528 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0342

125 ส.ต.ต. ตันติกร โอทองคํา ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1275 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4056

126 ด.ต. ถนอม ไขมุกข ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4852 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0103

127 ด.ต. ถวิล นาคออน ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3411 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2834

128 ด.ต. ถาวร ปลอดแกว ผบ.หมู (สส.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12204 0268 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0422

129 ด.ต. ถาวร สุวรรณโณ ผบ.หมู (สส.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3832 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0181

130 ส.ต.ต. ทวีชัย ไทยสวี ผบ.หมู (ป.) สภ.นาสัก จว.ชุมพร ปชพ.-1103 ผบ.หมู (สส.) สภ.นาสัก จว.ชุมพร 0803 14204 0122

131 ส.ต.อ. ทศพล สอนสังเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0710 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3179

132 ด.ต. ทัศ ปยทัศสี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร 0803 14202 0169 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1469

133 ส.ต.ท. ทัศพล เรืองเดช ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.1081 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2268

134 ส.ต.ท. ทินกร เรืองโรจน ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 12202 0311 ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3525

135 ส.ต.ท. แทนไทย หอหุม ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-584 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0046

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

136 ส.ต.ท. ธนกร มูสิกะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0138 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ปกพ.624

137 ส.ต.อ. ธนกฤต วิมลทรัพย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1615 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1319

138 ด.ต. ธนกฤษณ ประจันพล ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4343 ผบ.หมู (สส.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2372

139 จ.ส.ต. ธนบดี โพธิ์พรม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 14202 0633 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3338

140 ด.ต. ธนภัทร ผลบูรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.1530 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1292

141 วาที่ ร.ต.ต. ธนภัทร พูลสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-1133 รอง สว.(ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.1492

142 ส.ต.ท. ธนภัทร รักษเหลืองสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.-433 ผบ.หมู (สส.) สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4006

143 ส.ต.อ. ธนศักดิ์ คงเทพ ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 14202 0659 ผบ.หมู (สส.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ปภก.-493

144 ด.ต. ธนะชัย แดงละอุน ผบ.หมู (สส.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.1555 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-1133

145 ด.ต. ธนะสิทธิ์ พรกุลนิธิพงศ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0227 ผบ.หมู ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0004

146 ส.ต.อ. ธนากร มุขประเสริฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร 0803 14202 0173 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองชุมพร 1805 12202 0175

147 ส.ต.ต. ธนายุทธ ชูเมฆ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงคาโงก จว.พังงา ปพง.-695 ผบ.หมู (สส.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3431

148 จ.ส.ต. ธนารักษ ใจแกว ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0269 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1430

149 ส.ต.อ. ธนู ไกรพุทธ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1248 ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0320

150 ด.ต. ธเนศ เริงสมุทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2959 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0249

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

151 ด.ต. ธรรมนูญ สุนทรหงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1276 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 12301 0021

152 ด.ต. ธรรมรัตน ธนัชชาชยานันต ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12301 0019 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0156

153 ส.ต.ต. ธวนันท จินดาพล ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.1085 ผบ.หมู (สส.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-816

154 ด.ต. ธวัช วิทยาพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0676 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0338

155 จ.ส.ต. ธวัชชัย ธรรมรักษา ผบ.หมู (ป.) สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1786 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2231

156 ด.ต. ธิติสรณ วรรณโร ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ปกพ.624 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2964

157 ด.ต. ธีรพรรณ จิตโต ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปน.1-2102 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0368

158 จ.ส.ต. ธีรพล ชลขนาน ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4474 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0255

159 ด.ต. ธีรพันธ มุสาเหม ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4508 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4236

160 ส.ต.ท. ธีรภัทร ขุนใหม ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1183 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4122

161 ส.ต.ต. ธีรภัทร เบญจกาญจน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.883 ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.3690

162 ส.ต.ต. ธีรภัทร อินทรจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0029 ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14205 0467

163 จ.ส.ต. ธีรยุทธ กาญวฒันะกิจ ผบ.หมู (สส.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2372 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3010

164 ส.ต.อ. ธีรยุทธ สําราญ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0179 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0279

165 ด.ต. ธีรวัฒน บุญสิน ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2394 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0016

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

166 ด.ต. ธีระเดช ธรรมบดี ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2703 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาเดิม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3788

167 ส.ต.ต. ธีระยุทธ ศรีอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 14202 0137 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4150

168 ส.ต.ท. ธีระวัฒน สุวรรณคช ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0147 ผบ.หมู (สส.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3644

169 ส.ต.ต. ธีระวิทย ชัยเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1592 ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4341

170 ด.ต. ธีระศักดิ์ นุนแกว ผบ.หมู (สส.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14204 0390 ผบ.หมู (สส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3539

171 ร.ต.ต. ธีระศักดิ์ วุนบัว รอง สว.(สส.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14204 0235 รอง สว.(สส.) กก.วิเคราะหขาว บก.สส.ภ.8 1802 12204 0107

172 ส.ต.อ. นนทวชั แกนเมือง ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองกระบี่ 1804 12202 0359 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.920

173 ด.ต. นพพงค สารดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0305 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0135

174 ร.ต.ต. นพรุจ แทรกสุข รอง สว.(ป.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0233 รอง สว.(ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4982

175 ด.ต. หญิง นภัสรา เพชรอาวุธ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0246 ผบ.หมู (ป.) สภ.ถํ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2710

176 ส.ต.ท. นฤเทพ เต็มยอด ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1896 ผบ.หมู ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 12301 0101

177 ส.ต.ท. นฤปนาถ หนูวุน ผบ.หมู (ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.1007 ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1725

178 ส.ต.อ. นฤพนธ ภูมิประชา ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0137 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.835

179 ส.ต.ต. นวพล ชัยมงคล ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1112 ผบ.หมู กตค.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0015

180 ส.ต.ต. นัทธพงศ มัจฉาชาญ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1239 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0138

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

181 ส.ต.อ. นันตวฒัน สิทธิผล ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1266 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0410

182 ส.ต.ต. นันทวฒัน จันทรกลับ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1615 ผบ.หมู (จร.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1701

183 จ.ส.ต. นิติวัฒน เจริญเลิศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4782 ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3572

184 จ.ส.ต. นิธิ จันทรังษี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.760 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0309

185 ด.ต. นิยม ทองทิพย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1096 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1138

186 วาที่ ร.ต.ต. นิรัติ แกวนวล รอง สว.(ป.) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ปกบ.1632 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0071

187 ส.ต.ท. เนติชัย คงเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0158 ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3825

188 ด.ต. หญิง เนติภรณ แจงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2752 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4555

189 ส.ต.อ. บริพัตร บุญนา ผบ.หมู (ป.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.1692 ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2123

190 ส.ต.ต. บวรศักดิ์ สงา ผบ.หมู (ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.996 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-898

191 จ.ส.ต. บัญชาการ ขุนจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2325 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0164

192 ด.ต. บัณฑิต หะมิงมะ ผบ.หมู (สส.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1071 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0127

193 ด.ต. บุญฉลอง หอมลาภ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1842 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานวสิัยเหนือ จว.ชุมพร ปชพ.-828

194 วาที่ ร.ต.ต. บุญพบ ก่ิงมาลา รอง สว.(ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.-477 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0175

195 ส.ต.อ. บุริมภทัร โอทองคํา ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0180 ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4508

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

196 ส.ต.ท. ปณชัย ลักษณะมาพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา 0805 14202 0133 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0021

197 ส.ต.ต. ปณิธ ิสุขใหม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.854 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0250

198 ด.ต. ประดิษฐ สุโพธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4033 ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0159

199 ส.ต.ต. ประพัฒพงศ ศรีเชย ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1279 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0047

200 ร.ต.ท. ประเวท จิตรเขตร รอง สว.(จร.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3063 รอง สว.(ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช ปกพ.630

201 ส.ต.ต. ประเวศ ประดิษฐบรรจง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.1109 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2301

202 วาที่ ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ใสสุทธิกุล รอง สว.(สส.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา 0805 14204 0057 รอง สว.(ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-508

203 จ.ส.ต. ปรัชชา คงมี ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0249 ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.1517

204 จ.ส.ต. ปรัชญา นรสิงห ผบ.หมู (จร.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2171 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3064

205 ส.ต.อ. ปริญญา ขนาบศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1091 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1136

206 วาที่ ร.ต.ต. ปรีชา กิ่งแกว รอง สว.(สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12204 0254 รอง สว.(สส.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14204 0390

207 ด.ต. ปรีชา ใบเต ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 12202 0176 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2826

208 จ.ส.ต. ปรีดี ปลอดทอง ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4626 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2042

209 ส.ต.อ. ปวริศ อุดมวิศวกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4341 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0045

210 ส.ต.ท. ปวเรศ วรินทรเวช ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0472 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4158

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

211 ส.ต.ต. ปญจพร ยี่มี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.886 ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3909

212 ด.ต. ปณณวัชญ สุดทองคง ผบ.หมู (สส.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1072 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0244

213 ส.ต.ต. ปาระวินท ชูทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1121 ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3379

214 จ.ส.ต. ปยพงษ ฉุนเขา ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3514 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปน.1-861

215 ส.ต.ต. ปยะวัฒน ดวงขวัญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.-522 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4546

216 ส.ต.ต. ปุณยรัตน นกงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1253 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.900

217 จ.ส.ต. ปุริม ธีรกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ถํ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2726 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0364

218 ส.ต.อ. พงศกร เทพเกลี้ยง ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0603 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4877

219 ส.ต.อ. พงศธร เกตุพงษพันธุ ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.1981 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0680

220 ส.ต.ต. พงศพล เจริญพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0134 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0087

221 ด.ต. หญิง พงษผกา ขาวสนิท ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ 0802 14202 0030 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0070

222 ส.ต.อ. พงษพัฒน นิลพงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.871 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1372

223 ส.ต.ต. พงษพิพัฒน แซหลี ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1007 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 12202 0466

224 ส.ต.อ. พรเทพ มุจจลินทร ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14204 0224 ผบ.หมู (สส.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต ปพง.1684

225 ร.ต.ท. พรประสิทธิ์ แวนทอง รอง สว.(สส.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14204 0038 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0123

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

226 ส.ต.อ. พลกฤษณ วิชัยดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3458 ผบ.หมู (จร.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3536

227 ส.ต.อ. พศกฤษ วงศอุทัย ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3413 ผบ.หมู (สส.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2198

228 ส.ต.ต. พสุมนต คงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-578 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0412

229 ส.ต.ต. พิชิตพล เวชศาสตร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1777 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0262

230 ส.ต.ต. พิทวัส จันทรพัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0026 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14204 0224

231 วาที่ ร.ต.อ. พิทักษ งาคม รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12202 0062 รอง สว.(อก.) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 12310 0142

232 ส.ต.ท. พิสิฐ นวลจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.1104 ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0290

233 ส.ต.ท. พิสุทธ จาทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0511 ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 12310 0148

234 ส.ต.ต. พีรนัฐ เชนแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1238 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาว บก.สส.ภ.8 1802 12204 0104

235 ส.ต.ต. พีรพัฒน ณ นคร ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ ปกบ.1307 ผบ.หมู (สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12204 0258

236 ด.ต. พีรภาส แสงกระจาง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1313 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองชุมพร 1805 12202 0174

237 ด.ต. พีรวัฒน สรรเสริญ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0111 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12428 0095

238 ด.ต. เพ็ชรภมูิ เพ็ชรบูรณ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองระนอง ปรน.967 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1434

239 ด.ต. ไพศาล ทองสง ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0232 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0176

240 ด.ต. ไพศาล อินทรทอง ผบ.หมู (ธร.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2690 ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2778

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

241 ส.ต.อ. ภพตะวัน จิตรสํารวย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1089 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0269

242 ส.ต.อ. ภัทรพงศ ปรีชาชน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปศ.5145 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0111

243 ส.ต.ต. ภัทรพล สุกใส ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1449 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.กะปง จว.พังงา 1807 12202 0267

244 ส.ต.ท. ภัทรพล หลิวปลอด ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.1951 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2351

245 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน เชี่ยวสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14202 0066 ผบ.หมู กตค.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0017

246 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน เพชรศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1522 ผบ.หมู กตค.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0016

247 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน มณีรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4398 ผบ.หมู (จร.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3757

248 ส.ต.ท. ภานุวฒัน พังทูน ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0131 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2222

249 ร.ต.ต. ภิญโญ ฉิมพาลี รอง สว.(สส.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4938 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12301 0006

250 ส.ต.ต. ภุชพงศ หนูปลื้ม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1759 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1858

251 ส.ต.อ. ภูธเนศ ไอยสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1099 ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.3754

252 ส.ต.ท. ภูมิวชิ คงแปน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา 0805 14202 0137 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2497

253 ส.ต.อ. ภูริช สมเนียม ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.-633 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-1154

254 ส.ต.ต. ภูรินทร ทองเหี่ยง ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-592 ผบ.หมู (ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4269

255 ส.ต.ท. ภูริพัฒน รักษาพราหมณ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1853 ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2764

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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256 ส.ต.อ. ภูวดล ภิรมยรส ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0231 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3160

257 ส.ต.ต. มติโช หอมเกตุ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1450 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3182

258 ด.ต. มนตชัย ผองใส ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0156 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3002

259 จ.ส.ต. มนัส หวานเพชร ผบ.หมู (สส.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0424 ผบ.หมู (สส.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3524

260 ส.ต.อ. หญิง มนัสนันท ฟูเฟอง ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12301 0012 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2360

261 ด.ต. หญิง มยุรา เจริญแกว ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 12310 0142 ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12202 0062

262 ด.ต. มลทิพย พลนาการ ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน ภ.จว.พังงา 1807 12301 0102 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองพังงา ปพง.1023

263 ด.ต. มาณพ ดวงสกุล ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปากนํ้าชุมพร จว.ชุมพร 1805 12202 0157 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 0803 14204 0166

264 จ.ส.ต. มีลาภ บุญสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0151 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0676

265 ด.ต. เมธา จินดานิล ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0717 ผบ.หมู (สส.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14204 0274

266 จ.ส.ต. ไมตรี จันทรมาศ ผบ.หมู (สส.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3644 ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0392

267 วาที่ ร.ต.ต. ยงยุทธ อิ่มดวง รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2787 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 12202 0276

268 ส.ต.ต. ยศสรัล ชุมเผือก ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.1523 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0184

269 ด.ต. ยศเอก ทองมาก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0102 ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0349

270 ด.ต. หญิง ยสุตมา หนูดุก ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2301 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0196

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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271 ส.ต.ท. ยุทธการ ชัยวชัรินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.732 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.790

272 ส.ต.ท. รชต เลิศไกร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.729 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14204 0305

273 ด.ต. รฐนนท ดวงเมือง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0075 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0112

274 ส.ต.ท. รณศกัดิ์ เพชรราช ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1774 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0527

275 ด.ต. รัชตพล เกิดเขาทะลุ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองชุมพร 1805 12202 0127 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0137

276 ส.ต.ต. รัฐพงศ แทนนาค ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1767 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0191

277 ด.ต. หญิง รัตนติกร วิชัยดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3182 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0339

278 ด.ต. รุงโรจน ยอดวาฤทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.873 ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 1804 12202 0159

279 ส.ต.ต. รุทธกร บุญทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.815 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1847

280 ด.ต. เรวัฒน จันทรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3496 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3154

281 ส.ต.อ. ฤทธิเกียรติ สุขโสดา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0089 ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2126

282 ส.ต.ต. วชิรันต ควนแอม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1116 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0070

283 ร.ต.ต. วรรณะ ขําเกิด รอง สว.(ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3816 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0119

284 ส.ต.อ. วรวัช ศรีจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.858 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0075

285 ส.ต.ต. วรวิทย รักชู ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-521 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0411

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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286 ด.ต. วรวุฒิ ออดพุม ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 1804 12204 0174 ผบ.หมู (สส.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1569

287 ส.ต.อ. วรศักดิ์ นาควริัช ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-501 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0102

288 ด.ต. วรศักดิ์ รมโพธิ์ทอง ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2420 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0019

289 ร.ต.ต. วราทิตย พัฒแกว รอง สว.(ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2106 รอง สว.(ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0717

290 ด.ต. วริษฐ ปถยพัฒนสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง 0807 14202 0139 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะเปอร จว.ระนอง ปรน.1090

291 จ.ส.ต. วสันต ชุมจินดา ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3317 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2435

292 ส.ต.ท. วสันต บรรจงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0159 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.841

293 ส.ต.ท. วัชรพงศ คงไล ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1236 ผบ.หมู (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3873

294 ด.ต. วัชรพงษ สงเกตุ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1134 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1137

295 จ.ส.ต. วัชระ แปะดํา ผบ.หมู (สส.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3971 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2438

296 ด.ต. วัชระชัย ตรีเภรี ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12202 0229 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0158

297 ส.ต.ท. วัชรินทร ทองคาํ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.-639 ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3522

298 ด.ต. วิชาญ อําลอย ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปศ.5266 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4884

299 ด.ต. วิชิต วรรณบวร ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0264 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ปกบ.-752

300 จ.ส.ต. วิทยา ทองแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง 0807 14202 0137 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0062

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

301 ส.ต.ท. วิทวัส โชคเก้ือ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0244 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.763

302 ส.ต.ต. วิวัฒน ทิดทิม ผบ.หมู (ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.992 ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 12204 0030

303 ส.ต.อ. วิษณุ บุญชูวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-528 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0059

304 ส.ต.อ. วีรวัฒน แกวสวาง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0166 ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 12204 0019

305 ร.ต.ท. วีระ การะเกตุ รอง สว.(ป.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 14202 0110 รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 12204 0025

306 ด.ต. วีระชัย สวนกูล ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0249 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0340

307 ส.ต.อ. วีระพงค ชอบทํากิจ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0460 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ปกบ.1121

308 จ.ส.ต. วีระพร เดชอรุณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0622 ผบ.หมู (จร.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-552

309 ด.ต. วีระยุทธ ชนาชน ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0299 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 12202 0376

310 จ.ส.ต. วีระยุทธ ศรีถัทธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 14202 0623 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0308

311 ส.ต.ต. ศรวิษฐ เก้ือรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4079 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0367

312 ด.ต. ศรัทธา สามเมือง ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14204 0304 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0086

313 ด.ต. ศรายุธ จันตรีพล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1417 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0072

314 จ.ส.ต. ศราวิน เงินมีศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0251 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ ปกบ.1230

315 จ.ส.ต. ศราวุฒิ คงใหม ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0231 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4157

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

316 ด.ต. ศราวุธ มากสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0516 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1632

317 ด.ต. ศราวุธ สนิทธเิวทย ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0010 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0061

318 ด.ต. ศราวุธ หัตถาพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2755 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานมาบอํามฤต จว.ชุมพร ปชพ.-1141

319 ส.ต.ท. ศรุต กิติราช ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.-426 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0107

320 ส.ต.ต. ศักดิ์ระพี มรกต ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1197 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ ปกบ.1240

321 ด.ต. ศักยวริษฐ เกิดกาญจน ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 14204 0113 ผบ.หมู (สส.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0275

322 ส.ต.ท. ศักรภพน วรภัณฑวิศษิฎ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12301 0021 ผบ.หมู กตค.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0018

323 ด.ต. หญิง ศิรินิตย เพชรหวล ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12301 0048 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0877

324 ส.ต.อ. ศิวาวุธ สุจริต ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1612 ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.3698

325 ส.ต.อ. ศุภกร พัฒกอ ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2766 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0314

326 ส.ต.อ. ศุภกร เลิศหิรัณยกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0141 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปนศ.3951

327 ส.ต.อ. ศุภกิจ สังขมี ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1616 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา 1807 12202 0260

328 ส.ต.อ. ศุภชัย บัวทอง ผบ.หมู (สส.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3433 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1921

329 ส.ต.อ. ศุภชัย สมยศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0133 ผบ.หมู (สส.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3521

330 ส.ต.ต. ศุภณัฐ สิมศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1448 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2781

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

331 ด.ต. ศุภรักษ ระเห็จหาญ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0060 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0256

332 ส.ต.อ. ศุภรุจ ใจตรง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.920 ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0258

333 ส.ต.ต. ศุภฤกษ ชะอุม ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.-517 ผบ.หมู (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4033

334 ส.ต.ต. ศุภวชิญ คงยนื ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1110 ผบ.หมู (สส.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3742

335 ด.ต. สกล เคียนเขา ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0021 ผบ.หมู ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 12301 0106

336 ส.ต.อ. สถาพร หมานมานะ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12202 0422 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0280

337 ด.ต. สมคิด พรหมแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2996 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 12202 0176

338 จ.ส.ต. สมชาย รัตนพันธ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4627 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0112

339 ส.ต.ต. สมโชค พันธเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1122 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4296

340 ด.ต. สมโชค เมฆขํา ผบ.หมู (จร.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12205 0259 ผบ.หมู (สส.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12204 0268

341 ด.ต. สมนึก โตวงัจร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1632 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0110

342 ส.ต.อ. สมประสงค วงษศีล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2351 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0269

343 วาที่ ร.ต.ต. สมพงค ทองทรง รอง สว.(ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.900 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0122

344 ส.ต.อ. สมพร สายนอย ผบ.หมู (จร.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12205 0283 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.842

345 ด.ต. สมมาตร เอียดหมุน ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0030 ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12202 0095

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

346 ด.ต. สมมารถ เฮงนุย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1152 ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1200

347 ด.ต. สมยศ ชูแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2774 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0264

348 ด.ต. สมศักดิ์ มากสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4148 ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3843

349 ส.ต.ต. สมัชชา หมวดชนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1106 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0041

350 ส.ต.อ. สมิทธ ทองจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0143 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0447

351 ส.ต.ท. สรยทุธ ไพรพฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 12202 0312 ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1522

352 จ.ส.ต. สราวุฒิ ปานศรี ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3418 ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.3734

353 ส.ต.ต. สหชาติ กัลพฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1653 ผบ.หมู (ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4257

354 ส.ต.ท. สหรัฐ รัตนรังษี ผบ.หมู (ป.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.1710 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4159

355 จ.ส.ต. สันติ สุขยัง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.1459 ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1552

356 ด.ต. สันติพล หิมานนท ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0314 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.968

357 วาที่ ร.ต.ต. สันทัด มุสิกุล รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 12301 0020 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร 0803 14202 0178

358 จ.ส.ต. สาทิตย แสงสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 12202 0331 ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ 0802 14202 0179

359 ด.ต. สาธิต คงชวย ผบ.หมู (สส.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0414 ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2335

360 ด.ต. สานนท ยิ้มมุด ผบ.หมู (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3698 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3302

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

361 ส.ต.อ. สานุพงศ อัครธนวัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.1695 ผบ.หมู (สส.) สภ.พะโตะ จว.ชุมพร ปชพ.1733

362 ด.ต. สามารถ เก้ือกุลบุตร ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.1473 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 12301 0003

363 จ.ส.ต. สามารถ วรินทรเวช ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3008 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3213

364 จ.ส.ต. สิทธา สงทวย ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0149 ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3850

365 ส.ต.อ. สิทธิชัย หิรัญธานี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1784 ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2622

366 ส.ต.ท. สิทธิเดช คิดโปรง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.844 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4280

367 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ เฉตาไพย ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0238 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.-633

368 วาที่ ร.ต.ต. สินรา ชัยพันธ รอง สว.(ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.1492 รอง สว.(ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 0803 14202 0204

369 ส.ต.ท. สุกฤษฎิ์ เพ็ชรสงฆ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปภก.-505 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2793

370 ด.ต. สุชาติ ชุลีธรรม ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12202 0095 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0030

371 ด.ต. สุชาติ สุดถือ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.1030 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 14202 0651

372 ส.ต.อ. สุดรัก ทองนวล ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0391 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0180

373 ด.ต. สุดัง บุญเดช ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12301 0007 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 12301 0011

374 ส.ต.ต. สุทธิศักดิ์ โชติกุญชร ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ ปกบ.1327 ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0630

375 ด.ต. สุนทร นุนคง ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12202 0239 ผบ.หมู (สส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12204 0276

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

376 ด.ต. สุพจน ดําคุม ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3412 ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4445

377 ส.ต.ท. สุพัฒชัย สุขทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง ปรน.-586 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2370

378 จ.ส.ต. สุรชาติ ชุมพล ผบ.หมู (สส.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4838 ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0305

379 ด.ต. สุรพงษ กิจเจริญ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0093 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1445

380 ส.ต.อ. สุรศกัดิ์ ไชยผดุงนิรันดร ผบ.หมู (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1409 ผบ.หมู (สส.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1466

381 ส.ต.อ. สุรศกัดิ์ ปานสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4824 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4123

382 ส.ต.อ. สุรศกัดิ์ พัดตั๋น ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12202 0109 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12202 0082

383 ด.ต. สุรศกัดิ์ มีบุญมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4810 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4260

384 ด.ต. สุรศกัดิ์ อิสโร ผบ.หมู (สส.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2115 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0426

385 ส.ต.อ. สุริยะ ฤทธิกาญจน ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.2000 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4810

386 ส.ต.อ. สุริยนั พลชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0143 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4148

387 ส.ต.อ. สุริยา วุนชุม ผบ.หมู (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12202 0219 ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0289

388 ด.ต. สุรีย เจริญพร ผบ.หมู (สส.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 14204 0563 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0142

389 ส.ต.อ. สุวรรณ ชูรัตน ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 12310 0121 ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12202 0070

390 ด.ต. สุวิทย ไชยณรงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0350 ผบ.หมู (ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4688

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

391 ด.ต. เสริมวิทย เทพศรี ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 12202 0383 ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1496

392 ด.ต. เสริมศักดิ์ สกุลวงค ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.1015 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2425

393 ส.ต.อ. โสรวัฒน สุดสะอาด ผบ.หมู (ป.) สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา ปพง.-733 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2031

394 ส.ต.อ. หฤษฎ โมสิกะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.888 ผบ.หมู (สส.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1735

395 ด.ต. ใหม แสงอรุณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2870 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2932

396 ด.ต. ฬีปงทัทโร ทอนทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.1528 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1239

397 ส.ต.ต. อดิศร ปตัง ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0388 ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14205 0486

398 ส.ต.ต. อดิศร หนูชู ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1274 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3307

399 จ.ส.ต. อดิศักดิ์ นาราทิพย ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1248 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.-857

400 ด.ต. อดุลย หลําหลง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0606 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0234

401 ด.ต. อทิศร พรหมนุช ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-780 ผบ.หมู (สส.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.1041

402 ส.ต.ต. อธิเบศร สังขทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.797 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4259

403 ส.ต.อ. อธิวฒัน บาโหย ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 14202 0669 ผบ.หมู (จร.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 14205 0706

404 ด.ต. อนันต ระหังภยั ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 14202 0625 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0081

405 ด.ต. อนันต เสงแกว ผบ.หมู (ธร.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2339 ผบ.หมู (ป.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2358

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 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

406 ส.ต.อ. อนุชิต ขอลือ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0447 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12204 0044

407 วาที่ ร.ต.ต. อนุชิต ทองรอด รอง สว.(ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0022 รอง สว.(ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.1013

408 ด.ต. อนุพงศ แกวเชิด ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0359 ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3941

409 ส.ต.อ. อนุรันต เบญญากุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4350 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 1810 12202 0377

410 ร.ต.ต. อภิชัย พระกะยาพันธ รอง สว.(สส.) สภ.ละอุน จว.ระนอง 0807 14204 0092 รอง สว.(สส.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 0807 14204 0120

411 ส.ต.อ. อภิเดช เมืองนาโพธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1903 ผบ.หมู (สส.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1911

412 ส.ต.ต. อภินันต เนื้อเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.787 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0082

413 จ.ส.ต. อภิรักษ หีดแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4496 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4269

414 จ.ส.ต. อภิวฒัน จันทรังษี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0602 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0061

415 ส.ต.อ. อภิวฒัน เหนี่ยวยอย ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.1420 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0118

416 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ พิเศษสิทธิ์ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองชุมพร 1805 12202 0129 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1439

417 ส.ต.ท. อมฤต วัฒนาเลิศรักษ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0122 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0113

418 ส.ต.ต. อรรถกร ถิ่นบานใหม ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1031 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1585

419 ส.ต.อ. อลงกช ธนาวุฒิ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4777 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3239

420 ส.ต.อ. อาทิกว ีอินทจิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2030 ผบ.หมู (สส.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3538

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 89/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

421 จ.ส.ต. อานนท ดําแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 14202 0663 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0060

422 จ.ส.ต. อานัส มาลินี ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 12202 0333 ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 12204 0335

423 ด.ต. อํานวย ชูแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1834 ผบ.หมู (สส.) สภ.สวี จว.ชุมพร ปชพ.1910

424 ด.ต. อํานาจ แกวพิชัย ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 0803 14204 0166 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.1530

425 ด.ต. อุดม แสงหฤทัย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0571 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0174

426 ส.ต.อ. เอกพล แกวปลั่ง ผบ.หมู (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3572 ผบ.หมู ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 12301 0002

427 ด.ต. เอกรินทร หนูวงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต ปภก.907 ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14205 0053

428 ด.ต. เอนก ศักดา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2231 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0069

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )
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