
  

( สำเนา ) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๘ 
ท่ี ๙๐/๒๕๖๖ 

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.อ. กมลภพ รอดรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล  ปสต.881 ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0359

2 ส.ต.ท. หญิง กมลวรรณ โสภณรัตน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 2901 12301 0048 ผบ.หมู (ธร.) สภ.ละอุน จว.ระนอง ปรน.1217

3 ส.ต.อ. กรกันต หาญเมง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0084 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0238

4 ส.ต.อ. กรวชิญ สังญทอง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1542 ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3805

5 ส.ต.อ. กริช คงเจริญ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 0903 14202 1667 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1104

6 จ.ส.ต. กษิดิ์เดช ชูจันทร ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1784 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2549

7 จ.ส.ต. กอบกิจ ประทับกอง ผบ.หมู (ป.) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท ปชน.1122 ผบ.หมู (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร ปชพ.-1027

8 ส.ต.อ. กิตติชัย เกลี้ยงจิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2228 ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1031

9 ด.ต. กิตติพงศ วิมล ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1171 ผบ.หมู (สส.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2671

10 ส.ต.อ. กิตติวงศ ชนะสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1829 ผบ.หมู (สส.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0414

11 จ.ส.ต. เกงพงศ ทองศรี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0274 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0606

12 จ.ส.ต. เกรียงไกร บรรรครีี ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2963 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.886

13 จ.ส.ต. เกษม สมศรี ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 3373 ผบ.หมู (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4472

14 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ตระกูล ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา ปรน.700 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1600

15 ด.ต. ขอบฟา มณีโชติ ผบ.หมู (สส.) สน.ฉลองกรุง 1103 14204 0110 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14204 0304

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.8 ที่ 90/2566 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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

16 ด.ต. คณิต สิทธิชัย ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0796 ผบ.หมู (จร.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14205 0468

17 ส.ต.อ. คธาวุธ ไชยการ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12301 2509 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1112

18 ส.ต.อ. จติณัฐ พัฒนแชม ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0288 ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 1803 12310 0121

19 ส.ต.อ. จตุรงค คงเพ็ชรศรี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โคกเคยีน จว.นราธิวาส 0903 14202 1110 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1089

20 ส.ต.อ. จรัญ หนูยิ้มซาย ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 0606 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1655

21 ส.ต.อ. จักรกฤษณ มากเกลี้ยง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส  0903 14202 1228 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0233

22 ด.ต. จารึก เพชรทอง ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6670 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0720

23 จ.ส.ต. จิรศักดิ์ ตุกสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1864 ผบ.หมู (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2152

24 ส.ต.อ. จิรายุ ชนะกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ตุยง จว.ปตตานี 1909 12202 1204 ผบ.หมู (สส.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.1723

25 ส.ต.อ. จีราวุฒิ จุลบุษรา ผบ.หมู (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1580 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0448

26 ส.ต.อ. เจษฎา ธนาวุฒิ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0076 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3198

27 ด.ต. เจษฎา บุญยัง ผบ.หมู (สส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 14204 0907 ผบ.หมู (สส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12204 0273

28 ส.ต.อ. ฉัตรชัย เสือนิล ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 0903 14202 1665 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1091

29 จ.ส.ต. ชนะชัย ยานขาว ผบ.หมู (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0299 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1592

30 จ.ส.ต. ชลทิตย มาศพงศ ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ.  1013 12202 0664 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2996

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

31 ส.ต.อ. หญิง ชาติยา แซตั้น ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0048 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0228

32 ส.ต.อ. ชานนท ไชยศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ภูพิงค จว.เชียงใหม ปชม.4451 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0414

33 ด.ต. ชิษณุพงศ ขุนโหร ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0625 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0257

34 ส.ต.อ. เชวงศักดิ์ รัตนานุพงศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0145 ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0319

35 ส.ต.อ. ฐาปกรณ คุณสนอง ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1629 ผบ.หมู (จร.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12205 0198

36 ด.ต. ณฐพงศ แดงแกว ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1180 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2400

37 จ.ส.ต. ณรงคฤทธิ์ รุยนุน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 0904 14202 1171 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2045

38 ส.ต.อ. ณัฐกาญจน หนูทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0284 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2970

39 ส.ต.อ. ณัฐพล ศรีกาญจน ผบ.หมู (ป.) สภ.บานฉาง จว.ระยอง ปรย.1077 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0491

40 จ.ส.ต. ณัฐพล ศิวะปะ ผบ.หมู (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3713 ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0391

41 ส.ต.อ. ณัฐวัฒน หมันเส็น ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 1507 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1615

42 ส.ต.อ. ณัฐวิทย ดําดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2234 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0172

43 ส.ต.อ. ณัฐวุฒ ิคุมกุมาร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0036 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0182

44 ส.ต.อ. ณัฐวุฒ ิบุญชู ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1628 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.862

45 ด.ต. เณรฐิวฒัน สุธานันต ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคมุฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2280 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3982

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

46 ด.ต. ดนุพล นวลละออง ผบ.หมู (สส.) สน.บึงกุม 1102 14204 0682 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2394

47 ส.ต.อ. ดํารงค ทองกู ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0070 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0194

48 ส.ต.อ. เดชาวัต ปลองเกิด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี 0904 14202 1471 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4170

49 จ.ส.ต. ทนงศกัดิ์ จันทรทัศน ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0242 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4925

50 ส.ต.อ. ทรงพล หองสีปาน ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0942 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปน.1-2102

51 ร.ต.ท. ทรงอภิรัตน วัดศรี รอง สว.(จร.) สน.บางนา ปน.2-5144 รอง สว.(สส.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12204 0257

52 ส.ต.อ. ทวิช ศรีรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะกวะ จว.ยะลา 0906 14202 0347 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.-433

53 ส.ต.อ. ธนกร เพชรกาญจนวัฒน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1343 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1248

54 ด.ต. ธนโชติ มากแกวกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.สามรอยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 14202 0536 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0077

55 ด.ต. ธนทร สุขใจ ผบ.หมู (สส.) สภ.กุมภวาป จว.อุดรธานี ปอด.2452 ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0490

56 จ.ส.ต. ธนวัฒน จุยสุวรรณ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0026 ผบ.หมู (ป.) สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0302

57 ด.ต. ธนวิน อินทรฤทธิ์ ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1008 ผบ.หมู (ธร.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12301 0306

58 ส.ต.อ. ธนากร ทองสิพพัญู ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0270 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4764

59 ส.ต.ท. ธนินธรณ บัวบล ผบ.หมู (สส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3003 ผบ.หมู (สส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12204 0275

60 จ.ส.ต. ธรรมราช เงินนาค ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา 0906 14202 0087 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.815

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

61 จ.ส.ต. ธวัชชัย ทองทิพย ผบ.หมู (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 14202 0928 ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3851

62 ด.ต. ธัชกร บัวเพ็ชร ผบ.หมู กก.ตชด.43 2505 12202 5460 ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4333

63 ด.ต. ธัญญะ แยมไสว ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว 1111 14202 0290 ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.1944

64 ส.ต.อ. ธีรพัฒน ติกจินา ผบ.หมู (ป.) สภ.บานหมอ จว.สระบุรี ปสบ.1908 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3220

65 ส.ต.อ. ธีรวัฒน หนูทวี ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ปปน.1940 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.5014

66 ส.ต.อ. ธีระวัฒน แกวจันทรทอง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1144 ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0251

67 วาที่ ร.ต.ท. นพรัตน ดวงงา รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ 1609 12202 0080 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.848

68 ด.ต. นพรุจ จิระไตรพร ผบ.หมู (สส.) สภ.เบญจลักษ จว.ศรีสะเกษ ปศก.4583 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4125

69 ส.ต.อ. นพฤทธิ์ บุญแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.มายอ จว.ปตตานี ปปน.2419 ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3412

70 ส.ต.ท. หญิง นพักสณรรญ สลักคํา ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 12301 0007 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 12301 0033

71 ส.ต.อ. นฤนาท พิกุลทอง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0071 ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0350

72 ส.ต.อ. นัฐชัย บุญสิงมา ผบ.หมู ฝายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.1 จต. 0802 12204 0004 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1615

73 ด.ต. นันทภพ วงศวิวัฒน ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1635 ผบ.หมู (สส.) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1832

74 ด.ต. หญิง นิชานันทน ยังชวย ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0321 ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 12301 0017

75 ด.ต. บุญรัตน ชูชวย ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4350 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4600

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

76 ส.ต.อ. ปฐมพงษ รื่นระเริงศกัดิ์ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1373 ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0394

77 ร.ต.ต. ประกอบ คาํมอญ รอง สว.(จร.) สน.บางกอกใหญ ปน.3-5598 รอง สว.(จร.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4314

78 จ.ส.ต. ปราชญประสิทธิ์ ระวินหรรษ ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6763 ผบ.หมู (ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.1006

79 ส.ต.อ. ปวริศ แกวกระจก ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1323 ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.-1729

80 จ.ส.ต. ปญญาวุฒิ ชุมแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2685 ผบ.หมู (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2135

81 ส.ต.อ. ปยะ จันทบุรี ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2369 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2824

82 ส.ต.อ. พชร พรมรัตนพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2643 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2298

83 ส.ต.ท. พรรษพล ศิริพรประสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองราชบุรี ปรบ.1310 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 14202 0625

84 ส.ต.อ. พันธิตร นกสีแกว ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1226 ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.3692

85 ด.ต. พิชิต หมอมสมภู ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0612 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปน.1-1869

86 ด.ต. พิทักษสันต อรัญพฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  0704 14202 0159 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3227

87 จ.ส.ต. พินโย นวลละออง ผบ.หมู (สส.) สภ.นาหมอม จว.สงขลา ปสข.4214 ผบ.หมู (สส.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1066

88 ด.ต. พิพัฒน มีชะนะ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0395 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2030

89 ส.ต.อ. พีระศักดิ์ เมืองแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 0906 14202 0155 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4777

90 จ.ส.ต. ภคินัย มาศทอง ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6714 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.1238

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

91 ส.ต.ท. ภัทรวุฒิ พีชะนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากคลองรังสติ จว.ปทุมธานี ปมค.1588 ผบ.หมู (สส.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3436

92 ส.ต.อ. ภานุวฒัน เปาวรัตน ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0037 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0142

93 จ.ส.ต. ภานุวฒัน หนูนะ ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 5970 ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียรใหญ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3816

94 ส.ต.อ. มนัส ชูทรัพย ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0288 ผบ.หมู (สส.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0424

95 จ.ส.ต. มารุต ศรีมณีรักษ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0067 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.-522

96 จ.ส.ต. มูหํามัด มะซง ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0578 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0141

97 จ.ส.ต. เมษา สุวรรณมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0572 ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1037

98 ส.ต.อ. ยุทธการ ชิตมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.1368 ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.1981

99 ส.ต.อ. ยุทธการ นาแกว ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ.  1013 12207 1268 ผบ.หมู (สส.) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2374

100 ส.ต.อ. รณชัย ทองศรี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ราตาปนยัง จว.ปตตานี 0904 14202 1010 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3248

101 ส.ต.อ. รัฐวุธ ชุมเศียร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0309 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสวรรค จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0231

102 ส.ต.อ. หญิง รัติพร แสงศรี ผบ.หมู กลุมงานสงเสริม วจ. 0204 12301 0016 ผบ.หมู (ธร.) สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2470

103 ส.ต.อ. ลักษณาวงศ หงษทอง ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ตลิ่งชัน ปศ.3635 ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3495

104 ส.ต.ต. วชิรวทิย กลาฤทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.2200 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ปรน.537

105 ส.ต.อ. วรพล สาดล ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.2314 ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4345

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

106 ส.ต.ท. วศิน นึกเร็ว ผบ.หมู (ป.) สภ.ชางเผือก จว.เชียงใหม ปชม.3219 ผบ.หมู (ป.) สภ.กะทู จว.ภูเก็ต 0806 14202 0137

107 ส.ต.อ. วสันต ชูทิพย ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.1579 ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3501

108 ส.ต.อ. วัชรพงษ ทําพะพันนะ ผบ.หมู (จร.) สน.ประเวศ ปน.24763 ผบ.หมู (จร.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.2075

109 ด.ต. วัชรพันธ ชูละออง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0101 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 12202 0076

110 ส.ต.อ. วัชระ พรหมเกิด ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0224 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1670

111 จ.ส.ต. วันชัย คงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1525 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช ปนศ.4129

112 ส.ต.อ. วิจิตรศกัดิ์ เพชรจรัส ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1454 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.-639

113 ด.ต. วิทยา สังขทอง ผบ.หมู (จร.) สน.ทาขาม ปน.35240 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองระนอง ปรน.970

114 ด.ต. วิโยค เอียดคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1711 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3317

115 ด.ต. วิระชาติ บุญทองสังข ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.22634 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2295

116 ด.ต. วิวัฒน จินดาพล ผบ.หมู (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7567 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1096

117 ร.ต.ต. วีระเดช วรรณสุข รอง สว.(สส.) กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1198 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองพังงา ปพง.1031

118 ด.ต. วีระยุธ ซังทอง ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.3 3204 12301 0006 ผบ.หมู (ธร.) สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2938

119 ส.ต.อ. วุฒชิัย เกิดศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1768 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.3081

120 ส.ต.อ. วุฒพิงษ จิตตสุนทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2267 ผบ.หมู (สส.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14204 0079

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

121 ส.ต.อ. วุฒพิร ศรีเทพ ผบ.หมู ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0029 ผบ.หมู ฝายบริการการศกึษา ศฝร.ภ.8 1803 12301 0114

122 จ.ส.ต. วุฒศัิกดิ์ ชวยบํารุง ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1736 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4275

123 ส.ต.อ. ศราวุฒิ รอดอยู ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 14202 0661 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0677

124 ส.ต.อ. ศราวุฒิ หนูประสงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.1564 ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4338

125 ส.ต.อ. ศราวุธ ศิริรัตน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1338 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1266

126 ส.ต.อ. ศักดิ์ชัย เรืองศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.1374 ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3960

127 ส.ต.ท. ศิริพงษ สมศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1129 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานวสิัยเหนือ จว.ชุมพร ปชพ.-823

128 ส.ต.อ ศุภฤกษ ละมัย ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0105 ผบ.หมู (สส.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 0806 14204 0302

129 ด.ต. สกาว แกวนอย ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 2650 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1607

130 ส.ต.อ. สนิท พรหมสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา ปยล.1264 ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3944

131 จ.ส.ต. สมชาย เขียวคลี่ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี ปพบ.1891 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 0807 14202 0035

132 ส.ต.อ. สมมาตร จันทรขาว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0082 ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3521

133 ด.ต. สมยศ หอจันทร ผบ.หมู (จร.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ  ปปข.1649 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12202 0104

134 ส.ต.อ. สัจจะ เพชรเอา ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1129 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1106

135 ด.ต. สัญญา คิดรอบ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2780 ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2101

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

136 จ.ส.ต. สิงหา ไกรวิลาศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0044 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระนอง ปรน.854

137 ส.ต.อ. สิทธิศักดิ์ อุดมศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ปปน.2046 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา ปพง.-806

138 จ.ส.ต. สุทธิชัย เซงเสง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองปตตานี 0904 14202 0794 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2409

139 ส.ต.อ. สุทธิพงษ ทาดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3442 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0062

140 จ.ส.ต. สุรพงษ เก้ือแกว ผบ.หมู กก.ตชด.43 2505 12202 4465 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี 1810 12202 0492

141 จ.ส.ต. สุรศกัดิ์ เพงพินิจ ผบ.หมู (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2100 ผบ.หมู (ป.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2016

142 ส.ต.อ. สุรศกัดิ์ ศรีออน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0220 ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0493

143 จ.ส.ต. สุรศกัดิ์ แสงสวาง ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6253 ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0516

144 ด.ต. สุริยะ สิงหคุม ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 3548 ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4782

145 จ.ส.ต. สุริยนั จากถิ่น ผบ.หมู (สส.) สน.พระโขนง ปน.2-3406 ผบ.หมู (สส.) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 12204 0151

146 ด.ต. สุริยา ฤกษอุไร ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1496 ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0494

147 ด.ต. หญิง หทัยรัตน กุลทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชัยภมูิ ปชย.1853 ผบ.หมู (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3879

148 ส.ต.อ. อภิชัย เผือกเกิด ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.2348 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวทุง จว.พังงา ปพง.1275

149 ส.ต.อ. อภินันท ขําพรอม ผบ.หมู (สส.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2991 ผบ.หมู (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4347

150 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ แสงดี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 1530 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1616

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 90/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

151 ส.ต.อ. อรรถพงษ กองเจ ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 14202 0166 ผบ.หมู (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.2000

152 ด.ต. อรรถพล แดงบรรจง ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 2923 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0151

153 จ.ส.ต. อรัญ วรรณยาว ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0381 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0122

154 จ.ส.ต. อวิรุทธ ศรีสมโภชน ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 0905 14202 0031 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา 0805 14202 0137

155 ด.ต. อัครพงศ คุมยวง ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองยะลา ปยล.1737 ผบ.หมู (สส.) สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.4008

156 ด.ต. อาทิตย แสงทอง ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6842 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา ปพง.1134

157 ด.ต. อําพร เศษสุวรรณ ผบ.หมู (สส.) สน.ดอนเมือง ปน.13470 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3568

158 ด.ต. อิทธิพล ผลกลา ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0418 ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2755

159 ส.ต.อ. เอกชัย คงประพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0622 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะก่ัวปา จว.พังงา ปพง.1583

160 ส.ต.อ. เอกชัย เซงเอา ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2232 ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0149

ตรวจแลวถูกตอง

              วาท่ี พ.ต.อ. 
( ทรรศชรัฐฎ วรรณแสงทอง )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8


