
( สําเนา ) 
 

คําสั่งตํารวจภูธรภาค ๙ 
ท่ี  278/๒๕62 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 

 
............................................................................... 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  
แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 7/2560 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560  
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
ท่ี 297/2562 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 จึงแตงตั้ งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร  
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 9 จํานวน 86 ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบทายคําสั่งนี้ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป  
 
           สั่ง  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 
 
                                         (ลงชื่อ) พลตํารวจโท รณศิลป  ภูสาระ 
                                                        ( รณศิลป  ภูสาระ ) 
                                                           ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            สําเนาถูกตอง 

  

พันตํารวจโทหญิง  
                      ( ปธนีช  กาฬสุวรรณ ) 
               รองผูกํากับการฝายอํานวยการ 1 ฯ 
       รักษาราชการแทน ผูกํากับการฝายอํานวยการ 1  
         กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 9               พ.ต.ต.หญิง รุจิรา คัด/ทาน 
 

 

                                                                                                                                                                               (รอง สว. หมุนใน บก.เดียวกนั) 



หนาที่ 1 ใน 6 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. กฤตพงศ สุขเกิด รอง สว.สส.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 0906 13204 0287 รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 1910 11202 0074

2 ร.ต.อ. กษิดิ์เดช ขุนทอง รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 13202 0133 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี 2005 23203 0078

3 ร.ต.อ. ขวัญเจริญ ไกรทอง รอง สว.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 11204 0105 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 1904 11203 0153

4 ร.ต.อ. คณพศ จันทรประสพโชค รอง สว.สส.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.534 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 1906 11202 0359

5 ร.ต.อ. จตุรงค ลวนสละ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0055 รอง สว.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13204 0213

6 ร.ต.อ. หญิง จรรยา แกวมณี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0173 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0258

7 ร.ต.อ. จรูญ โสพิกุล รอง สว.ธร.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.530 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 23203 0401

8 ร.ต.อ. เฉลิมชัย เต็มพรอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 24203 0437 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพล จว.สงขลา 1906 11203 0315

9 ร.ต.อ. โชติชวง พันธุผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 23203 0381 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11203 0254

10 ร.ต.อ. ณฐดนย นพรัตน รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 13202 0219 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0214

11 ร.ต.อ. ณรงคศักดิ์ คํานึง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.219 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 11203 0176

12 ร.ต.อ. เดชพนต ศักดิ์สุวรรณ รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา สสข.509 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0467

13 ร.ต.อ. ไตรรงค หนวยตุย รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0008 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11204 0076

14 ร.ต.อ. ทวีป โคพิชัย รอง สวป.สภ.มายอ จว.ปตตานี สปน.233 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 11202 0141

15 ร.ต.อ. ธนพล ใจบํารุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.325 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 24203 0131

           พ.ต.ต.หญิง

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  278 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

     ( ลงชื่อ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช กาฬสุวรรณ

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9



หนาที่ 2 ใน 6 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  278 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

16 ร.ต.อ. ธเนศ มหันตมรรค รอง สวป.สภ.สะบายอย จว.สงขลา สสข.452 รอง สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา สสข.190

17 ร.ต.อ. ธรนัส ภิรมยสุข รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0389 รอง สว.จร.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา สยล.143

18 ร.ต.อ. ธรรมนอง บัวคีรี รอง สว.สส.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 1906 11204 0136 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.465

19 ร.ต.อ. ธราพงษ เย็นใจ รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0504 รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 13202 0481

20 ร.ต.อ. ธิชานนท แดงสนิท รอง สวป.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 13207 0387 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0504

21 ร.ต.อ. ธีรวัฒน สังเมียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานโหนด จว.สงขลา 0907 23203 0410 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.447

22 ร.ต.อ. นิพนธ พรหมจินดา รอง สว.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13204 0212 รอง สวป.สภ.ลําใหม จว.ยะลา 0906 13202 0108

23 ร.ต.อ. เนาวรัตน ผาตะนนท รอง สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา สสข.191 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0207

24 ร.ต.อ. บุญญาน สันบากอ รอง สว.สส.สภ.สายบุรี จว.ปตตานี สปน.169 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 11204 0071

25 ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ หนูเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.165 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง สพท.143

26 ร.ต.อ. บุญให ศรีแกวคง รอง สวป.สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 0902 13207 0170 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0213

27 ร.ต.อ. บูคอรี บิณยูซูฟ รอง สวป.สภ.บานโหนด จว.สงขลา สสข.207 รอง สวป.สภ.สะบายอย จว.สงขลา 1906 11202 0382

28 ร.ต.อ. ปกครอง มณีนวล รอง สวป.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สนธ.271 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0185

29 ร.ต.อ. ประยูร ทองฤทธิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา สยล.143 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 1910 11203 0067

30 ร.ต.อ. ปวิช ฤทธิ์ธรรมนาถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 0907 24203 0115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11203 0279

           พ.ต.ต.หญิง

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

     ( ลงชื่อ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช กาฬสุวรรณ



หนาที่ 3 ใน 6 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  278 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

31 ร.ต.อ. ปุณณรัตน มุสิกรักษ รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา 1906 11202 0129 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0441

32 ร.ต.อ. ผดุงศักดิ์ ภาชนะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0101 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 11442 0017

33 ร.ต.อ. พงศศักดิ์ หนูบูรณ รอง สวป.สภ.หวยปลิง จว.สงขลา 0907 13207 0363 รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 13202 0478

34 ร.ต.อ. พิสุทธิ พุทธกูล รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 11202 0007 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 11204 0111

35 ร.ต.อ. ภิทูร เจ็ดวรรณะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 23203 0400 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 24203 0132

36 ร.ต.อ. ภูวนารถ โนมพรรณ รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 13202 0534 รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 13202 0033

37 ร.ต.อ. ภูวนารถ พันธโภชน รอง สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 13204 0322 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11204 0075

38 ร.ต.อ. มณเฑียร วณีรัตน รอง สวป.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 2006 11202 0141 รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 1910 11202 0073

39 ร.ต.อ. มานะ นามเนียม ผบ.มว.(สบ 1) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 0903 13202 0222 รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0127

40 ร.ต.อ. ยงยุธ บุญให รอง สวป.สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 13202 0081 รอง สวป.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 2004 11202 0128

41 ร.ต.อ. รณกร หุมขาว รอง สว.สส.สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 0905 13204 0164 รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 1905 11204 0082

42 ร.ต.อ. วสันต ปดเมือง รอง สว.สส.สภ.ปะแต จว.ยะลา 2006 11204 0135 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0050

43 ร.ต.อ. วัชรินทร ฉันทวิโรจน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.405 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 23203 0382

44 ร.ต.อ. วัธราวุฒิ เพ็ชรฉุย รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 11202 0014 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 11204 0069

45 ร.ต.อ. วิชาญ พรหมจันทร รอง สวป.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส สนธ.100 รอง สวป.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 13202 0083

           พ.ต.ต.หญิง

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

     ( ลงชื่อ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9



หนาที่ 4 ใน 6 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  278 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

46 ร.ต.อ. วิทยา เพชรอาวุธ รอง สว.ธร.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.155 รอง สว.จร.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.176

47 ร.ต.อ. วิทยา สุทธิรักษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 29203 0052 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 1905 11203 0136

48 ร.ต.อ. วิรัตน พรหมทอง รอง สวป.สภ.ทาธง จว.ยะลา 2006 11202 0128 ผบ.มว.(สบ 1) สภ.จะกวะ จว.ยะลา 0906 13202 0172

49 ร.ต.อ. วีรวรรษ เล็กสุด รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา สสข.515 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 23203 0400

50 ร.ต.อ. สถาพร ยองซี้ รอง สวป.สภ.ลําปา จว.พัทลุง 0905 13207 0170 รอง สว.สส.สภ.บางแกว จว.พัทลุง 0905 13204 0131

51 ร.ต.อ. สมปอง แกวศิริ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0185 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 11203 0235

52 ร.ต.อ. สมพงศ ทองรอด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0018 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 13202 0211

53 ร.ต.อ. สมพร รักเมียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 29203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 1904 11203 0168

54 ร.ต.อ. สมศักดิ์ หนอนน้ํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส สนธ.97 รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 13202 0126

55 ร.ต.อ. สมหมาย รักษชูชื่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.166 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําปา จว.พัทลุง 1905 11203 0114

56 ร.ต.อ. สันติ สวางจิตร รอง สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา สสข.190 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0442

57 ร.ต.อ. สิรวิชญ เทพเรือง รอง สวป.สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 13202 0059 รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี 0904 13202 0101

58 ร.ต.อ. สุกฤษฎิ์ สงแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.319 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะทอน จว.สงขลา 1906 11203 0259

59 ร.ต.อ. สุทธิพงค ชมเชย รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0017 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0098

60 ร.ต.อ. สุทิชัย รัตนมาลา รอง สว.สส.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 0904 13204 0335 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 11204 0055

           พ.ต.ต.หญิง     ( ลงชื่อ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช กาฬสุวรรณ

ตรวจแลวถูกตอง

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ )

สําเนาถูกตอง

(รุจิรา  ชาติวัฒนา)

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9



หนาที่ 5 ใน 6 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  278 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

61 ร.ต.อ. สุนทร กงทง รอง สวป.สภ.สามบอ จว.สงขลา สสข.189 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.306

62 ร.ต.อ. สุรชัย แซโคว รอง สว.ธร.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.207 รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.210

63 ร.ต.อ. สุรันต เบื้องบน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 1905 11203 0106 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําปา จว.พัทลุง 1905 11203 0115

64 ร.ต.อ. สุวัฒน เชื่อเมือง รอง สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 1904 11204 0106 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 1904 11203 0188

65 ร.ต.อ. องอาจ คํามุลนา รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี สปน.220 รอง สวป.สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 13202 0100

66 ร.ต.อ. อรรถพล น้ําขาว รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 13202 0033 รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 13202 0479

67 ร.ต.อ. อัฐพล หงษเพชร รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 13202 0056 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 11204 0070

68 ร.ต.อ. อาคม จันทรุพันธ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0058 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0014

69 ร.ต.อ. อําพล ทองฤทธิ์ รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0005 รอง สว.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 2004 11204 0114

70 ร.ต.อ. หญิง อุไรวรรณ อยูศรี รอง สว.ธร.สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 13304 0013 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 1910 11304 0116

71 ร.ต.อ. เอกพล ถาวรจิตต รอง สว.สส.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13204 0379 รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา สสข.543

72 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ เอียดเหตุ รอง สวป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 13202 0167 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11204 0077

73 ร.ต.ท. เจนณรงค หะรังสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0433 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส สนธ.97

74 ร.ต.ท. เทพฤทธิ์ ทองนอก รอง สวป.สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 0904 13202 0186 รอง สวป.สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 13202 0099

75 ร.ต.ท. นพกร วัฒนกิจ รอง สวป.สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 11202 0078 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.142

           พ.ต.ต.หญิง

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

     ( ลงชื่อ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช กาฬสุวรรณ

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 6 ใน 6 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  278 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

76 ร.ต.ท. นราธร มากชวย รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 1906 11202 0139 รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา สสข.509

77 ร.ต.ท. ประเชิญ มีนรินทร รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 1905 11204 0082 รอง สว.สส.สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 0905 13204 0164

78 ร.ต.ท. ปยวัฒน ทองนิล รอง สว.จร.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.176 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0212

79 ร.ต.ท. พงศธร โกกะพันธ รอง สวป.สภ.แวง จว.นราธิวาส สนธ.186 รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0505

80 ร.ต.ท. วรวุฒิ ปญญา รอง สวป.สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 13202 0136 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0057

81 ร.ต.ท. วิญู สังขแกว รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 13202 0482 รอง สวป.สภ.สามบอ จว.สงขลา สสข.189

82 ร.ต.ท. วีระศักดิ์ เหลาคํา รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0052 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0100

83 ร.ต.ท. ศักดิ์ดา รัตนพันธ รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา สสข.543 รอง สว.สส.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 13204 0327

84 ร.ต.ท. สมจิตร ขุนทองเพ็ชร รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1905 11202 0224 รอง สวป.สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง สพท.81

85 ร.ต.ท. สุขสันต จําพันธุ รอง สว.สส.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 2004 11204 0135 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0053

86 ร.ต.ท. อรรถพล สายทองแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 0902 23203 0173

           พ.ต.ต.หญิง

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

     ( ลงชื่อ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช กาฬสุวรรณ

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)
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