
 
( ส ำเนำ ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๙ 
ที ่ 279/๒๕62 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
 

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

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560  
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ  ประกอบค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
ที่  297/2562 ลงวันที่  10 พฤษภำคม 2562 จึงแต่งตั้ งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจระดับรองสำรวัตร   
ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ในสังกัดต ำรวจภูธรภำค 9 จ ำนวน 11๒ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิม         
ไปตั้งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  
 

           สั่ง  ณ  วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕62 
 
 

                           (ลงชื่อ) พลต ำรวจโท รณศิลป์  ภู่สำระ 
                                                        ( รณศิลป์  ภู่สำระ ) 
                                                           ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค ๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            ส ำเนำถูกต้อง 
  
พันต ำรวจโทหญิง  
                      ( ปธนีช์  กำฬสุวรรณ ) 
               รองผู้ก ำกับกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 ฯ 
       รักษำรำชกำรแทน ผู้ก ำกับกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 1  
         กองบังคับกำรอ ำนวยกำรต ำรวจภูธรภำค 9               พ.ต.ต.หญิง รุจิรำ คัด/ทำน  
                          

 
                                                                                                                                                                     (ค ำสั่ง รอง สว. หมุนเวียน) 

 



หน้าท่ี 1 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กรีฑา ปุรินทราภิบาล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0220 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0020

2 ร.ต.อ. กวิน นิติธรรมตระกูล รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา สยล.123 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0375

3 ร.ต.อ. กังวาน วงศ์จันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0390 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 13202 0090

4 ร.ต.อ. หญิง กันทิมา ราชมนตรี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 11204 0012 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0100

5 ร.ต.อ. กิติศักด์ิ เพชรนะ รอง สว.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา 2006 11204 0111 รอง สว.สส.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.251

6 ร.ต.อ. กิติศักด์ิ เยาว์นุ่น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11403 0028 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0255

7 ร.ต.อ. เกษม หนูแก้ว รอง สวป.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 13202 0461 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0002

8 ร.ต.อ. หญิง ขวัญฤดี วัฒนกุล รอง สว.ธร.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 13304 0289 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0142

9 ร.ต.อ. คมสัน สมอ่อน รอง สว.สส.สภ.ท่าแพ จว.สตูล 0908 13204 0094 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0116

10 ร.ต.อ. ค ารณ ทองเรืองรักษ์ รอง สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 13202 0465 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0515

11 ร.ต.อ. จีราวุธ แก้วน้อย รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 0904 13202 0473 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0396

12 ร.ต.อ. ฉลวย เจริญเกตุ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 11204 0010 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0098

13 ร.ต.อ. ฉลอง บัวศรี รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0011 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13202 0524

14 ร.ต.อ. ชัยยันต์ จันทร์ผลึก รอง สวป.สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.187 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0147

15 ร.ต.อ. ชาญเมธา สุทธิอักษร นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พัทลุง 1905 11323 0005 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11403 0028

           พ.ต.ต.หญิง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  279 /2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2562

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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



หน้าท่ี 2 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  279 /2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2562

16 ร.ต.อ. ชิน ทักษิณ รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 11442 0017 รอง สว.กก.ปพ.ภ.9 2000 11202 0026

17 ร.ต.อ. ชูวิทย์ อ่อนขวัญเพ็ชร รอง สว.สส.สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 13204 0236 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 13202 0094

18 ร.ต.อ. เชวง สามแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 13207 0405 รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0129

19 ร.ต.อ. เชาวลิต แก้วห่อทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สยล.181 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 11203 0238

20 ร.ต.อ. เช่ียวชาญ อินทมิน ผบ.มว.(สบ 1) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 13202 0173 รอง สว.ฝ่ายปกครอง ศฝร.ภ.9 2003 11355 0051

21 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ทิพย์ลาย รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0129 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0381

22 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ วรรณศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.364 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11203 0119

23 ร.ต.อ. ณรงฤทธ์ิ ทองทวี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0050 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32340 0098

24 ร.ต.อ. ณรงศักด์ิ สุจริต รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0034 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.113

25 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ อ าภา รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 13204 0399 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0097

26 ร.ต.อ. เดชาพิศุทธ์ ใจสมุทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0074 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองเอ้ือง จว.ตรัง 1904 29203 0060

27 ร.ต.อ. ทรงกรด นิลตีป รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0048 รอง สวป.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 13207 0396

28 ร.ต.อ. เทียมทัศน์ เส้งสุ้น นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11323 0007 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 13202 0091

29 ร.ต.อ. ธนงค์ อินเอียด ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ย่ีงอ จว.นราธิวาส 0903 13202 0211 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0035

30 ร.ต.อ. ธนพล โพธ์ิทอง รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 11305 0093 รอง สว.สส.สภ.บางกล่ า จว.สงขลา สสข.534

           พ.ต.ต.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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



หน้าท่ี 3 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  279 /2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2562

31 ร.ต.อ. ธนวัช พุ่มโพธ์ิฆัง รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 11202 0062 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0390

32 ร.ต.อ. ธรณิศ สุขเจริญ รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11202 0147 รอง สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.232

33 ร.ต.อ. ธีรวัตร เต็มราม รอง สว.สส.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13204 0244 รอง สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 13204 0079

34 ร.ต.อ. นพพร นุ้ยมณี รอง สวป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 13202 0054 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0058

35 ร.ต.อ. นรเทพ สังข์วรรณโณ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0069 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.471

36 ร.ต.อ. บัณฑิต กิติยามาศ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0035 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0113

37 ร.ต.อ. บุญโชติ บุญตามช่วย รอง สว.สส.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 13204 0310 รอง สว.สส.สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.427

38 ร.ต.อ. ประทีป อิสระ รอง สว.ธร.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 0907 13304 0311 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0073

39 ร.ต.อ. ประสาน แนมใส รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา สยล.223 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 23203 0119

40 ร.ต.อ. ประเสริฐ ล่องสุวรรณ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 13202 0221 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.402

41 ร.ต.อ. ปราศรัย ร่วมพันธ์ รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 13202 0230 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0083

42 ร.ต.อ. หญิง ปัญญาเพ็ญ เกตุแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0020 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0220

43 ร.ต.อ. พงศ์พัฒน์ ยะโกบ รอง สว.สส.สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 13204 0229 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0085

44 ร.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ ขาวนวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13203 0021 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.130

45 ร.ต.อ. พนม อ าพะวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะท้อน จว.สงขลา สสข.492

           พ.ต.ต.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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



หน้าท่ี 4 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  279 /2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2562

46  ร.ต.อ. พรชัย หม่ืนคล้ิง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0023

47 ร.ต.อ. พรทวี คงดี รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0073 รอง สว.ธร.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 0907 13304 0311

48 ร.ต.อ. พัลลภ สุกแก้ว รอง สว.ธร.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สปน.217 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0468

49 ร.ต.อ. พิเชฐ สุขสถาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา สยล.158 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแพ จว.สตูล 1907 11203 0105

50 ร.ต.อ. พิณโญ ปานนิล รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0035 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32342 0095

51 ร.ต.อ. พุทธมาศ รองเดช รอง สว.สส.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส สนธ.149 รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13204 0377

52 ร.ต.อ. ไพโรจน์ แก้วห่อทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 24203 0343 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 11203 0236

53 ร.ต.อ. ภูนท เรืองย่ิง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 23203 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 0905 24203 0044

54 ร.ต.อ. ภูมิรพี ลัภกิตโร รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 1907 11202 0058 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.178

55 ร.ต.อ. ภูริวัจน์ กาเส็ม รอง สวป.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 2006 11202 0121 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32353 0100

56 ร.ต.อ. ภูวดล พลเดช รอง สวป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 13202 0130 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0013

57 ร.ต.อ. รัตพรรณ จันทะโร รอง สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.230 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0109

58 ร.ต.อ. หญิง รุ่งตวัน ชูมาลี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0201 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0011

59 ร.ต.อ. หญิง ลัดดาวัลย์ แสงมณี รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สตูล 1907 29203 0040 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0101

60 ร.ต.อ. หญิง วรรณี ทองแดง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0104 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0013

           พ.ต.ต.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9
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61 ร.ต.อ. วิรัตน์ สุขธร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 23203 0392 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 1907 11203 0098

62 ร.ต.อ. วีรพงค์ นาคเกล้ียง รอง สวป.สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 13202 0133 รอง สวป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 13207 0108

63 ร.ต.อ. ศักดา หวานคง รอง สว.สส.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี สปน.168 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11204 0136

64 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร ปานทุ่ม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11326 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0022

65 ร.ต.อ. หญิง ศิริวรรณ ปานจันทร์ รอง สว.ฝ่ายปกครอง ศฝร.ภ.9 2003 11306 0048 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา สยล.69

66 ร.ต.อ. หญิง ศุลีพร พ่ึงตัว รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 11204 0009 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0099

67  ร.ต.อ. เศรษฐกาญจน์ ทิพโอสถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0076 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11203 0118

68 ร.ต.อ. สมคิด เกตุนวล รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0374 รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 1906 11204 0145

69 ร.ต.อ. สมจิตร ฉิมรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.141 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 11203 0123

70 ร.ต.อ. สมชาย หามะ รอง สว.สส.สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 13204 0263 รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 13202 0123

71 ร.ต.อ. สราวุธ ไชยชนะ รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0433 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0111

72 ร.ต.อ. ส าราญ ล่องเซ่ง ผบ.มว.(สบ 1) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 13202 0182 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0114

73 ร.ต.อ. สิงหนาท หอยตะคุ รอง สว.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สปน.236 รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 13202 0500

74 ร.ต.อ. สืบสาย เทพสุริวงศ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0171 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 11304 0011

75 ร.ต.อ. สุชาติ ส่องแก้ว รอง สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 13202 0168 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 13202 0220

           พ.ต.ต.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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



หน้าท่ี 6 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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76 ร.ต.อ. สุนันท์ จันทร์คง รอง สว.สส.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา สยล.79 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา 1906 11202 0129

77 ร.ต.อ. สุพจน์ ใจตรง ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 13202 0224 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.194

78 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณพร มณฑาโชติ รอง สว.ฝ่ายปกครอง ศฝร.ภ.9 2003 11355 0051 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0249

79 ร.ต.อ. สุรชัย สุธรรมแปง รอง สว.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 13204 0280 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0110

80 ร.ต.อ. หญิง เหมือนฝัน หะยีมะยิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11403 0031 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 11304 0013

81 ร.ต.อ. อนันต์ กุลโรจนสิริ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 13202 0172 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล สสต.89

82 ร.ต.อ. อรุณ แก้วบัว รอง สว.สส.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 13204 0305 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0023

83 ร.ต.อ. อ านาจ บุญจันทร์ รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0094 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0102

84 ร.ต.อ. อ าพล ยุโส๊ะ รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0454 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 13202 0219

85 ร.ต.อ. อ าพล รัตนทวีเขต รอง สว.ธร.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 13304 0361 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0095

86 ร.ต.อ. อุดมศักด์ิ บริพันธ์ุ รอง สวป.สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 13202 0034 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 13202 0093

87 ร.ต.อ. อุดมศักด์ิ พิพัฒน์วรสกุล รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 13202 0551 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 13202 0133

88 ร.ต.อ. หญิง อุษณีย์ ปานนาค รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 11305 0094 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0173

89 ร.ต.อ. ฮาลีม หลีเยาว์ รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13202 0016 รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 13202 0070

90 ร.ต.ท. ก าพล ลอยจ้ิว รอง สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 13207 0305 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0057

           พ.ต.ต.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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



หน้าท่ี 7 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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91 ร.ต.ท. จรูญ ทองน้อย รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0157 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0094

92 ร.ต.ท. หญิง จุฑามณี มลยงค์ รอง สว.ธร.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 13304 0102 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0152

93 ร.ต.ท. เจริญ สุภาพบุรุษ รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0128 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0048

94 ร.ต.ท. ชินกร อินทอง รอง สวป.สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 11202 0079 รอง สว.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.213

95 ร.ต.ท. ไชยา ไชยสุวรรณ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0218 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0447

96 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ ลอยลิบ รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13202 0017 รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0132

97 ร.ต.ท. ธนาวิทย์ แพรกทอง รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0122 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 13202 0486

98 ร.ต.ท. ธนาวุฒิ อุ่นเรือน รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0108 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0028

99 ร.ต.ท. ประคอง อุ้ยกระโทก รอง สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 13204 0069 รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13202 0018

100 ร.ต.ท. ประสิทธิพร แก้วสองเมือง รอง สวป.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 13202 0083 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0115

101 ร.ต.ท. ปราโมทช์ ปานอ่อน รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.211 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0146

102 ร.ต.ท. พันธ์ศักด์ิ เทพกูล รอง สว.สส.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 2006 11204 0113 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13202 0530

103 ร.ต.ท. ยุทธชัย ชัยเพชร รอง สว.สส.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13204 0327 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 11203 0132

104 ร.ต.ท. รัชกฤช นิธิกรภักดี รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13204 0131 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0062

105 ร.ต.ท. รัฐศักด์ิ จีนหว่ัน รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0098 รอง สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.138

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ



หน้าท่ี 8 ใน 8 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ  ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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106 ร.ต.ท. วราวิช เหรัมพกุล รอง สวป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สปน.274 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0046

107 ร.ต.ท. ศิลา ทวีพัฒนะพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.215 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 24203 0122

108 ร.ต.ท. สนธญา ชูโชติ รอง สว.สส.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 2006 11204 0126 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0155

109 ร.ต.ท. สวัสด์ิ ปานถาวร รอง สว.สส.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 2005 11204 0113 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0042

110 ร.ต.ท. สุรชัย ไชยวงศ์ รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 13207 0404 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0100

111 ร.ต.ท. อรุณ ม่วงแก้ว รอง สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 2005 11204 0110 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11204 0135

112 ร.ต.ท. อาด า หลังปูเต๊ะ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0167 รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 13202 0497

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

     ( ลงช่ือ ) พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)


