
 
( ส ำเนำ ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๙ 
ที ่ 280/๒๕62 

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 44 รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิม         
ไปตั้งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ หรือให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิมมำรับอัตรำเงินเดือนในงบประมำณของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 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  
         กองบังคบักำรอ ำนวยกำรต ำรวจภูธรภำค 9               พ.ต.ต.หญิง รุจิรำ คัด/ทำน     
  
                      

                                                                                                                                                                     (ค ำสั่ง รอง สว. เข้ำ ภ.๙) 



หน้าท่ี 1 ใน 3 หน้า

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

1 ร.ต.อ. หญิง กาสุมา เจะเงาะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0101

2 ร.ต.อ. เกรียงไกร ล่ิมวงศ์สกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 24203 0149 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11203 0253

3 ร.ต.อ. หญิง จิราวรรณ ปาลเมือง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0015 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0253

4 ร.ต.อ. ชัยดา อินทร์ปราบ รอง สว.กก.6 บก.ป. 2102 11202 0292 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0112

5 ร.ต.อ. หญิง ฐิติดา ชนะสงคราม รอง สว.ธร.สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด 1407 13304 0304 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0151

6 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ เพ็งภัตรา รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 3 สกบ. 0302 11431 0055 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0252

7 ร.ต.อ. ธวัชชัย เรืองเดช รอง สว.สส.สภ.เกาะลันตา จว.กระบ่ี 0802 13204 0092 รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.347

8 ร.ต.อ. ธีรโชติ ณ พัทลุง รอง สวป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.563 รอง สวป.สภ.ทุ่งต าเสา จว.สงขลา สสข.191

9 ร.ต.อ. ธีระวุฒิ แสนอินทร์ รอง สว.กก.ตชด.43 2505 11304 0259 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0443

10 ร.ต.อ. หญิง นรรธรส ผอมสวัสด์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11304 0023 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0259

11 ร.ต.อ. หญิง นันทวดี กลับอ าไพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11326 0026 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0203

12 ร.ต.อ. หญิง นิรินทร์ พลจรัส รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0043 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0035

13 ร.ต.อ. นิเวศน์ ขาวนวล รอง สว.กก.6 บก.ป. 2102 11202 0296 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0035

14 ร.ต.อ. บีดัน สาริปา รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม 1116 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 1907 11203 0097

15 ร.ต.อ. บุรินทร์ ชูข า รอง สว.กก.6 บก.ป. 2102 11202 0297 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0117

           พ.ต.ต.หญิง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  280/2562  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 3 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  280/2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2562

16 ร.ต.อ. ปัญญา พิมพ์บุญมา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 11202 0085 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32353 0094

17 ร.ต.อ. ปัญญาโชติ บุดดานอก รอง สวป.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.204 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0389

18 ร.ต.อ. หญิง พรภิรมย์ ทองใส รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11367 0077 รอง สว.ธร.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.193

19 ร.ต.อ. พิเนตร แก้วสมหนู รอง สว.กก.6 บก.ป. 2102 11202 0295 รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0128

20 ร.ต.อ. หญิง ไพลิน คงผอม รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 11304 0038 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0214

21 ร.ต.อ. ไพศาล กาญจนแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด สน.3-676 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11203 0243

22 ร.ต.อ. ภราดร เหลียวนวัฒน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11304 0016 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.9 2003 11323 0004

23 ร.ต.อ. หญิง ภัคฐิญา ยูระวงค์ รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0360 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0248

24 ร.ต.อ. หญิง มนัญชญา คงประเทศ รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 11304 0015 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0096

25 ร.ต.อ. วรชาติ แท่นเอียด รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0366 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0003

26 ร.ต.อ. หญิง วรางคณา เจษฎารมย์ รอง สว.ฝอ.งป.สงป. 0501 11304 0012 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0201

27 ร.ต.อ. วิรุฒิ บุญเสนา รอง สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0027 รอง สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 13204 0116

28 ร.ต.อ. หญิง ศรีกัญญา เพชรคง รอง สว. กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 11304 0351 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0034

29 ร.ต.อ. สมพงษ์ หนูแสง รอง สวป.สภ.เมืองกระบ่ี จว.กระบ่ี สกบ.104 รอง สว.สส.สภ.ล าป า จว.พัทลุง 0905 13204 0174

30 ร.ต.อ. หญิง สุกิจจาภรณ์ โมราสิทธ์ิ รอง สว.ฝอ.ผอ.สยศ.ตร. 0202 11325 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0218

           พ.ต.ต.หญิง

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

 ( ปธนีช์ กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

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



หน้าท่ี 3 ใน 3 หน้า

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี  280/2562  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2562

31 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรา อินทร์จันทร์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 11326 0360 รอง สว.ธร.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี สปน.253

31 ร.ต.อ. หญิง สุดาวัลย์ เก้ือรุ่ง รอง สว.ธร.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช สสข.249 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0107

32 ร.ต.อ. สุบิน นัมรัตน์ รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา 0805 13202 0177 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0115

33 ร.ต.อ. สุพรรณ แซงวงษ์ รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวล าภู สอด.494 รอง สวป.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 13202 0461

34 ร.ต.อ. สุเมธ จิตรเพ็ชร รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย 0408 13207 0257 รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 13202 0230

35 ร.ต.อ. สุรวุฒิ เอ้งเถ้ียว รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0023 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พัทลุง 1905 11323 0005

36 ร.ต.อ. หญิง อรทัย เจริญขวัญ รอง สว.ธร.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี สสฏ.514 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 23203 0036

37 ร.ต.อ. หญิง อรวรรณ บัวสด รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป. 0701 11302 0064 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0001

38 ร.ต.อ. อรุณ ใจแข็ง รอง สว.กก.ตชด.42 2505 11429 0232 รอง สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.230

39 ร.ต.อ. หญิง อุมาพร ก้ิมแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11304 0016 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0171

40 ร.ต.อ. เอกศักด์ิ ขวัญหวาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0163 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 11203 0157

41 ร.ต.ท. กรีวรรณ พันธุรัตน์ รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0189 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0360

42 ร.ต.ท. สุทธิชัย จันทระ รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี 1707 11202 0072 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0202

43 ร.ต.ต. กิตติพศ ทองใสเกล้ียง รอง สวป.สน.สามเสน 1108 13202 0264 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11204 0137

44 ร.ต.ต. ขรรค์ชัย แก้วทอง รอง สวป.สน.บางขุนนนท์ 1114 13202 0250 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 11203 0318

           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


