
( สําเนา ) 
 

คําสั่งตํารวจภูธรภาค ๙ 
ท่ี  282/๒๕62 

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  
และ ผูบังคับหมู ดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 9 จํานวน 448 ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ  
ท่ีแนบทายคําสั่งนี้ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิม        
ไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม 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. เล่ือนไหล.และ ผบ.หมู หมุนใน บก.เดียวกัน) 



หนาที่ 1 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. ชีพ พูลศักดิ์ รอง สว.(ป.) สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง ปพท.-1399 รอง สว.(สส.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง ปพท.1679

2 ร.ต.อ. วิโรจน พันเจริญ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1777 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1696

3 ร.ต.ท. จรัญ เทพสุริวงค รอง สว.(ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1863 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 12202 0471

4 ร.ต.ท. นิทัศน รองสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 14202 1012 รอง สว.(ป.) สภ.สะบายอย จว.สงขลา ปสข.3836

5 ร.ต.ท. ไพโรจน นาคะโร รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0144 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0368

6 ร.ต.ท. หญิง วารี ชนะพาล รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0342 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0070

7 ร.ต.ท. วีระ ไชยมิตร รอง สว.(ป.) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา ปสข.-2161 รอง สว.(ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา ปสข.4496

8 ร.ต.ท. สุธรรม จันทสะโร รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0283 รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0042

9 ร.ต.ท. โสภณ มากแกว รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0053 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0433

10 ร.ต.ท. อรุณ แสงทอง รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0058 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0432

11 ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สงสม รอง สว.(ป.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา ปสข.-1813 รอง สว.(ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3741

12 ร.ต.ต. ศักดาดิ์ พรหมจรรย รอง สว.(ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา ปสข.4496 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 12202 0497

13 ร.ต.ต. ธรรมิน เก็มบิลหมาด รอง สว.(สส.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14204 0813 รอง สว.(ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0743

14 ร.ต.ต. หญิง พัชรนันท แกวแดง รอง สว.(ป.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง ปพท.1198 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 1905 12202 0134

15 ร.ต.ต. ณัฐพงศ คงนิล รอง สว.(จร.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 0905 14205 0034 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 1905 12202 0139

           พ.ต.ต.หญิง

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

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 2 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

16 ร.ต.ต. สิทธิศาสตร หลิมพลอย รอง สว.(จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1766 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1603

17 ร.ต.ต. สุวรรณ สังขนอย รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0081 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0343

18 ร.ต.ต. ประวิท บริสุทธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา ปสข.4248 รอง สว.(นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0336

19 ร.ต.ต. โกศล บัวแกว รอง สว.(ป.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา ปสข.-2124 รอง สว.(ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0804

20 ด.ต. หญิง กรรณิการ นวลพุฒ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2072 ผบ.หมู (ปจว.คด.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง ปพท.2243

21 ด.ต. หญิง กัตติญา พรมแกว ผบ.หมู (ส.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2366 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 12202 0143

22 ด.ต. เกรียงศักดิ์ กรมไธสง ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาแพ จว.สตูล ปสต.1302 ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1331

23 ด.ต. เกรียงศักดิ์ คงราม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0230 ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0176

24 ด.ต. เกียรติศักดิ์ แกววิเชียร ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําปา จว.พัทลุง ปพท.-1265 ผบ.หมู (สส.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2154

25 ด.ต. ไกรวิทย สีผม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1758 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 1904 12202 0184

26 ด.ต. เคณศวร มณีโชติ ผบ.หมู (สส.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2154 ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําปา จว.พัทลุง ปพท.-1265

27 ด.ต. โฆสิต ทองหนู ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2189 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1522

28 ด.ต. จรัญ จันทรของชุม ผบ.หมู (ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4015 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14202 0313

29 ด.ต. จโรจน บุญรัตน ผบ.หมู (สส.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 14204 0629 ผบ.หมู (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3530

30 ด.ต. จักรพงศ จําปานา ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1761 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1631

           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 3 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

31 ด.ต. จักรพล พวกพล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1791 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0135

32 ด.ต. จักริน ไพรสุวรรณ ผบ.หมู (สส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3106 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0459

33 ด.ต. จารึก หอทอง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0028 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0567

34 ด.ต. จําลอง ทองมา ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1910 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1870

35 ด.ต. หญิง จุฑารัตน บุญมี ผบ.หมู (ส.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1948 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12202 0076

36 ด.ต. หญิง เจตนาพร พรหมเหมือน ผบ.หมู (ธร.)สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1782 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 14202 0289

37 ด.ต. เจริญ ชวยหมุด ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0308 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0401

38 ด.ต. ชัตชัย เพ็ชรแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4030 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0900 14202 0233

39 ด.ต. ชัยยันต สมากัส ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0188 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0055

40 ด.ต. ชัยยา สุวรรณรัศมี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2645 ผบ.หมู (สส.) สภ.สามบอ จว.สงขลา ปสข.-2108

41 ด.ต. ชาญณรงค นิอิสมัย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1554 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1776

42 ด.ต. ชาญศักดิ์ ทายเซง ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2349 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1514

43 ด.ต. ชานี จินดาวงศ ผบ.หมู (สส.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา ปสข.4515 ผบ.หมู (สส.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3346

44 ด.ต. ชิโนทัย จันทฤทธิ์ ผบ.หมู (ป.)สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2669 ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4336

45 ด.ต. ชุณฐกฤตม ชุมวงค ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2370 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12204 0060

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 4 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

46 ด.ต. ชูเกียรติ ออนแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14202 1297 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1887

47 ด.ต. เชษณรงค สาระรัมย ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0016 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0460

48 ด.ต. ไชยา ชูศรีเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1919 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12204 0126

49 ด.ต. ไชยา พลายดวง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแพ จว.สตูล ปสต.1273 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0168

50 ด.ต. ณภัสกรณ แกวขาว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0228 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0075

51 ด.ต. ณรงคพล ยิ้มซาย ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0055 ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0173

52 ด.ต. ณรงคฤทธิ์ หมื่นพวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3315 ผบ.หมู (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3520

53 ด.ต. ดํารงค จันทรฉาย ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0038 ผบ.หมู (สส.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4135

54 ด.ต. ดุสิต ชวยกิจ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา 0907 14204 0652 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0900 14202 0234

55 ด.ต. เดนชัย หนูวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1311 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1837

56 ด.ต. ทรงวุฒิ เส็นติหยะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0218 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0110

57 ด.ต. ธนกฤต สิริกุลวิตรา ผบ.หมู (ป.) สภ.คูเตา จว.สงขลา ปสข.-2400 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0118

58 ด.ต. ธนนันท วราคนางค ผบ.หมู (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1209 ผบ.หมู (สส.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1225

59 ด.ต. ธนวัฒน วรพิพัฒนสกุล ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0058 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0017

60 ด.ต. ธนันทร นพรัตน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1130 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2125

           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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 5 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

61 ด.ต. ธนา เหงเส็ง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0380 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0458

62 ด.ต. ธรรมศักดิ์ รอดเซ็น ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 1048 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0338

63 ด.ต. ธีรยุท ยอดดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา ปสข.-2036 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 12202 0515

64 ด.ต. หญิง นัยนา นาควิโรจน ผบ.หมู (ส.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2516 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 12202 0164

65 ด.ต. นิคม เกิดแสงสุริยงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2040 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1905 12202 0141

66 ด.ต. นิด หนูมณี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0138 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14202 1311

67 ด.ต. นิธิวัฒน เยาวดวง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง ปพท.1661 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง 1905 12202 0148

68 ด.ต. นิพนธ อุนชู ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.1687 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0355

69 ด.ต. บรรหาร ศรีมุณี ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0264 ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0174

70 ด.ต. บัณฑิต ไกรทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0541 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 1908 12202 0490

71 ด.ต. บุญไทย ลวนดี ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1925 ผบ.หมู (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 14202 0279

72 ด.ต. บุญเลิศ ชูใจ ผบ.หมู บก.สส.ภ.9 1902 12301 0003 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0228

73 ด.ต. ปณิธิ สุรัตนเมธากุล ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1926 ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1204

74 ด.ต. ปรเมศวร แกวชูศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.2972 ผบ.หมู (ป.) สภ.สามบอ จว.สงขลา ปสข.-2092

75 ด.ต. ประจักษ สิริพร ผบ.หมู (ป.) สภ.มวงงาม จว.สงขลา ปสข.-1709 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 12202 0519

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 6 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

76 ด.ต. ประวิทย อาจชอบการ ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยยอด จว.ตรัง 0902 14202 0300 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0130

77 ด.ต. ประเวช พินิตภุชพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 14202 0229 ผบ.หมู (สส.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง ปพท.1223

78 ด.ต. ประสาท จันที ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1603 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1766

79 ด.ต. ประสิทธิ์ พรหมสุวรรณ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 14202 0416 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14202 0975

80 ด.ต. ประเสริฐศิลป บรรณสาร ผบ.หมู (คผส.) สภ.บานในควน จว.ตรัง 0902 14202 0207 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 12202 0183

81 ด.ต. ปรีชา จีนลิบ ผบ.หมู (ส.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1952 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1919

82 ด.ต. หญิง ปาริชาติ ฉันทรจิตร ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0106 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 12202 0142

83 ด.ต. พงศศักดิ์ อํานวยศักดิ์ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1780 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1604

84 ด.ต. พนม ลักษณาวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1696 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1777

85 ด.ต. พนมพร พลผอม ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง ปพท.-1413 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง 1905 12202 0154

86 ด.ต. พรศักดิ์ จันทกูล ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.996 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0078

87 ด.ต. พิภพ รอดสุด ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2138 ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 14202 0041

88 ด.ต. หญิง เพ็ญศรี ขวัญศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง ปพท.-1420 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12204 0132

89 ด.ต. หญิง เพลินพิศ จันทรเทศ ผบ.หมู (ธร.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2175 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 1905 12202 0150

90 ด.ต. ไพโรจน นุนสงค ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1697 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0111

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 7 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

91 ด.ต. ภคิน สนจิโรจน ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1773 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1554

92 ด.ต. ภัทรชัย คุปกุลกานท ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1819 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0129

93 ด.ต. ภัทรินทร หรีมหนิ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.860 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.974

94 ด.ต. ภาสกร สังขสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0411 ผบ.หมู (จร.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.1902

95 ด.ต. ภิญโญ คงถาวร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0053 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0573

96 ด.ต. มานะ ซันสาบู ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.835 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาแพ จว.สตูล ปขก.1747

97 ด.ต. มานิต ทิพยมณเฑียร ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 14202 0942 ผบ.หมู (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3516

98 ด.ต. แมน มรรคาเขต ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0166 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0186

99 ด.ต. ยุทธเกียรติ วงศชวย ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0328 ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0153

100 ด.ต. ยุทธนา ธรรมเขต ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1575 ผบ.หมู (สส.) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา ปยล.-1258

101 ด.ต. หญิง รักษิณา ชุมทอง ผบ.หมู (ธร.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3573 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 12202 0496

102 ด.ต. หญิง รัติกาล จิตชน ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2101 ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2280

103 ด.ต. รุจนากร เตียวปยกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2160 ผบ.หมู (จร.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2206

104 ด.ต. เรวัต พลชัย ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0139 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12428 0415

105 ด.ต. เรวัตร แปนชุม ผบ.หมู (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1514 ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2349

           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 8 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

106 ด.ต. หญิง ลําดวน ขุนพล ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0212 ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0383

107 ด.ต. วรณัฐ คงแดง ผบ.หมู (สส.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1228 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0189

108 ด.ต. วศพัทธ ภูมี ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง ปพท.1646 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง 1905 12202 0152

109 ด.ต. วสันต เหมแกว ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0068 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1159

110 ด.ต. วิชาญ เพชรศรีชัย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0110 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0010

111 ด.ต. วินัย ยิ่งคง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0368 ผบ.หมู (สส.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0144

112 ด.ต. วิรัต ยอดณรงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1838 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา 1906 12202 0550

113 ด.ต. วิสิทธิ์ศักดิ์ จันทรเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3603 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0463

114 ด.ต. วีรยุทธ ดือรอนิง ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1737 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1764

115 ด.ต. วุฒิกร ขวัญหวาน ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 14202 0710 ผบ.หมู (จร.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 14205 0064

116 ด.ต. วุฒิโรจน ดําทาคลอง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0168 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0187

117 ด.ต. ศราวุฒิ จันทรเกตุ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0065 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1472

118 ด.ต. ศราวุธ คงเกลี้ยง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0327 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0435

119 ด.ต. ศุภกิจ ศรีทองมา ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง ปพท.1218 ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2465

120 ด.ต. ศุภชัย สังขทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 14202 0878 ผบ.หมู (ป.) สภ.สามบอ จว.สงขลา ปสข.3380

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 9 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

121 ด.ต. สงวน ชนะสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2145 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 1905 12202 0161

122 ด.ต. สนธิเดช โสดแกว ผบ.หมู (ส.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2256 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง 1905 12202 0156

123 ด.ต. สมคิด ทองแปน ผบ.หมู (ป.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ปนธ.-3170 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0431

124 ด.ต. สมคิด สิทธิ์ฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1909 ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1193

125 ด.ต. สมคิด อินทรภักดิ์ ผบ.หมู (ส.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2249 ผบ.หมู (ปท.) สภ.ลําปา จว.พัทลุง 0905 14301 0179

126 ด.ต. สมชาย จันทรพูล ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0169 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0188

127 ด.ต. สมชาย หมาดลี ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0804 ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 14202 0711

128 ด.ต. สมบูรณ อินแปน ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2227 ผบ.หมู (สส.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2438

129 ด.ต. สมพงศ แกวหนูนวล ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง ปพท.-1404 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2000

130 ด.ต. สมภพ จันทคาร ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3019 ผบ.หมู (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1865

131 ด.ต. สมภพ ซวนลิ้ม ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1532 ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2324

132 ด.ต. สมศักดิ์ บริบูรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1185 ผบ.หมู (สส.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1226

133 ด.ต. สมศักดิ์ สัมพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาขาว จว.สตูล ปสต.-729 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0169

134 ด.ต. สราวุธ เพชราวุธ ผบ.หมู (สส.) สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา ปสข.4284 ผบหมู(สส.) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา 0907 14204 0561

135 ด.ต. สวาง สังขประเสริฐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0096 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0016

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 10 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

136 ด.ต. สานิต เพชรทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2280 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2101

137 ด.ต. หญิง สุชัญญา บุญพิพัฒน ผบ.หมู (ธร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1531 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1596

138 ด.ต. สุชาติ ชวยประสม ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0397 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 12202 0499

139 ด.ต. หญิง สุดารัตน พรอมเพรียง ผบ.หมู (ธร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1535 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1697

140 ด.ต. สุทธิพงค โพธิ์แกว ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0802 ผบ.หมู (สส.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0081

141 ด.ต. สุธี โกเอี้ยน ผบ.หมู (สส.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2333 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0127

142 ด.ต. สุนัน ตําบัน ผบ.หมู (สส.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1378 ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1341

143 ด.ต. หญิง สุมาลี หนูทอง ผบ.หมู (ธร.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2174 ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2189

144 ด.ต. สุรพงค จิตรบุญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2125 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง ปตง.2052

145 ด.ต. สุวิท เหมมูล ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 0502 ผบ.หมู (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0362

146 ด.ต. เสนอ ขุนทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา ปสข.-2019 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.คูเตา จว.สงขลา 1906 12202 0549

147 ด.ต. เสนอ พูลเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง ปตง.-1112 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0128

148 ด.ต. เสรี หนูสังเวช ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2100 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1925

149 ด.ต. โสภณ พิมพโคตร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1697 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12202 0434

150 ด.ต. อเดด มณีโกบ ผบ.หมู (ธร.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14301 0011 ผบ.หมู (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0053

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 11 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

151 ด.ต. อนันต ชูวิริทธิ์พล ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0077 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0006

152 ด.ต. อนันต บัวริน ผบ.หมู (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3325 ผบ.หมู (สส.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3345

153 ด.ต. อภินันท จีนชาวนา ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยยอด จว.ตรัง ปตง.2459 ผบ.หมู (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 14202 0331

154 ด.ต. หญิง อรวรรณ ดิเรกวัฒนสาร ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0320 ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0384

155 ด.ต. อรุณ พูลศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง ปพท.1638 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง 1905 12202 0153

156 ด.ต. หญิง อรุณวดี สุขทอง ผบ.หมู (ธร.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2454 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 1905 12202 0159

157 ด.ต. อาทิตย เพ็ชรรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0287 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0054

158 ด.ต. อานนท ชูชนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา ปสข.-2067 ผบ.หมู (ป.) สภ.สามบอ จว.สงขลา ปสข.-2090

159 ด.ต. อานัติ แกวบันดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 2198 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 1908 12202 0464

160 ด.ต. อาหลี สุติก ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาแพ จว.สตูล ปสต.1299 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0183

161 ด.ต. อําพร มีสุขศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา ปสข.-2119 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0900 14202 0232

162 จ.ส.ต. กฤษฎา ประกอบกิจ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0044 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1670

163 จ.ส.ต. คเชนทร เอนกรัตน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 1044 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1551

164 จ.ส.ต. จีระศักดิ์ บิลละเตะ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา ปสข.-2058 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0900 14202 0231

165 จ.ส.ต. เฉลิมเกียรติ ยอดเพชร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0045 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0038

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 12 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

166 จ.ส.ต. ชนน ยานะชาติ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 0906 14202 1411 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1529

167 จ.ส.ต. ชวลิต สุวรรณชาตรี ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี 2005 12301 0552 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1878

168 จ.ส.ต. ชาญชัย ชัยชาญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2074 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 12202 0447

169 จ.ส.ต. โชติชัย นาคํา ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 1218 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 1908 12202 0462

170 จ.ส.ต. ณัฐชนนท ประภัสสร ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 12202 0104 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.862

171 จ.ส.ต. ณัฐพร จํานงคทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา 0907 14202 1039 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0141

172 จ.ส.ต. ตะวัน คีรีรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ปปน.1955 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12202 0582

173 จ.ส.ต. ธนพงษ แลมะ ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0036 ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 12204 0008

174 จ.ส.ต. ธีรนิตย คงหนู ผบ.หมู (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1179 ผบ.หมู (สส.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1227

175 จ.ส.ต. ธีรพงศ เกษม ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1361 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงหวา จว.สตูล ปสต.1117

176 จ.ส.ต. นิพนธ ปานดี ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 12301 0010 ผบ.หมู กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0155

177 จ.ส.ต. ประสิทธิชัย ชัยฤทธิ์ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0248 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0427

178 จ.ส.ต. พงศชัย ศรีวิรัตน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 0906 14202 1424 ผบ.หมู (สส.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา ปยล.-1304

179 จ.ส.ต. พิชเญศ พฤกษพันธุ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ปยล.-1443 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12202 0437

180 จ.ส.ต. ไพโรจน นวลละออง ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0743 ผบ.หมู (สส.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14204 0813

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 13 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

181 จ.ส.ต. มาหะมะอามิง สุโก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0106 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0047

182 จ.ส.ต. เมธี พานิช ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 0907 14202 1070 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 1910 12202 0602

183 จ.ส.ต. ยาฮารี หะยีสาและ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 2147 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0312

184 จ.ส.ต. เรวัตร ดวงรัตน ผบ.หมู (ธร.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2364 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 12202 0144

185 จ.ส.ต. หญิง วนิดา ศิริอนันต ผบ.หมู (ธร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1778 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1850

186 จ.ส.ต. หญิง วรรณา มังคะเล ผบ.หมู (ธร.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง ปพท.1622 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแกว จว.พัทลุง ปพท.1646

187 จ.ส.ต. วัฒนพงศ ทองเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา ปรน.706 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0138

188 จ.ส.ต. วิชยุตม คงพูล ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0083 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 1910 12202 0601

189 จ.ส.ต. วิชัยรัฐ สานิง ผบ.หมู (สส.) สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 12204 0152 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.955

190 จ.ส.ต. วุฒิพงศ ทองขาวบัว ผบ.หมู (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1865 ผบ.หมู (ป.) สภ.สะบายอย จว.สงขลา ปสข.3845

191 จ.ส.ต. ศักดิ์ดา ดวงเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2465 ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง ปพท.1218

192 จ.ส.ต. ศุภชัย สามเสาร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0003 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0075

193 จ.ส.ต. สถิตย ใจโต ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0415 ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3016

194 จ.ส.ต. หญิง สรัญธร ปานเกษรินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา ปยล.-1205 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0574

195 จ.ส.ต. สันติ จันทรเอียด ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0013 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0140

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 14 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

196 จ.ส.ต. สิทธิชัย ทองดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2087 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1660

197 จ.ส.ต. สุรชัย กรังพานิช ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0048 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0045

198 จ.ส.ต. สุรชัย ศรีสมบัติ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0256 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0078

199 จ.ส.ต. อาคม สุวรรณรัตน ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี 2005 12301 0548 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 14202 0114

200 จ.ส.ต. อาทิตย อินทกาญจน ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี 2005 12301 0553 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 14202 0252

201 จ.ส.ต. อิบหรอหิม พลเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1341 ผบ.หมู (สส.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1378

202 จ.ส.ต. อุดมกิจ รองเดช ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0038 ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 14202 0315

203 จ.ส.ต. เอกพงศ คงทุม ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 14202 0540 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เบตง จว.ยะลา 1910 12202 0580

204 จ.ส.ต. เอกพจน แกวชูศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา ปสข.-2115 ผบ.หมู (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3712

205 จ.ส.ต. เอกรัตน เพชรอินทร ผบ.หมู (สส.) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 14204 0175 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0134

206 ส.ต.อ. กฤษฎา เหมือนกู ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2306 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2106

207 ส.ต.อ. ไกรเลิศ เกตุแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี ปปน.2577 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 0904 14202 1590

208 ส.ต.อ. จักรกริช ศรีทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2237 ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2690

209 ส.ต.อ. จิตรทิวัส ทองศรีสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1713 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14202 1285

210 ส.ต.อ. จิระศักดิ์ รักพวก ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1561 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 1908 12202 0441

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 15 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

211 ส.ต.อ. จีระพงศ โทบุรี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 0904 14202 1227 ผบ.หมู (สส.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14204 1463

212 ส.ต.อ. ชนินันท ทองเสน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 0028 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1840

213 ส.ต.อ. ชัยวัฒน พรหมปลอด ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 0904 14202 1062 ผบ.หมู (สส.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1915

214 ส.ต.อ. ชานนท วิมล ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1152 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0285

215 ส.ต.อ. ชารีฟ หะยีเตะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0173 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0071

216 ส.ต.อ. ชิงชัย แกวอุบล ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2141 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 12202 0448

217 ส.ต.อ. เชษฐพงศ สามะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0359 ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1628

218 ส.ต.อ. ซัยดาน เจะสนิ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2452 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2096

219 ส.ต.อ. ณรงค คงทอง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0046 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0054

220 ส.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ จันทรเรืองฤทธิ์ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปตตานี 0904 14202 1113 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14202 1289

221 ส.ต.อ. ณรงคศักดิ์ ชีวะอิสระกุล ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0117 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0084

222 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปวนธิ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0105 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1704

223 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ศรีคําภา ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2715 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0327

224 ส.ต.อ. ดนุเดช กรีศิลา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0137 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12202 0583

225 ส.ต.อ. ทศพร กันหะ ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0270 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 12202 0583

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 16 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

226 ส.ต.อ. ธงชัย อมรพล ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 0793 ผบ.หมู (สส.) สภ.แมลาน จว.ปตตานี ปปน.2862

227 ส.ต.อ. ธนพัฒน พรหมสุวรรณ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0152 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0430

228 ส.ต.อ. ธนวุฒิ เภรีภาส ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1869 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปศ.12355

229 ส.ต.อ. ธวัชชัย สังขทอง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี 0904 14202 0824 ผบ.หมู (สส.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1916

230 ส.ต.อ. ธีรยุทธ แกวสุวรรณ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1256 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0053

231 ส.ต.อ. นพดล วาจิ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2182 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0423

232 ส.ต.อ. นพวิชัย อินทไชย ผบ.หมู (ป.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14202 1287 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 14202 0893

233 ส.ต.อ. นรากร พรหมดําเนิน ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 14202 0254 ผบ.หมู (ป.) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 0904 14202 1297

234 ส.ต.อ. นรินทร อนันตะ ผบ.หมู (ป.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 0906 14202 0512 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 1910 12202 0612

235 ส.ต.อ. นเรศ ออนแท ผบ.หมู (สส.) สภ.หวยยอด จว.ตรัง ปตง.2498 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 14202 0261

236 ส.ต.อ. นัฐวุฒิ แกวมงคล ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 14202 1562 ผบ.หมู (สส.) สภ.แมลาน จว.ปตตานี 0904 14204 1446

237 ส.ต.อ. นิมาหะดี สะมะแอ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0298 ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2245

238 ส.ต.อ. เนตรสวาง มูสิกพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0015 ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2475

239 ส.ต.อ. บุรินทร ศรีรางกูล ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1162 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 1910 12202 0604

240 ส.ต.อ. ปรมินทร รักจันทร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0124 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0248

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 17 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

241 ส.ต.อ. ปรียวัฒน จิตบุญ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0063 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0439

242 ส.ต.อ. พงศธร ขาวทาโขลง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1616 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1621

243 ส.ต.อ. พงศนรินทร สุพัฒน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปตตานี 0904 14202 1105 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 0814

244 ส.ต.อ. พัชระ ดังศรีเทศ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.จะกวะ จว.ยะลา 0906 14202 1136 ผบ.หมู (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1874

245 ส.ต.อ. พาริด ปาตง ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1809 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1577

246 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน คงวุน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1123 ผบ.หมู (จร.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1840

247 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน รักมณี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0382 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0316

248 ส.ต.อ. มงคล ปยะญาติ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0297 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0058

249 ส.ต.อ. มนตรี สวัสดี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0320 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0058

250 ส.ต.อ. มูฮัมหมัดคอซาฟ ติยา ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2842 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0146

251 ส.ต.อ. มูฮําหมัดเซาฟ ปาตง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0197 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0571

252 ส.ต.อ. รุสมัน ยะกบ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1178 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2121

253 ส.ต.อ. ลูสฟ ทาเนาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2457 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1256

254 ส.ต.อ. วชิระวงศ คงทวี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0037 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0438

255 ส.ต.อ. วรดร แกวบุญสง ผบ.หมู (ป.) สภ.สะบายอย จว.สงขลา ปสข.3840 ผบ.หมู (จร.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4147

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 18 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

256 ส.ต.อ. วรพล ยอดจันทร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0391 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0419

257 ส.ต.อ. วรากร ทองขะโชค ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3016 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา ปสข.-1813

258 ส.ต.อ. วสวัส สุขบุญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0280 ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2631

259 ส.ต.อ. วิจิตร กอนโพด ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0170 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0077

260 ส.ต.อ. วิชา แกวคง ผบ.หมู (ป.) สภ.มายอ จว.ปตตานี ปปน.2492 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0357

261 ส.ต.อ. วิทยา สงสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.2915 ผบ.หมู (ป.) สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา ปสข.4248

262 ส.ต.อ. วิทิต ทิวาคํา(หมอคุต) ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0178 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0083

263 ส.ต.อ. วีรชัย พลอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1542 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 1908 12202 0440

264 ส.ต.อ. วีรวัชร ภูวิภิรมย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0083 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0117

265 ส.ต.อ. วุฒิศักดิ์ ศรีบุญเรือง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1591 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 1910 12202 0595

266 ส.ต.อ. ศราวุธ บุญคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2087 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0310

267 ส.ต.อ. ศิริชัย ทองโรย ผบ.หมู (ป.) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 0906 14202 0546 ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1877

268 ส.ต.อ. ศุภกร สุขเพ็ชร ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1451 ผบ.หมู (สส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2213

269 ส.ต.อ. ศุภชัย ชาญพล ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1893 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 1310

270 ส.ต.อ. สถาพร บุญฤทธิ์ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 1030 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0038

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 19 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

271 ส.ต.อ. สมพล พิทักษธรรม ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.2975 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา ปสข.-1807

272 ส.ต.อ. สัญญา มากมี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2725 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 14202 0095

273 ส.ต.อ. สันติชัย หนูยศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0080 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0434

274 ส.ต.อ. สาธิต คําแหง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0154 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12202 0572

275 ส.ต.อ. สําราญศักดิ์ พรหมหอง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1138 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2249

276 ส.ต.อ. สิทธิโชค ดําคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2158 ผบ.หมู (จร.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2227

277 ส.ต.อ. สุขเกษม ประสิทธิ์หิมะ ผบ.หมู ภ.จว.ปตตานี 2005 12301 0004 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0219

278 ส.ต.อ. สุเมธ เจริญวงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2208 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 0904 14204 1434

279 ส.ต.อ. สุรศักดิ์ เจะเหาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ปปน.2035 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1336

280 ส.ต.อ. สุรศักดิ์ ยอดดี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0054 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0052

281 ส.ต.อ. สุริยัน ทมินเหมย ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 0904 14202 1187 ผบ.หมู (สส.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี ปปน.2677

282 ส.ต.อ. สุใฮมี เจะดอเลาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2197 ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 0502

283 ส.ต.อ. อดุลย หะยีสูหลง ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1728 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2166

284 ส.ต.อ. อภิชาติ เจะอามิ ผบ.หมู (จร.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1952 ผบ.หมู (สส.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1935

285 ส.ต.อ. อภิวัฒน มณีศรี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0398 ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0238

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 20 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

286 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ แกวจรัส ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0059 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0096

287 ส.ต.อ. อรุณ ลีสะ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1735 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1574

288 ส.ต.อ. อับดุลมูตอเล็บ สาแมบากอ ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 0904 14202 0066 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1905

289 ส.ต.อ. อับดุลฮากิม อาบูวะ ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1816 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12202 0500

290 ส.ต.อ. อัสรี เจะดือเระ ผบ.หมู (ป.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา ปยล.2320 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1503

291 ส.ต.อ. อาบัส กาสอ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะกวะ จว.ยะลา ปยล.-1333 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12202 0501

292 ส.ต.อ. อาบูฮาซัน ยามุ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปอบ.2150 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 1044

293 ส.ต.อ. อาลิพฟ หอมสมบัติ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1179 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0377

294 ส.ต.อ. เอกชัย ซอนกลิ่น ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0393 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2129

295 ส.ต.อ. ฮาฟาร ปาแนบูงอ ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0272 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0568

296 ส.ต.ท. ฤทธิพร ชวยมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2155 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1711

297 ส.ต.ท. ธนชัย จุนทการ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1911 ผบ.หมู (สส.) สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 14204 0119

298 ส.ต.ท. กิตติธัช ชัยเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1939 ผบ.หมู (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 14202 0282

299 ส.ต.ท. คําพน มานะศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง ปตง.-1395 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง ปตง.-1294

300 ส.ต.ท. ธราธร คชหาญ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1193 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง ปตง.-1301

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 21 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

301 ส.ต.ท. กิตติพันธุ ปานเกลี้ยง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1570 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0080

302 ส.ต.ท. จักรพันธ บัวเนียม ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 1280 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 12202 0449

303 ส.ต.ท. ชยุตม บุญละเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1475 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 1908 12202 0442

304 ส.ต.ท. ชัยวัฒน มะโนภักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3091 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0053

305 ส.ต.ท. ณัฐพล จันทรชื่น ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 1035 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0030

306 ส.ต.ท. ธวัชชัย แสงงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0517 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1793

307 ส.ต.ท. ธีรภัทร บัวบุตร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0307 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0107

308 ส.ต.ท. ธีรวัฒน หนองผือ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0290 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0422

309 ส.ต.ท. เบนชัย ชื่นใจ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 1069 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0070

310 ส.ต.ท. ประเสริฐ เจะอามะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1450 ผบ.หมู (จร.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1843

311 ส.ต.ท. ปยณัฐ เพงพินิจ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1132 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2120

312 ส.ต.ท. พัฒนพงษ ดีนนุย ผบ.หมู (นปพ.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1419 ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0619

313 ส.ต.ท. ไพศาล ดาโอะ ผบ.หมู (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส ปนธ.-1321 ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 2184

314 ส.ต.ท. มูฮัมหมัดอัรฟะ อูเซ็ง ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3043 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2095

315 ส.ต.ท. เราะฮมัน สาอะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2772 ผบ.หมู (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0368

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 22 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

316 ส.ต.ท. วรรธง เทพสุริบูรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.3195 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 1908 12202 0481

317 ส.ต.ท. วรวุฒิ อินทรโพธิ์ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 1196 ผบ.หมู (สส.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14204 1951

318 ส.ต.ท. วิรัตน งามภูเขียว ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 1238 ผบ.หมู (สส.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1934

319 ส.ต.ท. วีรยุทธ จันทนา ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0058 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 1908 12202 0484

320 ส.ต.ท. สิริวัฒน ชายหาด ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0154 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0166

321 ส.ต.ท. เสกสันต เรืองวิจิตร ผบ.หมู (นปพ.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1428 ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0618

322 ส.ต.ท. อันวารุดีน บินปูเตะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2065 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0150

323 ส.ต.ท. อาฟฟ มะ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2383 ผบ.หมู (สส.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.1826

324 ส.ต.ท. อามิน จะฟา ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3046 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0388

325 ส.ต.ท. ฮาลีมิน นาเงาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.1247 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 1908 12202 0485

326 ส.ต.ท. อนุชา จุยวอน ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.2345 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 1464

327 ส.ต.ท. ปฐมพงศ เอียดชะตา ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี ปปน.2533 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 0008

328 ส.ต.ท. อํานาจ สิงหเนี่ยว ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2225 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0083

329 ส.ต.ท. ธนวัฒน เหมือนมาศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0054 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0118

330 ส.ต.ท. พันศักดิ์ อึ่งทอง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0056 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12202 0584

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 23 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

331 ส.ต.ท. ฐิติกร โรยนรินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2137 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0065

332 ส.ต.ท. สุไลมาน ยะโดะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0020 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0124

333 ส.ต.ท. วสันต สายสลํา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0095 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0428

334 ส.ต.ท. วิวัตร บุญลน ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0240 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0429

335 ส.ต.ท. เตชวัฒน ยะโกะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0005 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0431

336 ส.ต.ท. ณพดล หมีสุทะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0075 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0432

337 ส.ต.ท. นิปากรูรอซี ยูโซะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0022 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0433

338 ส.ต.ท. สุรเชษฐ ศรีอดุลยพันธ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0025 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0434

339 ส.ต.ท. ยุทธนากรณ ทับลัง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0057 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 1909 12204 0435

340 ส.ต.ท. อกนิษฐ ธรรมโชติ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0255 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12428 0426

341 ส.ต.ท. สราวุธ คําประวัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.1572 ผบ.หมู (คผศ.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1469

342 ส.ต.ท. ดารียาน เส็นหลี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1423 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1475

343 ส.ต.ท. มะซาอุดี ยูโซะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0026 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1482

344 ส.ต.ท. พักษภูมิ จีนเยี้ยน ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโสรง จว.ปตตานี ปปน.1789 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี ปปน.1865

345 ส.ต.ท. รุสดี กูโน ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 0904 14202 0056 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 14202 0897

           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 24 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

346 ส.ต.ท. ฉลองชัย แกวทองประคํา ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.2313 ผบ.หมู (จร.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ปปน.2089

347 ส.ต.ท. อภิวัฒน พรหมนิมิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.มายอ จว.ปตตานี ปปน.2412 ผบ.หมู (จร.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ปปน.2090

348 ส.ต.ท. จารุวิทย จันทรเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1761 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2130

349 ส.ต.ท. ดาฮาลัน สะลือแม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1439 ผบ.หมู (สส.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2253

350 ส.ต.ท. สาโรจน โอภาส ผบ.หมู (ส.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2263 ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2270

351 ส.ต.ท. วิทยา บาหมะ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปตตานี 0904 14202 1120 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.1522

352 ส.ต.ท. อาริสมาน เลาะมือเดาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.มายอ จว.ปตตานี 0904 14202 0128 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.1524

353 ส.ต.ท. นัสรูญ อาลีดีมัน ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 0904 14202 0339 ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 14202 0088

354 ส.ต.ท. กิตติกร นุยแกว ผบ.หมู (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 14202 0929 ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 14202 0298

355 ส.ต.ท. ณัฐพล ไชยสวัสดิ์ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 14202 0949 ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 14202 0293

356 ส.ต.ท. หญิง จีรนันท สีขนุน ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0034 ผบ.หมู (ปจว.คด.) สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง ปพท.1978

357 ส.ต.ท. แวอุเซ็ง สาและ ผบ.หมู (ป.) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 0906 14202 0547 ผบ.หมู (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ปยล.-1375

358 ส.ต.ท. เฉลิมชัย พลศรี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0045 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12202 0591

359 ส.ต.ท. พิทักษ หนูนอย ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0393 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0575

360 ส.ต.ท. ธนกร จิตเอื้อเฟอ ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1979 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0393

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 25 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

361 ส.ต.ท. หญิง กิตติกรณ หาดทะเล ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0314 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0063

362 ส.ต.ท. มาเล็ก งะสมัน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1577 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปศ.12357

363 ส.ต.ท. ชัชวาล บัวดํา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1583 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0068

364 ส.ต.ท. วรุฒ ศรีษะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาธง จว.ยะลา ปยล.-1420 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ทาธง จว.ยะลา 0906 14202 1725

365 ส.ต.ท. จตุรงค พรอมมูล ผบ.หมู (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0420 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1747

366 ส.ต.ท. สันติ สุทธมานโส ผบ.หมู (ป.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา ปยล.-1296 ผบ.หมู (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0420

367 ส.ต.ท. พงษพัฒน พันละมาย ผบ.หมู (นปพ.) สภ.จะกวะ จว.ยะลา 0906 14202 1121 ผบ.หมู (สส.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12204 0545

368 ส.ต.ท. คริษฐ หวานเสนาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0461 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1010

369 ส.ต.ท. กิตติพร เลิศจรัสพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2281 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เบตง จว.ยะลา 1910 12202 0581

370 ส.ต.ท. อริส คีตะโสภณ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1368 ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2281

371 ส.ต.ท. วีระ แกวสุข ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1298 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 1910 12202 0589

372 ส.ต.ท. วิทยา เรืองรื่น ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0463 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 1910 12202 0592

373 ส.ต.ท. ศรัณยพร แซตั้น ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2195 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 1910 12202 0593

374 ส.ต.ท. วุฒิชัย บุญทวี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1589 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 1910 12202 0596

375 ส.ต.ท. ตุลาการ  ปนเงิน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 0906 14202 1077 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 1910 12202 0603

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 26 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

376 ส.ต.ท. ดนัย วงศไชย ผบ.หมู (ป.) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 0906 14202 0578 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 1910 12202 0607

377 ส.ต.ท. วัชชนะชัย บุญจันทรศรี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 0906 14202 1410 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 1910 12202 0613

378 ส.ต.ท. ยุทธนกานต วังสาร ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2366 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 1910 12202 0617

379 ส.ต.ท. พลตรี วงคเส ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0479 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 1910 12202 0618

380 ส.ต.ท. อภิวัฒน อินทรสกุล ผบ.หมู (นปพ.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 14202 1542 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1756

381 ส.ต.ท. พุทธภูมิ คงมี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1604 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1780

382 ส.ต.ท. นาเบ สะมอรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1631 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1761

383 ส.ต.ท. กฤตภาส ยิ้มละมัย ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโหนด จว.สงขลา ปสข.-2329 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0368

384 ส.ต.ท. เตชินท มณีคง ผบ.หมู (ป.) สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 14202 1009 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0464

385 ส.ต.ท. สนธยา คงปาน ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา ปสข.4415 ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.2982

386 ส.ต.ท. ศิวกร ตาแกว ผบ หมู (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3713 ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3028

387 ส.ต.ท. นิรันดรกร พรหมรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2294 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0900 14202 0241

388 ส.ต.ท. สิรวัช สีแกวเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2689 ผบ.หมู (จร.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3150

389 ส.ต.ท. ณัฐพล พรหมโน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2781 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา ปสข.-2112

390 ส.ต.ท. ศิวนาถ ชูจบ ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0764 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา ปสข.4441

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 27 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

391 ส.ต.ท. สัญญา อิตัน ผบ.หมู (ป.) สภ.นาหมอม จว.สงขลา ปสข.4166 ผบ.หมู (สส.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.1913

392 ส.ต.ท. เทพอมร จินดาประเสริฐ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0034 ผบ.หมู (ธร.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3573

393 ส.ต.ท. ทศพล ชุมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2771 ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.2975

394 ส.ต.ท. วิชเยนทร มหาวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0192 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0185

395 ส.ต.ท. เกษมสุข แซลู ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2271 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เบตง จว.ยะลา 1910 12202 0582

396 ส.ต.ต. กฤษณะ เพงพิศ ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยยอด จว.ตรัง ปตง.2479 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง 0902 14202 0349

397 ส.ต.ต. กองเกียรติ วิสูตรธนาวิทย ผบ.หมู (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา ปยล.-1279 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 1910 12202 0621

398 ส.ต.ต. กายสิทธิ์ ขายมาน ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 14202 0662 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0572

399 ส.ต.ต. กิตติ ทองวิเชียร ผบ.หมู (ป.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ปนธ.-3161 ผบ.หมู (สส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2212

400 ส.ต.ต. เกียรติภูมิ ไชยแดง ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2633 ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0058

401 ส.ต.ต. ขวัญชัย แกวสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2111 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 1910 12202 0590

402 ส.ต.ต. จักพันธ สุขแสงชู ผบ.หมู (ป.) สภ.มวงงาม จว.สงขลา ปสข.-1710 ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา ปสข.-2115

403 ส.ต.ต. จักรกฤษ เงินมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2657 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0079

404 ส.ต.ต. จักรกฤษณ รักนุน ผบ.หมู (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 0413 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0570

405 ส.ต.ต. ชวัลวิทย สุวิวัฒนา ผบ.หมู (ป.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1281 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2112

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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



หนาที่ 28 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

406 ส.ต.ต. ชัยฤทธิ์ ไชยกายุทธ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2386 ผบ.หมู (สส.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 0903 14204 2028

407 ส.ต.ต. ฐาปนัฎฐ มั่นมาศพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3070 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 1908 12202 0461

408 ส.ต.ต. ณภัทร แดงดี ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2712 ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0584

409 ส.ต.ต. ทนงศักดิ์ อาบะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2460 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12204 0436

410 ส.ต.ต. ทศพร โชติธมภักดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2475 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1527

411 ส.ต.ต. นัฐพล ฉุนยอง ผบ.หมู (ป.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา ปยล.1389 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 1910 12202 0614

412 ส.ต.ต. นารือวี หะยีมะดือเระ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปอบ.2149 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 1908 12202 0486

413 ส.ต.ต. นิพนธ คงสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2388 ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0468

414 ส.ต.ต. นิรีดูวัน หะมะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0027 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0091

415 ส.ต.ต. บัญชา ชีชํานาญ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3084 ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1640

416 ส.ต.ต. ประวิทย ดิสโร ผบ.หมู (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 0109 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2081

417 ส.ต.ต. ปรีชา หามะ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2249 ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1924

418 ส.ต.ต. ปวีณ แกวดีพรอม ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา ปยล.-1214 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 12204 0569

419 ส.ต.ต. เปรมชัย นาคชาตรี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0128 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12202 0574

420 ส.ต.ต. ผดุงพงษ บุญมาศ ผบ.หมู (ป.) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 14202 0040 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1599

           พ.ต.ต.หญิง     ( 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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง



หนาที่ 29 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

421 ส.ต.ต. พิพรรธ สุวรรณโณ ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1921 ผบ.หมู (ป.) สภ.บานคลองเต็ง จว.ตรัง ปตง.-1151

422 ส.ต.ต. ฟคกรีดีน ดอเลาะ ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2385 ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1885

423 ส.ต.ต. เฟาซี ตนหน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0189 ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาแพ จว.สตูล ปสต.1299

424 ส.ต.ต. ไฟรโซะ เจะดอเลาะ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 0904 14202 1199 ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 0904 14202 0339

425 ส.ต.ต. ภาสกร แดงสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2267 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 1262

426 ส.ต.ต. มะดารี สาแม็ง ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 14202 0991 ผบ.หมู (ป.) สภ.ราตาปนยัง จว.ปตตานี ปปน.1141

427 ส.ต.ต. มะรอป ยาโกะ ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2613 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2248

428 ส.ต.ต. มูฮัมหมัดราฟ ยูโซะ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2245 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0126

429 ส.ต.ต. ยศวัศ เอียดแกว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0007 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0115

430 ส.ต.ต. รีดูวรรณ สาและ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2818 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0145

431 ส.ต.ต. วีระศักดิ์ ลภเลิศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1596 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปศ.12358

432 ส.ต.ต. ศรันย จันทรหอม ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2367 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0153

433 ส.ต.ต. สาฟอีน เล็งฮะ ผบ.หมู (ป.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 14202 0393 ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี ปปน.2630

434 ส.ต.ต. สาเหะอันวา อัลกอดรี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 14202 0992 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2139

435 ส.ต.ต. สิทธานต บุญเพชรทอง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0231 ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0083

           พ.ต.ต.หญิง

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)



หนาที่ 30 ใน 30 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 9 ที่  282 /2562  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2562

436 ส.ต.ต. สิทธิโชค ชัยสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2773 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี ปปน.1506

437 ส.ต.ต. สุรชัย กาญจนรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.จะกวะ จว.ยะลา ปยล.-1313 ผบ.หมู (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2432

438 ส.ต.ต. สุรชัย พรมมูล ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2403 ผบ.หมู (สส.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 0903 14204 2027

439 ส.ต.ต. อดิศักดิ์ สาและ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2250 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0133

440 ส.ต.ต. อรรถชัย วรรณจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0468 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 1910 12202 0594

441 ส.ต.ต. อัครพงศ อาแซ ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2251 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0142

442 ส.ต.ต. อันวา เจะเด็ง ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2270 ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 2186

443 ส.ต.ต. อัยยรัช บือราเฮง ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2273 ผบ.หมู (สส.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2989

444 ส.ต.ต. อัสมัน มอลอ ผบ.หมู (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1807 ผบ.หมู (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1091

445 ส.ต.ต. อาลีฟ มะสะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2497 ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0147

446 ส.ต.ต. อิสมาแอ บินยา ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1898 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 1908 12202 0460

447 ส.ต.ต. อีลาฮาม สาและ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2082 ผบ.หมู (สส.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2988

448 ส.ต.ต. ฮิลมีย อนุศาสนบุตร ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1691 ผบ.หมู (จร.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1842

           พ.ต.ต.หญิง

 ( ปธนีช กาฬสุวรรณ ) (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

ตรวจแลวถูกตอง สําเนาถูกตอง

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


	
	ผบ.หมู่ หมุนใน บก.เดียวกัน

	
	ผบ.หมู่ หมุนใน บก.เดียวกัน




