
 
( สำเนา ) 

 

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๙ 
ที ่๓๕ /๒๕63 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ที่  297/2562 ลงวันที่  10 พฤษภาคม 2562 จึงแต่งตั้ งให้ข้าราชการตำรวจระดับ  รองสารวัตร  
ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน ๓๓ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิม         
ไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ หรือให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมมารับอัตราเงินเดือนในงบประมาณของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  
 

           สั่ง  ณ  วันที่   31  มกราคม พ.ศ.๒๕63 
 
 

                           (ลงชื่อ) พลตำรวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ 
                                                        ( รณศิลป์  ภู่สาระ ) 
                                                           ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              สำเนาถูกต้อง 

 
      พันตำรวจเอก   
                      ( พีระพจน์  ระหว่างบ้าน ) 
                    ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 1  
            กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9  
 
 



หน้าที ่๑ ใน ๓ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. กิจฐิพงศ์ ข าอิ่ม รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน 1112 24203 0183 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11203 0296

2 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ บูรณ์เบน รอง สวป.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13207 0137 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 13202 0221

3 ร.ต.อ. หญิง ชรินทร์ทิพย์ จายุพันธ์ รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0024 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0251

4 ร.ต.อ. ชวลิต กิ้มเฉี้ยง รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว 1111 24203 0106 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 23203 0036

5 ร.ต.อ. ชาติชาย ไชยชนะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0109 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 1910 11304 0022

6 ร.ต.อ. ทรงศักด์ิ ไหมแก้ว รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา 0805 13202 1079 รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.211

7 ร.ต.อ. ธวัชชัย มาดนุ้ย รอง สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ สกบ.204 รอง สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.161

8 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ รอดถนน รอง สว.ธร.สภ.ทับปุด จว.พังงา สพง.175 รอง สว.ธร.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา สสข.449

9 ร.ต.อ. ธีรยศถ์ เศรษฐสุข รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สสบ.246 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11202 0348

10 ร.ต.อ. หญิง นพดา เทศอาเส็น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0019

11 ร.ต.อ. หญิง นัฏฐี พูลเอียด รอง สว.ธร.สภ.ทุง่สง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.377 รอง สว.ธร.สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.221

12 ร.ต.อ. หญิง นาฏอนงค์ แสวงเงิน รอง สว.กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล สกพ. 0400 11302 0181 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0126

13 ร.ต.อ. หญิง ปนัดดา จิตวิขาม รอง สว.ฝอ.สก. 0403 11326 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0022

14 ร.ต.อ. ประสพ เพ็ญจ ารัส รอง สวป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 11202 0100 รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.136

15 ร.ต.อ. ประเสริฐ เดชภูมิ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0040 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0367

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 35 /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

                                        



หน้าที ่๒ ใน ๓ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 35 /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

16 ร.ต.อ. ปัญญา แก้วมุสิก รอง สวป.สภ.ทุง่สง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0443 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.152

17 ร.ต.อ. ปัญญาวุฒิ ภักดีโชติ รอง สว.สส.สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว 1211 11204 0113 รอง สว.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง 1904 11204 0104

18 ร.ต.อ. หญิง พรรณพร ขวัญใจ รอง สว.ฝอ.ทพ. 0402 11309 0026 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0019

19 ร.ต.อ. พศุตม์ รักษ์วงศ์ รอง สว.กก.ตชด.43 2505 11429 0321 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0357

20 ร.ต.อ. พัลลภ โขมรัตน์ รอง สว.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ. 0603 11305 0036 อาจารย์ (สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.9 2003 32345 0082

21 ร.ต.อ. พิชาญ ปรากฏวงษ์ รอง สวป.สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0151 ผบ.มว.กก.ปพ.ภ.9 2000 11202 0016

22 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์พิมล พุม่มรดก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0016 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0023

23 ร.ต.อ. วศิน เกื้อมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0301 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา 0907 24203 0121

24 ร.ต.อ. หญิง วัตตีณี ดาหะยอ รอง สว.ธร.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11304 0105 รอง สว.ธร.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สยล.172

25 ร.ต.อ. หญิง วันเพ็ญ ค่อนแจ้ง รอง สว.ฝอ.วน. 0106 11318 0020 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0024

26 ร.ต.อ. ศุภชัย หมื่นอักษร รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1102 13203 0224 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 0905 23203 0165

27 ร.ต.อ. สราวุฒิ ชาติวัฒนา รอง สว.ฝอ.พธ. 0302 11309 0016 รอง สว.ธร.สภ.บางกล่ า จว.สงขลา สสข.530

28 ร.ต.อ. สุวิทย์ ทองเหมือน รอง สว.กก.6 บก.ปทส. 2107 11202 0137 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11202 0122

29 ร.ต.อ. องอาจ มั่งมี ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0101 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0466

30 ร.ต.อ. หญิง อันตรา แก้วยะรัตน์ รอง สว.กก.ตชด.43 2505 11325 0262 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0106

                                        



หน้าที ่๓ ใน ๓ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 35 /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

31 ร.ต.อ. หญิง อุบลรัตน์ ทองเอียด รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0216 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0017

32 ร.ต.อ. เอกชัย คงน่วม รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0050 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.382

33 ร.ต.ท. หญิง สิรินยา คล้ายสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0091 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 11203 0133

                (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

               สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

                                           ตรวจแล้วถูกต้อง

                   ( ลงชื่อ ) พ.ต.อ.พีระพจน์  ระหว่างบ้าน

                                       ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

                                      (พีระพจน์  ระหว่างบ้าน)

                     ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

                      


