
 
( สำเนา ) 

 

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๙ 
ที ่๓๖ /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 ๒๔๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิม         
ไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ 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 ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง กนกนันท์ จุลเทพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11327 0124 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0038

2 ร.ต.อ. กรีฑา บัวมาก รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0383 รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 1906 11202 0147

3 ร.ต.อ. กฤตเมธ มุณีสว่าง รอง สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.232 รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.147

4 ร.ต.อ. กฤษณ์ เต็มยอด รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.156 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0365

5 ร.ต.อ. ก้องวิทย์ พลนาค รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 13202 0214 รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.166

6 ร.ต.อ. หญิง กัญญาภัค ยกชู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0023 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0190

7 ร.ต.อ. การียา ตีมง รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 13202 0510 รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 11202 0062

8 ร.ต.อ. กิตติโชค บุญปก รอง สว.ธร.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 13304 0315 รอง สว.ธร.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 11304 0029

9 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ นวลมะโน รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0385 รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 13202 0112

10 ร.ต.อ. หญิง เกศสุดา แบ้สกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0019 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0033

11 ร.ต.อ. เกียรติพล ทองเพชร รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.489 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13202 0531

12 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ เด่นพุทธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 24203 0347 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 23203 0392

13 ร.ต.อ. ไกรธวัฒน์ จันทรโชติ รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0007 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา สยล.123

14 ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ เกื้อมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 24203 0373 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.471

15 ร.ต.อ. คมสัน ศรีวิเชียร รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.159 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0035

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

                                        



หน้าที ่๒ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

16 ร.ต.อ. หญิง เครือฟ้า สายเมธา รอง สว.ธร.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.179 รอง สว.ธร.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.155

17 ร.ต.อ. จรัญ ยอดศรี รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13207 0134 รอง สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 1904 11204 0106

18 ร.ต.อ. จริยพัชญ์ สุขชุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.193 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 11203 0038

19 ร.ต.อ. จเร เล่งพรม รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13202 0397 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0377

20 ร.ต.อ. จักรพงศ์ เดชารัตน์ รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 13202 0519 รอง สวป.สภ.บางกล่ า จว.สงขลา สนธ.271

21 ร.ต.อ. จัตุพล ชูคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพทัลุง จว.พทัลุง 0905 24203 0043 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11203 0219

22 ร.ต.อ. จ ารูญ ลาภวงศ์ รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.164 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.301

23 ร.ต.อ. จ าเริญ อินทร์แก้ว รอง สวป.สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 11202 0081 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0148

24 ร.ต.อ. จ าเรียง หัดเหาะ รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.463 รอง สว.สส.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13204 0272

25 ร.ต.อ. จิรเชษฐ์ เสริมแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.204 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 1905 11203 0113

26 ร.ต.อ. เจริญ ชูจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนเนยีง จว.สงขลา สสข.526 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.463

27 ร.ต.อ. เจริญ บัวแก้ว รอง สวป.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 13207 0386 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13207 0372

28 ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ ศรีสาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 0907 24203 0127 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13203 0021

29 ร.ต.อ. ชนาวุฒิ ขวดใส รอง สว.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส สนธ.187 รอง สว.จร.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.179

30 ร.ต.อ. ชวน ประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.188 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13203 0014

                                        



หน้าที ่๓ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

31 ร.ต.อ. ชอบ ชอบชื่น รอง สว.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง 1904 11204 0104 รอง สว.สส.สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 11204 0107

32 ร.ต.อ. หญิง ชัญญาณิศา ศุภอักษร รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 13202 0116 รอง สว.กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวัตถรุะเบดิ บก.สส.จชต. 1911 11442 0023

33 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ ละหว้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 23203 0361 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา 2006 27203 0091

34 ร.ต.อ. ชัยโรจน์ ทวีกายุจันทร์ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0064 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0205

35 ร.ต.อ. ชัยโรจน์ อภิพันธุพ์ร รอง สวป.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 13207 0104 รอง สว.จร.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล สสต.103

36 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ ศีลาหอม รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0510 รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.346

37 ร.ต.อ. ชาญวิทย์ วิสัยศรี รอง สวป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 13202 0129 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 1910 11204 0112

38 ร.ต.อ. ชาตรี เพชรบุญวรรโณ รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.501 รอง สว.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.502

39 ร.ต.อ. ชาตรี รัตนะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0050 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0052

40 ร.ต.อ. ชานนท์ ทองเพชร รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0400 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0050

41 ร.ต.อ. ช านาญ นวลดุก รอง สวป.สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล สสต.123 รอง สวป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล สสต.146

42 ร.ต.อ. ชินพันธ์ ชุมภูประวิโร รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0473 รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.331

43 ร.ต.อ. ชุมพร สอนคูณ รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11202 0149 รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.198

44 ร.ต.อ. เชษฐวิทย์ ด ามี รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.260 รอง สว.สส.สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 0902 13204 0154

45 ร.ต.อ. ซาดัต เกปัน รอง สว.จร.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11205 0140 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 13202 0134

                                        



หน้าที ่๔ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

46 ร.ต.อ. ญาณศักด์ บุญสนอง รอง สวป.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 13202 0120 รอง สว.สส.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.310

47 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ พุดแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 29203 0052

48 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ มากมา รอง สวป.สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี สปน.179 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 11203 0124

49 ร.ต.อ. หญิง ณัฐมล พิทักษ์ธรรมคุณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0022 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0013

50 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ทองอินทร์ รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0089 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0383

51 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ภูวเลิศพิทักษ์ รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0210 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0187

52 ร.ต.อ. ดนุภัทร หนูเล็ก รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0190 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0024

53 ร.ต.อ. หญิง ดวงนภา โตสอาด รอง สว.ธร.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา สสข.449 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11326 0028

54 ร.ต.อ. ไตรภพ ดอนไพรเล้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 1906 11203 0328 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา 1906 11203 0228

55 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ พรมมาก รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส สนธ.301 รอง สวป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0079

56 ร.ต.อ. ทศพล พุม่แสง รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0430 รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13202 0014

57 ร.ต.อ. ทองสืบ คณารมย์ รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0483 รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.501

58 ร.ต.อ. ธวัชชัย ไพรศูนย์ รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13202 0220 รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0425

59 ร.ต.อ. ธานินทร์ จันทร์เทพ รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0109 รอง สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 0905 13207 0156

60 ร.ต.อ. ธีรชัย เทียนแขวะ รอง สว.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 13204 0287 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0051

                                        



หน้าที ่๕ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

61 ร.ต.อ. ธีรเดช ขุนทอง รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 11202 0005 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0154

62 ร.ต.อ. ธีรทัศน์ ธรรมรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13203 0018 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัษฎา จว.ตรัง 1904 11203 0134

63 ร.ต.อ. ธีระพล จินดาละออง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11305 0029 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0022

64 ร.ต.อ. นนทวิชญ์ ชูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 11203 0195 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา สสข.515

65 ร.ต.อ. นบพิกุล เมืองสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล สสต.128

66 ร.ต.อ. นพพงค์ ชุมแก้ว รอง สวป.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 13202 0150 รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.489

67 ร.ต.อ. หญิง นภาพร แย้มแสง รอง สว.ธร.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11304 0092 รอง สว.ธร.สภ.เบตง จว.ยะลา สชร.225

68 ร.ต.อ. นรวิชญ์ ทองสด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สปน.156 รอง สว.สส.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 0904 13204 0287

69 ร.ต.อ. นราวิทย์ รัชกิจโยธิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 24203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 24203 0115

70 ร.ต.อ. นรินทร์ โสตถิยาภัย รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0505 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0112

71 ร.ต.อ. นัฏฐาลักษณ์ บุญรัตน์ รอง สว.ธร.สภ.หาดสาราญ จว.ตรัง 0902 13304 0133 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0208

72 ร.ต.อ. นันทะวุฒิ ช่วยนุกูล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0018 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0167

73 ร.ต.อ. นิกร พรหมรัตน์ รอง สว.สส.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13204 0016 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.195

74 ร.ต.อ. นิติธร สุขมี รอง สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13204 0209 รอง สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13204 0217

75 ร.ต.อ. นิยม มุสิกะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา สยล.156 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพทัลุง จว.พทัลุง 0905 24203 0043

                                        



หน้าที ่๖ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

76 ร.ต.อ. นุกูล ทองมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 23203 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11203 0223

77 ร.ต.อ. หญิง นุจรีย์ จารุศิวัตม์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0024 อาจารย์ (สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.9 2003 32344 0086

78 ร.ต.อ. หญิง นุชดา แย้มทิม รอง สวป.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา สสข.154 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0185

79 ร.ต.อ. บดินทร์ วงศ์อ านาจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราตาปันยงั จว.ปัตตานี สปน.89 รอง สวป.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 0904 13202 0155

80 ร.ต.อ. บรรณกร ภูมี รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.184 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 13202 0214

81 ร.ต.อ. บัญฑิต ปิน่ทองพันธ์ รอง สวป.สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 13202 0453 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 13202 0529

82 ร.ต.อ. บุญทิพย์ สมแก้ว รอง สว.ธร.สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล สสต.119 รอง สว.ธร.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 11304 0048

83 ร.ต.อ. บุญยา ทองสลับล้วน รอง สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 24203 0436 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 1906 11203 0237

84 ร.ต.อ. บุญรักษ์ ชูทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 24203 0409 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 1905 11203 0137

85 ร.ต.อ. บุญเลิศ อังฮะ รอง สว.สส.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 0903 13204 0359 รอง สว.สส.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 13204 0064

86 ร.ต.อ. บุญสนิท เขียวประดิษฐ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 24203 0414 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 11203 0319

87 ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ คมข า รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0404 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.224

88 ร.ต.อ. ปธาน หวังทอง รอง สว.สส.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 2004 11204 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธวิาส สนธ.97

89 ร.ต.อ. หญิง ประกายแก้ว นิลนิยม รอง สว.สส.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13203 0127 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0087

90 ร.ต.อ. หญิง ประภาภรณ์ วิชานนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล สสต.100 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สตูล 1907 29203 0040

                                        



หน้าที ่๗ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

91 ร.ต.อ. ประสิทธิ ์หมื่นแกว้น รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0403 รอง สวป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง สสข.282

92 ร.ต.อ. ประเสริฐ มณีโชติ รอง สวป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สยล.177 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0341

93 ร.ต.อ. ประเสริฐ มาแดง รอง สว.ธร.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สปน.230 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0005

94 ร.ต.อ. ปริวรรต โชติแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11403 0029 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11403 0031

95 ร.ต.อ. ปรีชา ทองนวลจันทร์ รอง สว.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.185 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 11203 0187

96 ร.ต.อ. ปรีดี แขกเพ็ง รอง สว.สส.สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.227 รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.167

97 ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ เหร็ม รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0052 รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0433

98 ร.ต.อ. ปุณณเมธ บุญทรัพย์ รอง สว.สส.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 11204 0092 รอง สว.สส.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสต.790

99 ร.ต.อ. หญิง ปุณยนุช บัวหลวง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11403 0031 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 13304 0361

100 ร.ต.อ. หญิง เปมิกา เกษตรกาลาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0024 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0036

101 ร.ต.อ. ผไท พงษ์ศนุรักษ์ รอง สวป.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส สนธ.311 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 13207 0363

102 ร.ต.อ. พงศธร พรมสวรรค์ รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0157 รอง สว.สส.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.308

103 ร.ต.อ. พงศ์พัฒน์ พุฒแก้ว รอง สว.สส.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 13204 0304 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0050

104 ร.ต.อ. พงศ์ศิริ นาครอด รอง สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 13204 0091 รอง สว.สส.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 0905 13204 0159

105 ร.ต.อ. พนานต์พงศ์ เดชอุดม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11203 0278 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11202 0352

                                        



หน้าที ่๘ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

106 ร.ต.อ. หญิง พนิดา หงษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.173 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นโคกยาง จว.ตรัง 1904 11203 0153

107 ร.ต.อ. พยูน สิงห์แก้ว รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0138 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0464

108 ร.ต.อ. หญิง พรพรรณ พูนแก้ว รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0209 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0219

109 ร.ต.อ. หญิง พรศรี จันทร์สว่าง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11326 0028 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11326 0016

110 ร.ต.อ. พิชิต หนูส่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 24203 0387 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13203 0018

111 ร.ต.อ. พีรพล ล่ันแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส สนธ.190 รอง สว.สส.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 2004 11204 0121

112 ร.ต.อ. ไพบูลย์ สมมาตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 29203 0109 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11203 0224

113 ร.ต.อ. หญิง ฟารินดา สาลีพันธ์ รอง สว.ธร.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 13304 0339 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 1910 11304 0117

114 ร.ต.อ. ภัทชนินทร์ นิบูร์ รอง สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 11202 0142 รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0109

115 ร.ต.อ. ภัทราวุธ วุฒินันท์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0167 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0022

116 ร.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ไชยมั่น รอง สว.ธร.สภ.ยะหา จว.ยะลา สยล.160 รอง สว.ธร.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11304 0092

117 ร.ต.อ. ภิรณัช แสงทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองจกิ จว.ปตัตานี สปน.200 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 28203 0108

118 ร.ต.อ. ภิรมย์ ทองชุม รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0514 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0210

119 ร.ต.อ. ภูวดิท คงจันทร์ รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0015 รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13204 0087

120 ร.ต.อ. มนตรี พงศ์พิทักษ์ รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0503 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0139

                                        



หน้าที ่๙ ใน ๑๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๖ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

121 ร.ต.อ. มนตรี เพชรนวลน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 24203 0456 รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11202 0147

122 ร.ต.อ. มนิต จันทร์สังข์ รอง สว.สส.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สปน.277 รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 13204 0241

123 ร.ต.อ. มานพ ปัญจเพชร นว.(สบ 1) ผบก.สส.จชต. 2002 00323 0005 รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 11306 0048

124 ร.ต.อ. หญิง มารุณี นาถ้ าพลอย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0022 รอง สว.กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวัตถรุะเบดิ บก.สส.จชต. 1911 11442 0025

125 ร.ต.อ. มารุต นิลโกสีย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส 0903 24203 0444 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 23203 0037

126 ร.ต.อ. มาลัย จิเบ็ญจะ รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0410 รอง สวป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปขก.1746

127 ร.ต.อ. มีชัย ขุนทรมาลี รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13202 0013 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.159

128 ร.ต.อ. ยงยุทธ ศรีนิ่ม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0019 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0157

129 ร.ต.อ. ยศวร ภัททิยากุล รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13202 0014 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0034

130 ร.ต.อ. ยืนชนม์ มีชู รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0009 รอง สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 13204 0091

131 ร.ต.อ. ระพีพัฒน์ ผลผาฤทธิ์ รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 13202 0512 รอง สวป.สภ.ล าป า จว.พัทลุง 0905 13207 0171

132 ร.ต.อ. รักษ์อุดมการณ์ ทองมาก รอง สว.สส.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 0902 13204 0163 รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.209

133 ร.ต.อ. เรวัตร มุขสง รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส สนธ.184 รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0374

134 ร.ต.อ. หญิง ลักขณา ทองพูน รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0008 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0086

135 ร.ต.อ. เลิศ สิริกาพันธ์ รอง สวป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปขก.1746 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0408
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

136 ร.ต.อ. วชิระพันธ์ ไชยรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสต.810 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11203 0304

137 ร.ต.อ. วรพงศ์ พานิชพงศ์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สงขลา 1906 11323 0007 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0013

138 ร.ต.อ. หญิง วริฏฐา ไชยวรณ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11326 0016 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0004

139 ร.ต.อ. วศิน ปาลา รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0391 รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.196

140 ร.ต.อ. วสวัตต์ิ เจริญสินโรจนธร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองจกิ จว.ปตัตานี 0904 24203 0062 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0534

141 ร.ต.อ. วังไพร ศรีวุน่ รอง สวป.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง สตง.99 รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.211

142 ร.ต.อ. วัฒนา เศรษฐสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.164 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 1907 11203 0092

143 ร.ต.อ. วิจัย นามแก้ว รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.331 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0482

144 ร.ต.อ. วิชัย บุตรพรม รอง สวป.สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 13202 0132 รอง สว.สส.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 13204 0275

145 ร.ต.อ. วิชิต รัตนธรรมโม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.406 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 11203 0149

146 ร.ต.อ. วิชิต สุดรักษ์ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0168 รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13202 0013

147 ร.ต.อ. วิทยา สาโรจน์ รอง สวป.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง สตง.100 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0214

148 ร.ต.อ. วิทยา สิทธิยะ รอง สวป.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 13207 0258 รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11202 0149

149 ร.ต.อ. วินิต พรหมบุญแก้ว รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0377 รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13202 0220

150 ร.ต.อ. วิรชาติ ย่องหิน้ รอง สวป.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 0904 13202 0157 รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี สปน.183
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

151 ร.ต.อ. วิรัช ด้วงแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง 0905 23203 0186 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 29203 0070

152 ร.ต.อ. วิสณุ ทับทิมทอง รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี สปน.196 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11204 0046

153 ร.ต.อ. วิสุทธิ ์ประสมศรี รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0388 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 23203 0026

154 ร.ต.อ. วีรพงษ์ อติวัฒนานนท์ รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13202 0124 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0047

155 ร.ต.อ. วีรภัฎ แซมมณี รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี สปน.125 รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี สปน.196

156 ร.ต.อ. วีระ สุวรรณกุล รอง สว.ธร.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13304 0246 รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 2005 11204 0113

157 ร.ต.อ. ศราวุฒิ เต็มราม รอง สว.สส.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 2004 11204 0112 รอง สว.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13204 0084

158 ร.ต.อ. ศราวุธ อ่อนสมเพ็ชร รอง สวป.สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 13202 0419 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 13207 0404

159 ร.ต.อ. ศักดา เกื้อเดช รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 13202 0512 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 11202 0192

160 ร.ต.อ. ศักด์ิระพี วุฒิศักด์ิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0035 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0018

161 ร.ต.อ. ศิริวัชร์ หลีเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0139 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0055

162 ร.ต.อ. ศิริวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา สสข.412 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0391

163 ร.ต.อ. สนธยา คงทน รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0138 รอง สวป.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 11202 0030

164 ร.ต.อ. สนธยา ด้วงเพ็ชร รอง สว.สส.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 13204 0132 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0033

165 ร.ต.อ. สนิท ด าทอง รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0463 รอง สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี สปน.134
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

166 ร.ต.อ. สนิท บัวแก้ว รอง สวป.สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 0902 13207 0178 รอง สวป.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 13207 0141

167 ร.ต.อ. สมคิด จิตเอียด รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา 1910 11202 0070 รอง สว.สส.สภ.ท่าแพ จว.สตูล 0908 13204 0094

168 ร.ต.อ. สมชาย อิสระพานิช รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 13204 0241 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0203

169 ร.ต.อ. สมนึก ขวัญคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.162 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 11305 0094

170 ร.ต.อ. สมพงษ์ คงสิเหร่ รอง สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 11202 0144 รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 13202 0393

171 ร.ต.อ. สมพร รัตนมุณี รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0412 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11305 0027 

172 ร.ต.อ. สมภพ บุญจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู่ จว.ปตัตานี 2005 29203 0094 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11203 0295

173 ร.ต.อ. สมหมาย เกื้อสุข รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0395 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 1905 11203 0134

174 ร.ต.อ. สรนนท์ อินทรศิริ รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.198 รอง สว.จร.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.213

175 ร.ต.อ. สรวิชญ์ อินทะเสโน รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0408 รอง สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง สพท.89

176 ร.ต.อ. สรวิศ รักจุ้ย รอง สวป.สภ.สากอ จว.นราธิวาส 2004 11202 0139 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 0905 13202 0211

177 ร.ต.อ. สรายุทธ์ อังศุภานิช รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา สสข.510 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0483

178 ร.ต.อ. สัญญา ทองจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา สสข.157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11203 0252

179 ร.ต.อ. สันติชัย ช่วยวงค์ รอง สวป.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 13202 0237 รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.157

180 ร.ต.อ. สัมพันธ์ กาลรัตน์ รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0462 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0395
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

181 ร.ต.อ. สาโรจน์ มุสิกวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.187 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 1904 11203 0137

182 ร.ต.อ. สาโรจน์ สุดทองคง ผบ.มว.กก.ปพ.ภ.9 2000 11202 0016 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0051

183 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ รอง สว.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 13204 0248 รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สสข.523

184 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ ทรงศักด์ิ รอง สว.ธร.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส สนธ.309 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 11304 0081

185 ร.ต.อ. หญิง สิริภัทร เพชรรัตน์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0202 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0234

186 ร.ต.อ. สิโรฒ จริยวิจิตร รอง สวป.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 13207 0141 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 11203 0152

187 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา สุบรรณพันธ์ รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13202 0014 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 0905 13202 0207

188 ร.ต.อ. สุชน สุวรรณชาตรี รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0425 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา สสข.174

189 ร.ต.อ. สุชาติ คงช่วย รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0374 รอง สวป.สภ.ล าป า จว.พัทลุง 0905 13207 0170

190 ร.ต.อ. สุชาติ ประทุมวัลย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 1905 13203 0014 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.150

191 ร.ต.อ. สุทัศน์ เงินมาก รอง สวป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0537 รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 13202 0544

192 ร.ต.อ. หญิง สุธิษา จิตรเสน รอง สว.ธร.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 11304 0086 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0037

193 ร.ต.อ. สุธีร์ สุบรรณกูล รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 13202 0223 รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0426

194 ร.ต.อ. สุปัญญา ยอดทองทอง รอง สวป.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 13202 0062 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0501

195 ร.ต.อ. สุพจน์พงษ์ ช่วยดู รอง สว.(สอบสวน) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธวิาส 2004 29203 0086 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 11203 0155
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

196 ร.ต.อ. สุพัส แสงเกิด รอง สว.สส.สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 11204 0107 รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.156

197 ร.ต.อ. สุรพงค์ เธียรสุรารักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.150 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11202 0096

198 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ เกล้ียงนาน รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0367 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0101

199 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ พรหมาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13203 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0139

200 ร.ต.อ. สุวรรณ์ นาคสง่า รอง สว.(สอบสวน) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13203 0022 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล 1907 11203 0108

201 ร.ต.อ. อดินันต์ ปูซู รอง สว.สส.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.170 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0104

202 ร.ต.อ. อดุลย์ กูหวะ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13202 0169 รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13202 0124

203 ร.ต.อ. อนุ แก้วแสงสุข รอง สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี สปน.134 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11204 0048

204 ร.ต.อ. อนุชิต วงค์หรอด รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี สปน.129 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11202 0140

205 ร.ต.อ. อนุพงศ์ จันทร์เพ็ญ รอง สวป.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 13202 0086 รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 13202 0134

206 ร.ต.อ. อภิรักษ์ รักนุ้ย รอง สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13204 0217 รอง สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13204 0209

207 ร.ต.อ. อรรถพล ชุมคง รอง สว.สส.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 2006 11204 0140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สยล.181

208 ร.ต.อ. อรรพล สาและ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0021

209 ร.ต.อ. อรุณ จันทระ รอง สวป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล สสต.146 รอง สว.สส.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13204 0016

210 ร.ต.อ. อวยพร พรหมเทพ รอง สว.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สปน.237 รอง สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 2005 11204 0114
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211 ร.ต.อ. อวยพร อุบลพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 13202 0134 รอง สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13204 0218

212 ร.ต.อ. อัครวัสส์ จันทร์เขียว รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.163 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.9 1902 11204 0025

213 ร.ต.อ. อัครวัสส์ สุขสมบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.205 รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 13202 0135

214 ร.ต.อ. อัคราเดช แก้วสียง รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา สลย.163 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0099

215 ร.ต.อ. อัฎฐมงคล เจริญสุข รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0110 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0047

216 ร.ต.อ. อับดุลเลาะ ลาเตะ รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0385 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0514

217 ร.ต.อ. อัมฤต อุษามาลย์เวท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเปะ๊ จว.สตูล 1907 27203 0077 รอง สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.137

218 ร.ต.อ. หญิง อานิญชยา จะปะกียา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0021 รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.9 2003 11304 0029

219 ร.ต.อ. อิทธิพล กล่ินน้ าหอม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0019

220 ร.ต.อ. อุดร ขุนแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11305 0030 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0174

221 ร.ต.อ. หญิง อุบลรัตน์ หมัดระหีม รอง สว.ธร.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 11304 0048 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0021

222 ร.ต.อ. เอกชัย พุทธแก้ว รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 13207 0355 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13207 0345

223 ร.ต.อ. เอกมล บินหม้าหลี รอง สว.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.502 รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0204

224 ร.ต.อ. เอกราช พุทธานุวัติกุล รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0464 รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.146

225 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ มุกดา รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สสข.523 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนเนยีง จว.สงขลา สสข.525
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226 ร.ต.อ. เอกวิทย์ แก้วฤทธิ์ รอง สว.ธร.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13304 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0018

227 ร.ต.อ. เอกสิทธิ ์ด้วงสุทธิ์ รอง สว.สส.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 13204 0330 รอง สว.สส.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส สนธ.149

228 ร.ต.อ. เอกสิทธิ ์หมูดเอียด รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล สสต.87 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0085

229 ร.ต.อ. เอนก บิลยะแม รอง สว.สส.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 13204 0389 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0342

230 ร.ต.ท. กิติพันธ์ หอมเมือง รอง สวป.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0526 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 11204 0007

231 ร.ต.ท. ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 13202 0528 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0138

232 ร.ต.ท. ปุรเชษฐ์ ทองเรือง รอง สวป.สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล สสต.121 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา สสข.542

233 ร.ต.ท. พงษ์สิทธิ ์เรืองเทพ รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.196 รอง สว.สส.สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 13204 0115

234 ร.ต.ท. หญิง พิมพ์ชนก ศรีปริยรัศมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.323 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11203 0120

235 ร.ต.ท. วิสุทธิ ์ท่ามสุณี รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.346 รอง สวป.สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 0907 13207 0330

236 ร.ต.ท. ศิรวิชญ์ พรหมบุญทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.317 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 11203 0121

237 ร.ต.ท. สมศักด์ิ จันทร์มงคล รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0164 รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 13202 0499

238 ร.ต.ท. สราวุธ อื้นนวน รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0099 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0058

239 ร.ต.ท. อิศรา นพรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 23203 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11203 0305

240 ร.ต.ท. โอภาษ จันทมณี รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0390 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0510

                                        


