
 
( สำเนา ) 

 

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๙ 
ที ่๓๗ /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  
และ ผู้บังคับหมู่ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน ๑๐๘ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 
ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
  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 ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.ท. เดชา ลาฤทธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0201 รอง สว.(ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1521

2 ร.ต.ท. พรชัย อัตรา รอง สว.(ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12428 0141 รอง สว.(ตทบ.) กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12428 0416

3 ร.ต.ต. ปรัญญา ราชพลสิทธิ์ รอง สว.(ป.ทางน้้า) ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1334 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0386

4 ร.ต.ต. วันชัย นะมาเส รอง สว.(ป.) สภ.ทุง่สง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3141 รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2273

5 ด.ต. กฤษณะ เพชรกูล ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก 1102 14204 0042 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2836

6 ด.ต. หญิง กุมารี แก้วประชุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา ปพง.-717 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 12202 0543

7 ด.ต. เกริกก้อง กูเล็ม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0083 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.958

8 ด.ต. จเด็จ วิเศษชู ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 2505 12202 3419 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1785

9 ด.ต. เจษฎา ขันทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเลย จว.เลย ปลย.2284 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2992

10 ด.ต. เจษฎา ส่งศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.978 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1838

11 ด.ต. เจษฎา แสงจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 14205 0372 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2103

12 ด.ต. ชัชพล เหล่าสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 2102 12202 0610 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0171

13 ด.ต. ชัยรินทร์ วงศ์รักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา ปนม.9615 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2036

14 ด.ต. ชัยวัฒน์ สุวรรณมณี ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0313 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต้าเสา จว.สงขลา ปสข.-2124

15 ด.ต. ณรงค์ชัย ด้าแดง ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1272 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0163

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

                                        



หน้าที ่๒ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

16 ด.ต. ทรงเดช ขวัญด้า ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12301 0019 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2156

17 ด.ต. ทิพย์ชัย แสงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4358 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1832

18 ด.ต. หญิง ทิพย์ทิวา รุ่งราษี ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4277 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1781

19 ด.ต. นุสลัน นราปัตย์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0120 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0137

20 ด.ต. บุญรัตน์ ชูช่วย ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 5871 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4350

21 ด.ต. หญิง บุษราภรณ์ ศรีทะชะ ผบ.หมู่ กอส.ศพฐ.10 2713 12314 0196 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0016

22 ด.ต. พงษ์ศิริ ด้าด้วง ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4202 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1677

23 ด.ต. พยอม พวงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1541 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล้่า จว.สงขลา ปสข.4406

24 ด.ต. พรชัย ไพช้านาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.826 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2032

25 ด.ต. พัชระ วงษ์ต้ันหิน้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่สง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3110 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา ปสข.-2067

26 ด.ต. พิชิต ศรีปรางค์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4916 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2254

27 ด.ต. มนัส แสงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2446 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3434

28 ด.ต. ยงยุทธ วงศรี ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0232 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0113

29 ด.ต. ยุทธนา ยังช่วย ผบ.หมู ่(สส.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2290 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2658

30 ด.ต. หญิง ยุวดี กุลเสวกกุล ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0045 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0011

                                        



หน้าที ่๓ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

31 ด.ต. รณสิทธิ ์รอดปาน ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7080 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1708

32 ด.ต. ร่อหมัด ชุมฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต ปภก.667 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1348

33 ด.ต. หญิง รัฐติกร ตู้ด้า ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12301 0045 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0013

34 ด.ต. ฤทธิ ์ฤทธิภ์ักดี ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 2102 12202 0580 ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0386

35 ด.ต. วิศักด์ิ ชาตรีด้า ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1290 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต้าเสา จว.สงขลา ปสข.-2136

36 ด.ต. วุฒิชัย ทองฤทธิ์ ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3569 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2287

37 ด.ต. ศราวุธ เอียดนุ่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2022 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง จว.ตรัง ปตง.1596

38 ด.ต. ศิริศักด์ิ ฮ่องช้วน ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0231 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1953

39 ด.ต. สง่า ทิพย์มุณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1236 ผบ.หมู่ (ส.) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0292

40 ด.ต. สมบัติ สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0007 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0052

41 ด.ต. สมพงษ์ โคกเขา ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4609 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0086

42 ด.ต. สมพร ดิษฐ์คล้าย ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 5930 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0300

43 ด.ต. สมพิศ จันทร์แก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่ 0802 14202 0139 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1785

44 ด.ต. สมยศ ทองทะวัย ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 5312 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1822

45 ด.ต. สวัสด์ิ ประสานสงฆ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1375 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2333

                                        



หน้าที ่๔ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

46 ด.ต. สันติภาพ ยะเอ๊ะ ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 3204 12301 0437 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0051

47 ด.ต. ส้ารวม งามทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4750 ผบ.หมู ่(ผช.พงส.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 12202 0541

48 ด.ต. หญิง สุกัญญา แสงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ปภก.459 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2186

49 ด.ต. สุทัศน์ วันสีแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1275 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2470

50 ด.ต. สุรพล สุวรรณวงศ์ ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ลาดบวัหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2843 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0089

51 ด.ต. สุรพล อินต๊ะสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1246 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.2064

52 ด.ต. เสียง โกมรัตน์ ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1231 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0346

53 ด.ต. โสภณ อินทองดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7082 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0235

54 ด.ต. หวันอาหมาด ยาซัม ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1692 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1381

55 ด.ต. อนุชา ว่องไว ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12428 5755 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0429

56 ด.ต. อภิชัย เดชทุง่คา ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 2505 12202 2704 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล้่า จว.สงขลา ปสข.4423

57 ด.ต. อภิเดช โกเม็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14202 0074 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปสต.1301

58 จ.ส.ต. กฤษฎา บัวทอง ผบ.หมู ่ชดุปฏิบัติการ กก.ศูนยร์วมขา่ว บก.สปพ. 1013 12202 0378 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 12202 0137

59 จ.ส.ต. กิตติพงศ์ ยอดตระกูลชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0810 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1709

60 จ.ส.ต. เกียรติศักด์ิ ปานเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0376 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12202 0096

                                        



หน้าที ่๕ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

61 จ.ส.ต. จารึก แก้วขวัญ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 0802 142024 0082 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 14202 0928

62 จ.ส.ต. ชาญชัย วันแรก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม ปนพ.1936 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2464

63 จ.ส.ต. ธวัธชัย กังเส้ง ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 2102 12202 0576 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2932

64 จ.ส.ต. ยุตกาญ ด้าอ่อน ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3872 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1228

65 จ.ส.ต. ยุทธนันท์ อนงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี 0702 14202 0406 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2123

66 จ.ส.ต. รังสรรค์ จันทร์ขาว ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 5835 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ปยล.-1451

67 จ.ส.ต. วีรยุทธ ปิน่ทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.3 3204 12301 0013 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ปตง.2099

68 จ.ส.ต. สมนึก รักเกิด ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0311 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1753

69 ส.ต.อ. ชาคริต ชนะคุ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ ปสป.1011 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1664

70 ส.ต.อ. ดอน จันทร์สุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง 0807 14202 0140 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2084

71 ส.ต.อ. ปฐวี ทองทวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา 0805 14202 0128 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2312

72 ส.ต.อ. วรวิทย์ ยะหวา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.1501 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3219

73 ส.ต.อ. อดุลย์ เอี้ยวถึ้ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย ์จว.สมุทรปราการ ปสป.2306 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1332

74 ส.ต.อ. อภินันท์ มณีมาศ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0306 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0776

75 ส.ต.อ. อรรถพล ตุ้มชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง ปอท.1427 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12204 0131

                                        



หน้าที ่๖ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

76 ส.ต.ท. กฤษฎา หัวหิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ปรน.996 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2639

77 ส.ต.ท. คเชนทร อุ่นเสียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร ปชพ.934 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2152

78 ส.ต.ท. จิรทีปต์ เพชรรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ ปกบ.1185 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4326

79 ส.ต.ท. เฉลิมพันธ์ เศวตเวช ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก 1111 14204 0273 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2135

80 ส.ต.ท. ณภัทร อินบัว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ปพล.2254 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0232

81 ส.ต.ท. ณัฐฤทธิ ์สังข์บูรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14202 0072 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0123

82 ส.ต.ท. แดเนียล ขวัญศรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บวรมงคล 1009 12205 0123 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14205 0840

83 ส.ต.ท. ธนชิต นุชสมัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.1463 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1831

84 ส.ต.ท. ธรรมปพน บุญชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หวัไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3919 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา ปสข.-2058

85 ส.ต.ท. นพพล หนุนนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ ปกบ.1327 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1788

86 ส.ต.ท. ปฏิภาณย์ ทองมัน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0031 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1835

87 ส.ต.ท. ปิยะพันธุ ์มาชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0522 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1904 12202 0163

88 ส.ต.ท. ฟุรกร ตาเดอิน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0106 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1364

89 ส.ต.ท. ภาณุพงศ์ ชาตะพล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฏร์ธานี ปสฎ.3851 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 12202 0525

90 ส.ต.ท. ภูเบน แสงชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0280 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 12202 0538

                                        



หน้าที ่๗ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

91 ส.ต.ท. รณยุทธ บุญแพทย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.-1894 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา 1906 12202 0482

92 ส.ต.ท. ราเชนทร์ เพชรสีม่วง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0477 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0077

93 ส.ต.ท. วศรุต จันทร์ย่อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร ปชพ.1992 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 12202 0168

94 ส.ต.ท. วิชญ์พล หลีเส็น ผบ.หมู ่(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3346 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4042

95 ส.ต.ท. วุฒิพงศ์ แก้วนุกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1779 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ทุง่ต้าเสา จว.สงขลา 1906 12202 0479

96 ส.ต.ท. วุฒิศักด์ิ แก้วใสทับ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4753 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0161

97 ส.ต.ท. ศิริชัย หวังกุหล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ปกบ.-778 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปสต.1287

98 ส.ต.ท. สมพงษ์ รัตนสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2319 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3523

99 ส.ต.ท. สุขุม ชุมคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2189 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2138

100 ส.ต.ท. สุเนตร แอโสะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 0802 14202 0185 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง ปตง.-1312

101 ส.ต.ท. อริญชัย จันทบุรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร ปชพ.945 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4227

102 ส.ต.ท. อัศนัย สังข์ชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0608 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1866

103 ส.ต.ต. เกษมศักด์ิ ฤทธิโ์ต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 14202 0219 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0777

104 ส.ต.ต. ขจรยศ อึ่งทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา ปพง.1446 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2399

105 ส.ต.ต. ธนบรร ทองชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.-1827 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2354

                                        



หน้าที ่๘ ใน ๘ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๗ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

106 ส.ต.ต. ปารเมศ บรรดาศักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ ปนว.2353 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0131

107 ส.ต.ต. ฟารัส สีหมัด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หวัไทร จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3897 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1914

108 ส.ต.ต. ภูริณัฐ มะโนเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.1330 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 12202 0152

                   ( ลงชื่อ ) พ.ต.อ.พีระพจน์  ระหว่างบ้าน พ.ต.ต.หญิง

                                      (พีระพจน์  ระหว่างบ้าน)                 (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

                                           ตรวจแล้วถูกต้อง                      ส าเนาถูกต้อง

                                    


