
 
( สำเนา ) 

 

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๙ 
ที ่๓๘ /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 ๙๗๘ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 
ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
  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 ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. ศักดา ตรุระจิตต์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1654 รอง สว.(ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 0117

2 ร.ต.อ. สมศักด์ิ เทพรินทร์ รอง สว.(ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2927 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา 1906 12202 0481

3 ร.ต.ท. บุญธรรม ทีปรักษพันธ์ รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0363 รอง สว.(ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3407

4 ร.ต.ท. มาหามะยูนุ จูเฮง รอง สว.(อก.) ภ.จว.ปัตตานี 2005 12301 0011 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1486

5 ร.ต.ท. วันชัย ไพยรัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3940 รอง สว.(ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2271

6 ร.ต.ท. วิชาญ แก้วถาวร รอง สว.(ป.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1375 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0255

7 ร.ต.ท. วุฒิพร อินทร์ทอง รอง สว.(ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0757 รอง สว.(ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3033

8 ร.ต.ท. ศิริชัย ยี่โชติช่วง รอง สว.(ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4326 รอง สว.(ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4489

9 ร.ต.ท. สวัสด์ิ ปุน่ภักดี รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0053 รอง สว.(ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 14202 0285

10 ร.ต.ท. อรุณ นวลแก้ว รอง สว.(ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-694 รอง สว.(สส.) สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 14204 0166

11 ร.ต.ต. เจริญรัชต์ ทองจีน รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0113 รอง สว.(ป.) กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0191

12 ร.ต.ต. ณัฐพล มุสิกพงศ์ รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0258 รอง สว.(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3923

13 ร.ต.ต. ทรงชัย มาดนาค รอง สว.(ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0807 รอง สว.(ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3043

14 ร.ต.ต. ธันยาธรณ์ ศรียาเทพ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12301 0041 รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0081

15 ร.ต.ต. ประเสริฐ มากศรี รอง สว.(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0089 รอง สว.(ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1708

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

                                        



หน้าที ่๒ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

16 ร.ต.ต. พชรนาจ วงษ์สกุล รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0287 รอง สว.(อก.) ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0413 

17 ร.ต.ต. วิโชค ศรีขวัญ รอง สว.(ป.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา ปสข.-1818 รอง สว.(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3925

18 ร.ต.ต. วิฑูรย์ พูนม่น รอง สว.(ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1708 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง ปพท.-1403

19 ร.ต.ต. ศิริศักด์ิ เขียวชุม รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0304 รอง สว.(ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1205

20 ร.ต.ต. สาธิต สมศรี รอง สว.(นปพ) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1612 รอง สว.(ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2898

21 ร.ต.ต. สุโชติ คล้ายทอง รอง สว.(ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0321 รอง สว.(ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1844

22 ร.ต.ต. อนันต์ชัย ชัยฤทธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 14202 0947 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0363

23 ร.ต.ต. อิสระพงศ์ จันทร์อินทร์ รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0022 รอง สว.(ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2420

24 ร.ต.ต. โอภาส บัวงาม รอง สว.(ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3738 รอง สว.(ป.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1890

25 ด.ต. กรีฑา พัฒน์ช่วย ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0126 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0055

26 ด.ต. กฤตไชย เพ็ชรแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 0854 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14204 0809

27 ด.ต. กฤตพล เอียดเฉลิม ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0338 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0365

28 ด.ต. กฤษดา รัตนชูศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2650 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0225

29 ด.ต. กฤษดา สุขใส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 0159 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0125

30 ด.ต. หญิง กัณฑิมา กฤษณาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0344 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 12301 0006

                                        



หน้าที ่๓ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

31 ด.ต. หญิง กัลญาณี แก้วคง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1493 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1524

32 ด.ต. กิตติ ขวัญหวาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 0907 14202 0068 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0428

33 ด.ต. กิตติกร แก้วกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0777 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2796

34 ด.ต. กิตติพงศ์ แก้วบุญ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1838 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3858

35 ด.ต. หญิง กิตต์ิรวี โกราเมศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา ปสข.-2137 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3949

36 ด.ต. เกรียงศักด์ิ บุญฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง จว.ตรัง ปตง.1614 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0046

37 ด.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีสุข ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0346 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2716

38 ด.ต. เกียรติศักดา รักชาติยิ่งชีพ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 0903 14202 1133 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 12301 0013

39 ด.ต. เกื้อ แก้วมณี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0072 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1796

40 ด.ต. โกวิท โบพรหม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1590 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0074

41 ด.ต. ไกรสร ยีหวังกอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 14202 0184 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1682

42 ด.ต. คณพศ ไชยมาตย์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0203 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0340

43 ด.ต. หญิง งามตา สุวาหล า ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0104 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.1036

44 ด.ต. จรัญ จันทะมุณี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0244 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0068

45 ด.ต. หญิง จริยา ทองสมุทร ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0051 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0104

                                        



หน้าที ่๔ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

46 ด.ต. จักรพันธ์ อรัญดร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0338 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.9 1902 12204 0027

47 ด.ต. จักรราช สมเหมือน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2473 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2297

48 ด.ต. หญิง จันจิรา เส็นบัตร ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1657 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 12202 0141

49 ด.ต. จาตุรงค์ ทองเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0485 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0027

50 ด.ต. จิรพงษ์ มานพ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0369 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2037

51 ด.ต. จิรภัทร ศรีรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3541 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0419

52 ด.ต. หญิง จิรภา ชาตรี ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1341 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1370

53 ด.ต. จิระศักด์ิ กาเล่ียง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0302 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0339

54 ด.ต. หญิง จิฬะภิญญา พิณนุกูล ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0191 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 12204 0068

55 ด.ต. จีรชาติ คงศรี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0005 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0092

56 ด.ต. จีรศักด์ิ สุวรรณศรี ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0317 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2097

57 ด.ต. หญิง จุฑารัตน์ เต็มเกล้ียง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3202 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3320

58 ด.ต. เจษฎา บุญยัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0796 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 14204 0907

59 ด.ต. ฉัตรชัย สายสิงห์ ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0047 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12204 0547

60 ด.ต. เฉลิมเกียรติ ไหมสุข ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2514 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2482

                                        



หน้าที ่๕ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

61 ด.ต. หญิง ชนัญชิดา สุวรรณชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.1526 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1853

62 ด.ต. ชนัญญู หมาดทิง้ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0266 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0126

63 ด.ต. หญิง ชนิสรา ดิษฐ์คล้าย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 12301 0012 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0373

64 ด.ต. หญิง ชลิดา สายบุดดี ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1662 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 12202 0140

65 ด.ต. หญิง ชะรัตน์ แจ้งวัง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0011 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2162

66 ด.ต. ชัยยันต์ จ าปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1676 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1885

67 ด.ต. ชัยวัฒน์ พรหมมณี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0428 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0139

68 ด.ต. ชัยวัฒน์ พุม่เงิน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0332 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0183

69 ด.ต. ชาเรตร์ ศิริมาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2295 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1830

70 ด.ต. ชาฤทธิ ์แก้วเพ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1727 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1873

71 ด.ต. ชิติสรรค์ มรรคาเขต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1345 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 12202 0208

72 ด.ต. ชีดี หลังยาหน่าย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-675 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-697

73 ด.ต. เชาว์วัจน์ กมลสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2425 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาโยง จว.ตรัง ปตง.1639

74 ด.ต. โชคชัย สาครจิตต์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2299 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0022

75 ด.ต. โชคประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0445 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1689

                                        



หน้าที ่๖ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

76 ด.ต. ไชยยงค์ สุวรรณราช ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2379 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2408

77 ด.ต. ไชยยันต์ มุสิเกตุ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0323 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0099

78 ด.ต. ฐารวุฒิ ดุกตะการ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14202 0311 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0139

79 ด.ต. ณรงค์เกียรติ หกหนู ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0363 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2507

80 ด.ต. ณรงชัย เอกเจริญกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 0185 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0045

81 ด.ต. ณเรศ ทะสะระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2096 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0393

82 ด.ต. ณัฏฐ์ พิสิษฐ์ตุล ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0062 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2665

83 ด.ต. ณัฐพล บัวขาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1640 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 14202 0238

84 ด.ต. หญิง ณิชา แก้ววารี ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14301 0736 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 12202 0537

85 ด.ต. ดลหมาดหนาบ เพ็งไทร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0582 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 14204 0165

86 ด.ต. ดุษดี หลีเยาว์ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 14301 0172 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาขาว จว.สตูล ปสต.-717

87 ด.ต. ดุสิต ใหม่ชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0790 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2928

88 ด.ต. เตคุณ จารุกรนวกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0116 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0807

89 ด.ต. ทรงพร ศักด์ิแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1378 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2155

90 ด.ต. ทวีศักด์ิ มงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2262 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0425

                                        



หน้าที ่๗ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

91 ด.ต. เทิดศักด์ิ ดารารัตน์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0092 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0338

92 ด.ต. ธงชัย โกไศยกานนท์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0139 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0148

93 ด.ต. ธนรรณพ เดชาสิทธิ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 14204 0907 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา ปสข.-2123

94 ด.ต. หญิง ธมนวรรณ ศรีเพ็ชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1216 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0044

95 ด.ต. ธวัช พรมเพ็ชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2388 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1980

96 ด.ต. ธวัชชัย เดชสงคราม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2084 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2034

97 ด.ต. ธัญญวิสิษฐ์ สุวรรณจินดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4430 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0767

98 ด.ต. ธีรภัทร์ ชัยเพชร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ปตง.2087 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.2656

99 ด.ต. ธีระยุทธ์ สูตแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 0342 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 0093

100 ด.ต. หญิง นงลักษณ์ บุญโยม ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0020 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 12202 0166

101 ด.ต. นริศ ปะดุกา ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0066 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.994

102 ด.ต. นฤชิต ชนินทยุทธวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1338 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2029

103 ด.ต. นัฎฐา อนันทนุพงศ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1957 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาโยง จว.ตรัง ปตง.1652

104 ด.ต. นิกร ทองมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2166

105 ด.ต. นิกร ลาวพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3244 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2086

                                        



หน้าที ่๘ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

106 ด.ต. นุกูล พิณสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0050 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา ปสข.-1817

107 ด.ต. นุชชา รอดเนียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2583 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0230

108 ด.ต. บัญญัติ นวลศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-670 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3752

109 ด.ต. บัณชา เอียดด า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2032 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2246

110 ด.ต. หญิง เบญจภรณ์ ปานอินทร์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1492 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1495

111 ด.ต. หญิง เบญจมาศ หนูสุด ผบ.หมู่ (ส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0900 14202 0225 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0900 14202 0242

112 ด.ต. หญิง ปณิฏฐา เมืองกลัด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.840 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปสต.1273

113 ด.ต. ประกาย ชัยศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0022 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3940

114 ด.ต. ประจบ คงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ปปน.2538 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0387

115 ด.ต. ประดิษฐ นาจันทร์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 0905 14204 0156 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2470

116 ด.ต. ประถม จันทวงค์ ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0205 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3691

117 ด.ต. ประพันธ์ ยังนิ่ง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1906 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1084

118 ด.ต. หญิง ประไพ แสงเรือง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1777 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1906

119 ด.ต. ประวัติ รัตนจ านงค์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1040 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0119

120 ด.ต. ประสิทธิ ์คงสอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 14202 1035 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.933

                                        



หน้าที ่๙ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

121 ด.ต. ปราโมช เพ็งแก้ว ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-707 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-696

122 ด.ต. ปราโมทย์ ชูโต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1283 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 12202 0524

123 ด.ต. ปริวัฒน์ เรืองรักษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0306 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14204 0811

124 ด.ต. ปรีชา เพ็ชรมณี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0419 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา ปสข.-1825

125 ด.ต. ปาฏิหาริย์ ณ พิบูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2396 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1203

126 ด.ต. หญิง ปาลิกา ทองนุ่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1980 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1868

127 ด.ต. ปุณณวิช นนทิสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2016 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1935

128 ด.ต. ผนึก โชติกุลรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1363 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2148

129 ด.ต. พงศ์เพชร จันทรัตน์ ผบ.หมู่ ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0002 ผบ.หมู ่(ผช.พงส.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 1906 12202 0467

130 ด.ต. หญิง พนิดา ชูจันทร์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14301 0737 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2143

131 ด.ต. หญิง พรพรรณ ไชยมโณ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4138 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 12202 0476

132 ด.ต. หญิง พวงทิพย์ เพชรหวล ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0006 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 12202 0165

133 ด.ต. หญิง พัชรี แสงสว่าง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 12301 0006 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0211

134 ด.ต. พิชิต ซ้อนศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2176 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0562

135 ด.ต. พิศุทธ์ ฉิมเกื้อ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0393 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1757

                                        



หน้าที ่๑๐ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

136 ด.ต. หญิง เพชรตะวัน ภูจ่ินดา ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0018 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0272

137 ด.ต. ไพจิตร แก้วสด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1914 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0371

138 ด.ต. ไพโรจน์ เพ็งเจริญ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0229 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2371

139 ด.ต. ภัทรศักด์ิ พุฒคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3443 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา ปสข.4297

140 ด.ต. หญิง ภัทรสิชา ฤทธาภิรมย์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1700 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1751

141 ด.ต. ภาณุวัฒน์ โนรดี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปสต.1304 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4054

142 ด.ต. ภานุวัฒน์ บัวผุด ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4450 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0243

143 ด.ต. ภูชิสส์ มากมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2216 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1957

144 ด.ต. มณเฑียร อุทัยรังษี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2029 ผบ หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2092

145 ด.ต. มูฮัมมะ ซะอะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0643 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 14202 0223

146 ด.ต. ยุรนันท์ ปรัชญาวาที ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2881 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4092

147 ด.ต. ระวี แท่นแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0776 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4430

148 ด.ต. รังสิต ศรีละมุล ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0056 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0330

149 ด.ต. รัตนะ แก้วมณี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0006 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ปปน.2848

150 ด.ต. รุ่งโรจน์ สระโร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0401 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1457

                                        



หน้าที ่๑๑ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

151 ด.ต. รุ่งโรจน์ หมูกาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2084 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1730

152 ด.ต. หญิง ลักขณา อรุโณทัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4108 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3645

153 ด.ต. เลิศศักด์ิ มาทมาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1213 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ละงู จว.สตูล 1907 12202 0198

154 ด.ต. วรพจน์ เสมอภพ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0386 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0312

155 ด.ต. หญิง วรรณี คงทรัพย์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง ปพท.-1396 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เกาะนางค า จว.พทัลุง 1906 12202 0168

156 ด.ต. วรวิทย์ ซิวเต้ีย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1953 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0203

157 ด.ต. วรวุฒิ โสสีดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2576 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2299

158 ด.ต. วัชระ พรวิระวงศ์วารี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4042 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา ปสข.-2046

159 ด.ต. วัชระ สุทธิสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3485 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0407

160 ด.ต. วัชรินทร์ แก้วอุทัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2660 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2881

161 ด.ต. วัชรินทร์ จู้ส้ิว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 0620 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 14202 0249

162 ด.ต. หญิง วันดี ช านิธุระการ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0126 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสข.-2099

163 ด.ต. วิชเยนทร์ กุณฑะโร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3310 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3351

164 ด.ต. วิชัย บุญรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2464 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 1904 12202 0155

165 ด.ต. วิชัยรัตน์ แก้วละเอียด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1797 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1879

                                        



หน้าที ่๑๒ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

166 ด.ต. วิทยา ศรีขาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2037 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2190

167 ด.ต. หญิง วิภาวดี จิตตเสนา ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1392 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1509

168 ด.ต. หญิง วิมล พิทักษ์กิจ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1951 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1915

169 ด.ต. วิโรจน์ ก่อทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2036 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1375

170 ด.ต. วิวัฒ ด าคง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0441 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1710

171 ด.ต. วิษณุ บิลหยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3248 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.932

172 ด.ต. วีรยุทธ์ มานะกล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 14202 0224 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1181

173 ด.ต. วีระพงษ์ แก้วทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1856 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง ปพท.1581

174 ด.ต. วุฒิเกียรติ กันทอง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 14202 1209 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0796

175 ด.ต. วุฒิพันธ์ สุจิตะพันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.981 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0067

176 ด.ต. ศราวุธ สายทอง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12428 0409 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0029

177 ด.ต. หญิง ศรินทิพย์ ขาวผ่อง ผบ.หมู่ (ส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3125 ผบ.หมู่ (ปท.) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 14301 0719

178 ด.ต. ศักด์ิดา บัวเนี่ยว ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0373 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0226

179 ด.ต. ศานติ ปะลาวัน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0122 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0166

180 ด.ต. ศิริชัย จิโสะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0029 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2119

                                        



หน้าที ่๑๓ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

181 ด.ต. ศิริพงษ์ แก้ววิเชียร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2190 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0992

182 ด.ต. ศุภมิตร ภักดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0087 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง ปพท.1199

183 ด.ต. สนธยา ขุนทองปาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2928 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3113

184 ด.ต. สมจิน สะอาดแก้ว ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-695 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-675

185 ด.ต. สมเจตน์ นุ่นเกิด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-2499 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 0902 14202 0350

186 ด.ต. สมชาย ชาติกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1788 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12204 0056

187 ด.ต. สมชาย ช านาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1831 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0053

188 ด.ต. สมบูรณ์ แก่นทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2321 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3450

189 ด.ต. สมบูรณ์ ไชยเสนะ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0343 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.9 1902 12204 0035

190 ด.ต. สมปอง สุดเอื้อม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2534 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2574

191 ด.ต. สมพร กูลเกื้อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0797 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูเต่า จว.สงขลา ปสข.-2400

192 ด.ต. สมพร ศรีลาพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0241 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0325

193 ด.ต. สมมาตร ดือเระ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี 2005 12301 0550 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1353

194 ด.ต. สมยศ รักเผือก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3237 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3370

195 ด.ต. สมศักด์ิ ฉะฉิ้น ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0346 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา ปสข.4263

                                        



หน้าที ่๑๔ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

196 ด.ต. สมศักด์ิ รักษ์เชื้อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าธง จว.ยะลา ปยล.-1402 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 904 14202 0155

197 ด.ต. สวงค์ เสาร์เพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0522 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1913

198 ด.ต. สวัสด์ิ กิตติ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.2092 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1931

199 ด.ต. สวัสด์ิ ส าลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปสต.1287 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1731

200 ด.ต. สัมมริต ไชยวิจิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 0366 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1590

201 ด.ต. สายัณ ทองช่วย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.1020 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-692

202 ด.ต. สายัณห์ มีสัจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2965 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา ปสข.-2134

203 ด.ต. ส าราญ เกื้อกูล ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2170 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2195

204 ด.ต. สิทธิชัย เกื้อรอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1337 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ปตง.2103

205 ด.ต. สินธนันดา กุลนิล ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 12204 0074 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4317

206 ด.ต. สิรภพ เส้งนนท์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0218 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0342

207 ด.ต. หญิง สุดารัตน์ ศรีทักษิณ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1660 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0198

208 ด.ต. สุทธิพงศ์ ชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3789 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0135

209 ด.ต. สุทิน สุขมะแป้น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0045 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1995

210 ด.ต. หญิง สุทิศา พรมทองบุญ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.3983 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 12202 0505

                                        



หน้าที ่๑๕ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

211 ด.ต. สุธรรม แย้มช่วย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 14204 0184 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1824

212 ด.ต. สุนทร ชูด า ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0211 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1867

213 ด.ต. สุนทร ไชยมโณ ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0134 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4111

214 ด.ต. สุนทร มณีพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1867 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1964

215 ด.ต. สุนทร เหมะรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3419 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา ปสข.4259

216 ด.ต. หญิง สุนันทา เกตุแก้ว ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1342 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าป า จว.พัทลุง ปพท.-1257

217 ด.ต. สุปการณ์ มาเอียด ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 14204 0131 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.1526

218 ด.ต. สุพจน์ เดชะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2240 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4448

219 ด.ต. สุพร รักนวล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14204 0826 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3035

220 ด.ต. หญิง สุพัตรา คงเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2562 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2332

221 ด.ต. หญิง สุภรณ์ วุน่บัว ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2269 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0318

222 ด.ต. หญิง สุภัสสรา ยางทอง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0009 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 12202 0506

223 ด.ต. สุริยันต์ ทองประสิทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0296 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0089

224 ด.ต. สุริยันต์ ละออจิตร์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1549 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1573

225 ด.ต. สุวิจักขณ์ จิตต์สุวรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14205 0838 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3152

                                        



หน้าที ่๑๖ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

226 ด.ต. สุอรุณ จอหวัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1328 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.1020

227 ด.ต. เสรี เผ่าชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1740 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าป า จว.พัทลุง ปพท.-1260

228 ด.ต. เสรี รอดบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2462 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2645

229 ด.ต. แสนศักด์ิ สิงหเสม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1644 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง ปพท.-1243

230 ด.ต. โสภณ กล่าวเกล้ียง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1731 ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12202 0389

231 ด.ต. โสภณ บางรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1997 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1797

232 ด.ต. โสภณ อักษรชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0992 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2191

233 ด.ต. อนันต์ พรมขวัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1757 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1722

234 ด.ต. อนุพงศ์ เมืองสง ผบ.หมู่ (ส.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1537 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2240

235 ด.ต. อนุวัตร แลหาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2294 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-667

236 ด.ต. อนุสรณ์ ศรีนคร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1995 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1863

237 ด.ต. อภิชาติ เดชแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1424 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2939

238 ด.ต. อภิชาติ หอยมณี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1393 ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12202 0391

239 ด.ต. อภิชิต ช่วยนุ่ม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0336 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0083

240 ด.ต. อภินันท์ สายแสงเหม ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0241 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0078

                                        



หน้าที ่๑๗ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

241 ด.ต. อภิวัฒน์ ปิน่ทอง ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา ปสข.2006 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3485

242 ด.ต. อรุณ หาบหา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0514 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0039

243 ด.ต. อรุณ เหมือนจันทร์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0086 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0310

244 ด.ต. อัธยา วกกุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1814 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2950

245 ด.ต. อับดลวาหาบ ปิอาตู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1200 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ละงู จว.สตูล 1907 12202 0199

246 ด.ต. อัมพล สุขอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0039 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 12202 0151

247 ด.ต. อัมรินทร์ อินทองช่วย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1495 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 1906 12202 0160

248 ด.ต. อานุ นุ่มศรีปาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 1047 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0078

249 ด.ต. หญิง อามาน๊ะ เพ็งไทร ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 12301 0052 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.820

250 ด.ต. หญิง อาริยา ทองเลิศ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14301 0735 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2899

251 ด.ต. หญิง อารีรัตน์ โชติมากร ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0413 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0302

252 ด.ต. อ านวย เต่งทิง้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0013 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0089

253 ด.ต. อ านาจ ชาลิผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3925 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3591

254 ด.ต. อินทร คงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1785 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 12202 0139

255 ด.ต. หญิง อิสรีย์ อ่อนทอง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2901 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0900 14202 0244

                                        



หน้าที ่๑๘ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

256 ด.ต. อุดมชัย มาเอียด ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0071 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2460

257 ด.ต. เอกพล ฉันทรจิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1895 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 12202 0086

258 ด.ต. เอกรินทร์ เหตฉูนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.908 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.950

259 ด.ต. เอกศักด์ิ วงค์กระจ่างไทย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2776 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0310

260 ด.ต. เอเชีย ค ามณี ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0314 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0308

261 ด.ต. เอนก สมสุนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2115 ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12301 0041

262 จ.ส.ต. กฤษกร ทรัพย์ด า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0200 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1707

263 จ.ส.ต. ก่อเกียรติ นิลน้ า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1291 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0436

264 จ.ส.ต. กาเมน ปรีชานพคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2457 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0307

265 จ.ส.ต. ก าพล เยาว์ด้วง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1572 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1734

266 จ.ส.ต. กิตติศักด์ิ แสงอุทัย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0225 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0159

267 จ.ส.ต. โกมล เต่งล่ิมกุล ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2250 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2024

268 จ.ส.ต. คงกฤช ศรีทัยแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0006 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2131

269 จ.ส.ต. จักรพงศ์ มากอ้น ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1526 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1337

270 จ.ส.ต. จักราวุธ เพชรขาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา ปสข.-2072 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3947

                                        



หน้าที ่๑๙ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

271 จ.ส.ต. จารึก กายรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2152 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0086

272 จ.ส.ต. หญิง จิรัฐติกาล อินปาน ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0280 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1491

273 จ.ส.ต. จิราวุฒิ เกตุชู ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1390 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 14204 0131

274 จ.ส.ต. หญิง ชนิตา หนูสังข์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2455 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง ปพท.2463

275 จ.ส.ต. ชาคริต กั้งเส้ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 14202 0432 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 12202 0512

276 จ.ส.ต. ชาญณรงค์ สงหมุน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1802 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2241

277 จ.ส.ต. ซูฆมีาน เจะแม็ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 14202 1126 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0323

278 จ.ส.ต. ณรงศักด์ิ กาญจนวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0323 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1813

279 จ.ส.ต. ดนัย มีสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2438 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1987

280 จ.ส.ต. ทรงพล ดีพาส ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0049 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0108

281 จ.ส.ต. ทวิน สันสะและ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2400 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0369

282 จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ ล่ิมสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0163 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14204 0826

283 จ.ส.ต. ธวัชชัย นิราศห้อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1882 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 12202 0504

284 จ.ส.ต. ธีรพงษ์ เรืองพุฒ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0082 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0100

285 จ.ส.ต. ธีระพงศ์ คงศรี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4214 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2807

                                        



หน้าที ่๒๐ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

286 จ.ส.ต. นิมิง ดือราซอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1909 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1771

287 จ.ส.ต. หญิง นุจรีย์ ไทยราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1890 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0441

288 จ.ส.ต. บัญชา ขันทโรจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3427 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง ปพท.-1255

289 จ.ส.ต. ปริญญา เจ๊ะมะ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1455 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4057

290 จ.ส.ต. หญิง ปัทมา รอดรักษ์ชาภักดี ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1491 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง ปพท.-1250

291 จ.ส.ต. ปิยะพงศ์ รามณีย์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0370 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1733

292 จ.ส.ต. พฤตินัย ศรีสุข ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 12301 0020 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0141

293 จ.ส.ต. พลากร ไชยเทพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 0124 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1228

294 จ.ส.ต. พิรุณ พรหมจรรย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3264 ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12202 0390

295 จ.ส.ต. พิศาล บัวงาม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 1539 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 14202 0947

296 จ.ส.ต. พีรพัฒน์ เงินเรือง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0176 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0056

297 จ.ส.ต. พีระยศ รัตนซ้อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1297 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0437

298 จ.ส.ต. มณี ขวัญคุม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1170 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0425

299 จ.ส.ต. รสลี สาดีน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0056 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0176

300 จ.ส.ต. วัชระ ชุมแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ปปน.2848 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14205 0838

                                        



หน้าที ่๒๑ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

301 จ.ส.ต. วาสุเทพ เลิศวิไล ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12301 0042 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี 2005 12301 0550

302 จ.ส.ต. วิทยาพร รักแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1796 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0092

303 จ.ส.ต. วีรพงษ์ ทองหนูแดง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1105 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3877

304 จ.ส.ต. วีระ ศรีวรรณ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2911 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14301 0735

305 จ.ส.ต. แวฮาซัน เส็นและ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0284 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2744

306 จ.ส.ต. ษรศักด์ิ รัตนพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2646 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1896

307 จ.ส.ต. สบาย ทองเกื้อ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 1067 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง จว.ตรัง ปตง.1613

308 จ.ส.ต. สมคิด ด้วงศิริ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4145 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4450

309 จ.ส.ต. สมพร แก้วจร ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0034 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2921

310 จ.ส.ต. สราวุฒิ นากน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2435 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0118

311 จ.ส.ต. ส าเริง สายชนะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1359 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ปตง.2059

312 จ.ส.ต. สิทธิชัย พุม่ชัย ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0528 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0378

313 จ.ส.ต. สิทธิโชค สารศรี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0171 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12204 0190

314 จ.ส.ต. สุทธิพงษ์ สโมสร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1918 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2373

315 จ.ส.ต. หญิง สุวิมล ยกบันดิษ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3868 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3907

                                        



หน้าที ่๒๒ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

316 จ.ส.ต. เสกสรรค์ บริบูรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.859 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล 1907 12202 0206

317 จ.ส.ต. อดุลย์ ดาหมาด ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล 0908 14204 0152 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0072

318 จ.ส.ต. อภิชาติ แย้มเงิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2749 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0082

319 จ.ส.ต. อลงกต ประกิตสันธนะ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0038 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0033

320 จ.ส.ต. อัษดร โหระสุวรรณ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0158 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0061

321 จ.ส.ต. อาทิตย์ แสงภักดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0325 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0445

322 จ.ส.ต. อานนท์ บุญคงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1834 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0306

323 จ.ส.ต. อ านาจ รามแก้ว ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2525 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2072

324 จ.ส.ต. อาหมัด สาหล ายาตี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0230 ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0205

325 จ.ส.ต. เอกพล พรหมนิมิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1921 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1696

326 ส.ต.อ. กฤษดา คงดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0141 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ปตง.2078

327 ส.ต.อ. กอบทอง วงศ์ชนะ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0094 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0134

328 ส.ต.อ. กัปตัน กล้าหาญ ผบ.หมู ่(นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 1019 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3310

329 ส.ต.อ. กาวี เจะกาเดร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 0336 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2597

330 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ อภัยพงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0555 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2536

                                        



หน้าที ่๒๓ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

331 ส.ต.อ. กิตติภพ ขุนศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2765 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1644

332 ส.ต.อ. เกริกชัย ปานอ่อน ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1927 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4178

333 ส.ต.อ. เกรียงไกร ทองประดิษฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 0169 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1223

334 ส.ต.อ. เกรียงไกร เสนทองแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 2213 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1992

335 ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ มณีเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2481 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปอบ.2191

336 ส.ต.อ. เกียรติศักด์ิ จันทร์อินทร์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0137 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3738

337 ส.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ศรีสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1866 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0760

338 ส.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ศักด์ิตระกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1718 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปรน.700

339 ส.ต.อ. เกียรติศักด์ิ สุขสมาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2707 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2309

340 ส.ต.อ. โกเมศ ชอบแต่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2128 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 12301 0052

341 ส.ต.อ. โกเมศ บุญศิริ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1159 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1744

342 ส.ต.อ. คฑายุทธ ศรีสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0322 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1455

343 ส.ต.อ. คฑาวุธ มุเส๊ะ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0304 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14202 0311

344 ส.ต.อ. คนอง ชูมณี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0075 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3292

345 ส.ต.อ. คมกฤช หนูซ า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 14202 1540 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา ปยล.-1279

                                        



หน้าที ่๒๔ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

346 ส.ต.อ. คัมภีร์พงศ์ จุลมณีโชติ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1734 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2195

347 ส.ต.อ. คุณากร แก้วประดับ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1275 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 14202 0422

348 ส.ต.อ. ฆอซาลี หัดสู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ปปน.2585 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2295

349 ส.ต.อ. จงใจ คงทอง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1371 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1349

350 ส.ต.อ. จตุพจน์ หมีแดง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1567 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2778

351 ส.ต.อ. จตุพล ชุมจินดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 14202 0650 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2559

352 ส.ต.อ. จรัญ บินแล๊ะ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0403 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 14202 0723

353 ส.ต.อ. จักรกฤษณ์ ห่อสุวรรณ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0798 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3144

354 ส.ต.อ. จักรพงค์ โลสันตา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1425 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0311

355 ส.ต.อ. จักรพงศ์ บัวแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1345 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3709

356 ส.ต.อ. จักรพันธ์ ล้วนไพรินทร์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0092 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 12204 0074

357 ส.ต.อ. จักราวุธ แสงแก้ว ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0125 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0336

358 ส.ต.อ. จักรี บุญแก้ว ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0362 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2819

359 ส.ต.อ. จ านง รักนุ้ย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0105 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 12202 0486

360 ส.ต.อ. จิรภัทร เทพคุม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1203 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3026
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ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

361 ส.ต.อ. จิรวัฒน์ ขาวทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0024 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.1383

362 ส.ต.อ. จิรวัฒน์ ลิมมิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1883 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1909

363 ส.ต.อ. จิรวัฒน์ สุขโข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0316 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0258

364 ส.ต.อ. จีรศักด์ิ เดชนคร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0307 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4477

365 ส.ต.อ. จีระสันต์ ขวัญแก้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1210 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2161

366 ส.ต.อ. เจนรบ คงเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0209 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง ปตง.-1399

367 ส.ต.อ. ฉลอง รอดหนู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1276 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง ปพท.-1416

368 ส.ต.อ. ฉัตรชัย บัวแก้ว ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0126 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0137

369 ส.ต.อ. ฉาฟีอี หมันหลี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1011 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 0092

370 ส.ต.อ. เฉลิมชัย เล่ียนจ้าย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0104 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0317

371 ส.ต.อ. ชญาวัต พลายด้วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 14202 0243 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 14204 0682

372 ส.ต.อ. ชลธี คงหนู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 0386 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1947

373 ส.ต.อ. ชลธี ชูช่วย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0291 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 1048

374 ส.ต.อ. ชลิต ชนนเกรียงไกร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 14202 0298 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 1904 12202 0156

375 ส.ต.อ. ชวกร อ่อนเกล้ียง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2306 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1179

                                        



หน้าที ่๒๖ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

376 ส.ต.อ. ชัยณรงค์ ซุ่นส้ัน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0079 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2388

377 ส.ต.อ. ชาตรี วงษ์ตลอด ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0202 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2560

378 ส.ต.อ. ชานนท์ บุญแก้วขวัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0272 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1328

379 ส.ต.อ. ชายชาญ ไชยหมาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1985 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ปปน.2801

380 ส.ต.อ. ชารีฟ ทองสีสัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.834 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0066

381 ส.ต.อ. ชุติพงศ์ หะหยัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.2064 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง ปตง.-1300

382 ส.ต.อ. ชุติพนธ์ นาคแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2098 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1364

383 ส.ต.อ. ชูชัย อธิกานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 0504 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1565

384 ส.ต.อ. เชษฐพงศ์ สุวรรณวัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0065 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2269

385 ส.ต.อ. เชาวลิต ด้ามทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1288 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3260

386 ส.ต.อ. เชาวลิตร อิตสานี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0284 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0205

387 ส.ต.อ. เชิดศักด์ิ สุรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 14202 0521 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1175

388 ส.ต.อ. ไชยนันท์ วรรณศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2552 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2258

389 ส.ต.อ. ซ าซูรี อาแว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0455 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1963

390 ส.ต.อ. ณรงค์ คงเพ็ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1167 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1688

                                        



หน้าที ่๒๗ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

391 ส.ต.อ. ณรงค์ พรหมนิมิตร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0247 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1289

392 ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ ชูเย็น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2420 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1970

393 ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ ต้นป้อ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0232 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1773

394 ส.ต.อ. ณัชพล ขวัญนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1608 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0428

395 ส.ต.อ. ณัฐพงค์ เรืองเอียด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0562 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2160

396 ส.ต.อ. ณัฐพล คีรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2479 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 14301 0027

397 ส.ต.อ. ณัฐพล พรหมบุตร ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0083 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0034

398 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ แก้วพิทักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส ปนธ.1711 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 12301 0011

399 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ หมั่นดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0125 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4500

400 ส.ต.อ. ดนรอหมาน หมัดหมะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0366 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2308

401 ส.ต.อ. ดัสกร รัตยา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1262 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0284

402 ส.ต.อ. ด ารงค์ เรือนแก้ว ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0302 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 14202 0259

403 ส.ต.อ. เตชทัต จันทสะเร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1593 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3789

404 ส.ต.อ. เตชินท์ โรจน์วรรณสิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0635 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 12202 0167

405 ส.ต.อ. ถนอมเกียรติ ทิพรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2033 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2709

                                        



หน้าที ่๒๘ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

406 ส.ต.อ. ทรงพล บัวเรียง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1522 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0014

407 ส.ต.อ. ทรงวิชญ์ แก้วมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0410 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 12301 0005

408 ส.ต.อ. ทวี จันทร์ทอง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0913 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0052

409 ส.ต.อ. ทวีผล สุวรรณวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1830 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2387

410 ส.ต.อ. ทวีศักด์ิ เกื้อเพ็ชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1460 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2275

411 ส.ต.อ. ทิวากรณ์ ปัจฉิมพิหงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี ปปน.1626 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1211

412 ส.ต.อ. เทพประสิทธิ ์มณีบุตร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1057 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0042

413 ส.ต.อ. เทวัญ เอียดจุ้ย ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0050 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0423

414 ส.ต.อ. เทวินทร์ สุรินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2351 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3347

415 ส.ต.อ. ธนพล บุตรมาตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2546 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บา้นคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 12202 0144

416 ส.ต.อ. ธนพล มีแต้ม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0908 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2564

417 ส.ต.อ. ธนัฐ ด าริห์ใจจริง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2083 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.859

418 ส.ต.อ. ธนันท์วัฒน์ วริญธิยานันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2176 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2240

419 ส.ต.อ. ธรรมจักร ไฝคงเงิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1623 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3829

420 ส.ต.อ. ธรรมรัตน์ อรุณพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2060 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3491

                                        



หน้าที ่๒๙ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

421 ส.ต.อ. ธรรมศักด์ิ สุวรรณชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0212 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1680

422 ส.ต.อ. ธวัชชัย ขวัญทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1992 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1903

423 ส.ต.อ. ธานินทร์ ลาภวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0104 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา 1906 12202 0484

424 ส.ต.อ. ธ ารงค์ศักด์ิ แก้วอินทร์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0243 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 1047

425 ส.ต.อ. ธีรพงค์ เกื้อหล่อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1353 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 14202 0892

426 ส.ต.อ. ธีรพงษ์ เซ่งเข็ม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0948 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1322

427 ส.ต.อ. ธีรพล จันทรบูรณ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 1487 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0202

428 ส.ต.อ. ธีรพล สิงห์โต ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1372 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0485

429 ส.ต.อ. ธีรยุทธ ปราบไกรสีห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0307 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14204 0583

430 ส.ต.อ. ธีรยุทธ เวชรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2274 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.-1315

431 ส.ต.อ. ธีรยุทธ เหล็มหมาด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1559 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3697

432 ส.ต.อ. ธีรวัฒน์ คชสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2131 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0089

433 ส.ต.อ. ธีรวุฒิ มาลัยเพชร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1049 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0046

434 ส.ต.อ. ธีรศักด์ิ อะตะราใจ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0306 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2033

435 ส.ต.อ. ธีรสิทธิ ์หมัดชะบูลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2512 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 12204 0152
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436 ส.ต.อ. ธีระพงษ์ ทองสวี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1290 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0070

437 ส.ต.อ. ธีระพล บุญเนื่อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1703 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4370

438 ส.ต.อ. ธีระยุทธ นิลวิสุทธิ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 0904 14202 0996 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1501

439 ส.ต.อ. ธีระวัฒน์ เกล้ียงสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1554 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1283

440 ส.ต.อ. นนทวัตร์ เศรษฐสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 14202 1510 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1895

441 ส.ต.อ. นพดล สุรัต์ิศักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 14202 2221 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1209

442 ส.ต.อ. นพดล หมวดสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ปปน.2801 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1721

443 ส.ต.อ. นพนรรจ์ ทองแก้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 0904 14202 0822 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 12202 0147

444 ส.ต.อ. นพรุจ โมรายันต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2139 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 12202 0102

445 ส.ต.อ. นรนาถ ศรียะโอ๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1280 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 14202 0953

446 ส.ต.อ. นรากร แก้วทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2174 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 12202 0514

447 ส.ต.อ. นราพงศ์ สอดส่อง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1284 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2434

448 ส.ต.อ. นรินทร์ ชูแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0365 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.โคกยาง จว.ตรัง 1904 12202 0185

449 ส.ต.อ. นรินทร์ ฤทธิพล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 1084 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0302

450 ส.ต.อ. นรินทร ศรีเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0311 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2438
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451 ส.ต.อ. นเรศ ยีรัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1729 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2277

452 ส.ต.อ. นฤนาท มากเพชรศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0387 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 12202 0082

453 ส.ต.อ. นัฐพล โพธิส์าลี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0338 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1909

454 ส.ต.อ. นัฐวุฒิ สมศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2762 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0016

455 ส.ต.อ. นัทวุธ รักคล้าย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1473 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0323

456 ส.ต.อ. นัสรุส อุสนุน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0120 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0202

457 ส.ต.อ. นาซือรี บินดอเลาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2110 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 2083

458 ส.ต.อ. น าโชค แก้วมังกร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0262 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4172

459 ส.ต.อ. นิคม บุญมาด า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2111 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12301 0010

460 ส.ต.อ. นิตินันทน์ สงด้วง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 14202 0962 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 12202 0149

461 ส.ต.อ. นิติศักด์ิ สุดฉิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 0092 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 12202 0146

462 ส.ต.อ. นิมัน เจ๊ะซู ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0081 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.-1289

463 ส.ต.อ. นิรนัย ยศเกตุ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0398 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0051

464 ส.ต.อ. นิรพันธ์ สุวรรณโณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0378 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1727

465 ส.ต.อ. นิสิต ทองทวีป ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1579 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา ปสข.2006
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466 ส.ต.อ. นิอามัน ณ ชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2087 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0343

467 ส.ต.อ. นูรดีน หามะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0342 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1706

468 ส.ต.อ. บัณฑิต พรหมเจียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1451 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0223

469 ส.ต.อ. บุญรัตน์ ช่วยแจ้ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2537 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง ปตง.-1297

470 ส.ต.อ. เบญจมินทร์ หัดเหาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 14202 0181 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0350

471 ส.ต.อ. ปฏิญญา สุเมธ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2737 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0058

472 ส.ต.อ. ปฏิภาณ หมวกใส่เพ็ชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2957 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2286

473 ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ ยอดคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2179 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1206

474 ส.ต.อ. ประกอบ แซ่โฮ่ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0009 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 14202 1009

475 ส.ต.อ. ประกิต เหมือนแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 0406 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา ปสข.4015

476 ส.ต.อ. ประดิษศักด์ิ สุดเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2106 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3293

477 ส.ต.อ. ประยูร โอบุญสดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0091 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา ปสข.-2337

478 ส.ต.อ. ประสิทธิ ์แดงอิด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1308 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2204

479 ส.ต.อ. ประเสริฐ นเรศวงศ์ปรีชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1770 ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0049

480 ส.ต.อ. ปรัชญา แก้วบุญศรี ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส ปนธ.-3198 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 14202 0935
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481 ส.ต.อ. ปองพล ปิลกะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2612 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2195

482 ส.ต.อ. ปัญญา ยิ่งยง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0430 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1954

483 ส.ต.อ. ปานศักด์ิ ทรงศิลป์ชัย ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1506 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0224

484 ส.ต.อ. ปิติพงศ์ ศรีจันทร์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 0425 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1897

485 ส.ต.อ. ปิยะ ไทรงาม ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3133 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0163

486 ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ กล่ันกลอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ปปน.2571 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1279

487 ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ สุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 14202 0131 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3694

488 ส.ต.อ. ปุรินทร์ ณะมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 2203 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1779

489 ส.ต.อ. เผาซาน มะบูเกะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0062 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0320

490 ส.ต.อ. พงค์ภัค เซงหิน้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1972 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1340

491 ส.ต.อ. พงศธร ทองรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1622 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 14301 0057

492 ส.ต.อ. พงศธร เรือนค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 0399 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ยะรม จว.ยะลา ปลย.-1274

493 ส.ต.อ. พงศธร หนูช่วย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1700 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา ปสข.4283

494 ส.ต.อ. พงศ์พิสุทธิ ์ขวัญเชื้อ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0249 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา ปสข.-2335

495 ส.ต.อ. พงศ์พิสุทธิ ์พรมทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา ปยล.-1301 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บา้นโหนด จว.สงขลา 0907 14202 0734
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496 ส.ต.อ. พงษ์ศิริ แป้นจ ารัส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2720 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12204 0071

497 ส.ต.อ. พนมกร เพ็ชรรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1696 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปรน.709

498 ส.ต.อ. พรชัย เพชรนวลน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 0502 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 0612

499 ส.ต.อ. หญิง พรทิพย์ จิตตะระ ผบ.หมู่ ภ.จว.สงขลา 1906 12301 0003 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 12202 0485

500 ส.ต.อ. พลากร แก้วด า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0300 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3520

501 ส.ต.อ. พลากร พลอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 1501 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2481

502 ส.ต.อ. พัทธพงศ์ สุวรรณมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1642 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะท้อน จว.สงขลา ปสข.-1925

503 ส.ต.อ. พัทธวีร์ คุ่มเค่ียม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 1320 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2539

504 ส.ต.อ. พินโย นวลละออง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 1075 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4214

505 ส.ต.อ. พีรฉัตร จันทร์ทอง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1260 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2294

506 ส.ต.อ. พีรทัศน์ ด ามี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0918 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา 1906 12202 0483

507 ส.ต.อ. พีระเดช นุ่มอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 14202 0239 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 14202 0298

508 ส.ต.อ. ฟาริด ชัยมาลา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1501 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2306

509 ส.ต.อ. ภัคพล ไตรวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1479 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0438

510 ส.ต.อ. ภัทรกรณ์ ดิง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0205 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1906
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511 ส.ต.อ. ภาคภูมิ เจริญสุข ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0083 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1527

512 ส.ต.อ. ภาณุเดช ผดุงศักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1273 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2646

513 ส.ต.อ. ภาณุมาศ ไชยโย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3042 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะท้อน จว.สงขลา ปสข.-1934

514 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน์ แก่นแก้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1139 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสข.-2100

515 ส.ต.อ. ภานุกร อ่อนขวัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1882 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3791

516 ส.ต.อ. ภานุพงศ์ เชาวลิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 0335 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1543

517 ส.ต.อ. ภานุวัฒน์ พันธเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 14202 0197 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2172

518 ส.ต.อ. ภารวี รังเสาร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0274 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2057

519 ส.ต.อ. หญิง ภาวิณี อินเล็ก ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3869 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2809

520 ส.ต.อ. ภูวนนท์ ผดุงศาสตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2710 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1406

521 ส.ต.อ. ภูวิช แก้วยก ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2790 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0797

522 ส.ต.อ. มนตรี ล่องสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 14202 1515 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปรน.706

523 ส.ต.อ. มนัส เตชะวันโต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ปปน.2555 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3264

524 ส.ต.อ. มหิศร สุวรรณมาศ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0235 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1040

525 ส.ต.อ. มะลัสฮา ฮามะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2062 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1836
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526 ส.ต.อ. มาโนช หมันเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1406 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2298

527 ส.ต.อ. มารูวัน มาปะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 14202 0528 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ปปน.2827

528 ส.ต.อ. มาสะรัง เจ๊ะแมเร๊าะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0226 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 14202 0437

529 ส.ต.อ. มูฮัมมะ ซูสารอ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0405 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1365

530 ส.ต.อ. มูฮัมมัดรีดูวัน ลาเต๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0214 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1778

531 ส.ต.อ. มูฮัมหมัดฮัมกา มะสาแม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 0337 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.-1236

532 ส.ต.อ. เมธี ทองศรีแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1815 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะท้อน จว.สงขลา ปสข.-1939

533 ส.ต.อ. ยงยุทธ สุขรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 1502 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1359

534 ส.ต.อ. ยงยุทธ์ อุ่นจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0313 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4108

535 ส.ต.อ. ยศกร ไชยเสนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1371 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0441

536 ส.ต.อ. ยศกร ซุ้นหัว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0623 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 0907 14202 0088

537 ส.ต.อ. ยศการ ด าดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0261 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4164

538 ส.ต.อ. ยศยง ขวัญสุรัตน์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0901 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1932

539 ส.ต.อ. ยศยิ่ง ชูฉางหวาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1469 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1334

540 ส.ต.อ. ยุทธนา เพ็ชรบุรี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0899 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1815
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541 ส.ต.อ. ยุทธภูมิ สุวรรณประไพ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0941 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1716

542 ส.ต.อ. ยุสดี สะรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 0505 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1506

543 ส.ต.อ. รณชัย แช่มสะลี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1310 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0306

544 ส.ต.อ. รณชิต รัตนโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ปปน.2575 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1714

545 ส.ต.อ. รณฤทธิ ์ถาน้อย ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 14202 0977 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 14202 0923

546 ส.ต.อ. รัตนภูเบศ แก้วเกาะสะบ้า ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0910 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0111

547 ส.ต.อ. รุสดี หัดสะและ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1268 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2276

548 ส.ต.อ. รุสลันร์ เปาะโซะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0815 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0243

549 ส.ต.อ. เรวัตร์ ค าไสว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1680 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2438

550 ส.ต.อ. เริงฤทธิ ์ไชยแพทย์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0386 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1811

551 ส.ต.อ. ฤทธิ ์เยาว์ด า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1571 ผบ.หมู ่(ผช.พงส.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 12202 0540

552 ส.ต.อ. วชิรา หนูเมือง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0944 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2171

553 ส.ต.อ. วรชัย บุญพลับ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1264 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ยะหา จว.ยะลา  ปยล.2024

554 ส.ต.อ. วรพจน์ สิตะพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 0093 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 12202 0507

555 ส.ต.อ. วรวุฒิ บุญธรรม ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0187 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2730

                                        



หน้าที ่๓๘ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

556 ส.ต.อ. วรากร ช่วยรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0015 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 12202 0487

557 ส.ต.อ. วรุฒ พรหมชาติ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 0904 14202 0833 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1829

558 ส.ต.อ. วโรดม ธรรมยุตโต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2055 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 12202 0539

559 ส.ต.อ. วสันต์ จันทรมาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0198 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2462

560 ส.ต.อ. วสันต์ จันทสุริยา ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0349 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2403

561 ส.ต.อ. วสันต์ อินทร์นุ่น ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0353 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 12202 0150

562 ส.ต.อ. วสุรัตน์ อินทองคง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1287 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3404

563 ส.ต.อ. วัชรพงศ์ ยังทอง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0073 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3028

564 ส.ต.อ. วัชรา โต๊ะหวัง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0159 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1187

565 ส.ต.อ. วัชรินทร์ ขันติพันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 14202 0238 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1640

566 ส.ต.อ. วัชรินทร์ คชาชนม์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1281 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2749

567 ส.ต.อ. วันชัย แก้วเดิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1721 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4485

568 ส.ต.อ. วิชยุตม์ คงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 0489 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0462

569 ส.ต.อ. วิชัย แก้วบรรดาล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1230 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12204 0548

570 ส.ต.อ. วิชัย หนูเทพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1862 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง ปตง.-1338

                                        



หน้าที ่๓๙ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

571 ส.ต.อ. วิทยา ชายพรมแก้ว ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0263 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2178

572 ส.ต.อ. วิทยา หนูมาก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 14202 0223 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง ปพท.-1237

573 ส.ต.อ. วินันท์ ทวิสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0111 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 14202 0299

574 ส.ต.อ. วิระยุทธ คงสุข ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0394 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2637

575 ส.ต.อ. วิรัตน์ สุวรรณโณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1963 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 14202 0922

576 ส.ต.อ. วิศิษฏ์ สังยวน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2767 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 12202 0148

577 ส.ต.อ. วิษณุ ดีสม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1564 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1882

578 ส.ต.อ. วีรยุทธ เกื้อสุด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3041 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1727

579 ส.ต.อ. วีรยุทธ ด้วงชู ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0188 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 0905 14204 0156

580 ส.ต.อ. วีระพงศ์ เพชรกาญจนมาลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0625 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2603

581 ส.ต.อ. วีระยุทธ คงปาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1365 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ปตง.2023

582 ส.ต.อ. วีระศักด์ิ ขุนมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2146 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4361

583 ส.ต.อ. วีระเศก รักด า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 2130 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2216

584 ส.ต.อ. วุฒิชัย หล าชู ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0071 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2576

585 ส.ต.อ. แวโรสลี แวและ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1197 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 0482

                                        



หน้าที ่๔๐ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

586 ส.ต.อ. แวสุไลมาน ดอเลาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0276 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1085

587 ส.ต.อ. ศรศิลป์ กิจวงศ์วัฒนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2123 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 1906 12202 0490

588 ส.ต.อ. ศราวุฒิ ไชยโคตร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0208 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง ปพท.-1232

589 ส.ต.อ. ศรุต ขุนรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0093 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1473

590 ส.ต.อ. ศักรียา งะหมาด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 14202 1049 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0017

591 ส.ต.อ. ศิวกร สุขภาพ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0070 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1278

592 ส.ต.อ. ศิวรักษ์ อ านักมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา ปยล.-1297 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 0461

593 ส.ต.อ. ศิวะ หมาดเต๊ะ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0223 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0048

594 ส.ต.อ. ศุกลวัฏส์ จินนะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1572 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 0862

595 ส.ต.อ. ศุภกิจ คงอ่อน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0383 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0363

596 ส.ต.อ. ศุภชัย พรหมตรัง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1222 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3822

597 ส.ต.อ. สงกรานต์ คงวัดใหม่ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0259 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-694

598 ส.ต.อ. สงบ สุขพรหม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1336 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0107

599 ส.ต.อ. สนธยา อ่อนทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0261 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2016

600 ส.ต.อ. สมเกียรติ พูลประกอบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 1492 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4179

                                        



หน้าที ่๔๑ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

601 ส.ต.อ. สมคิด สาอุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.-1310 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0472

602 ส.ต.อ. สมชาย ศรีไหม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 14202 0210 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสข.3445

603 ส.ต.อ. สมปอง พรมขวัญ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 1085 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2652

604 ส.ต.อ. สมพร อ่อนด้วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1326 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3176

605 ส.ต.อ. สมภพ ยิ้มเทีย่ง ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 2078 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2654

606 ส.ต.อ. สมศักด์ิ คันธศรีโรจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0021 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0007

607 ส.ต.อ. สมหมาย สิงหโชติ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0255 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3419

608 ส.ต.อ. สราวุธ แซ่ตัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1512 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ปพท.2583

609 ส.ต.อ. สราวุธ สงเปีย ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 1292 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล ปสต.1085

610 ส.ต.อ. สาธิษฐ์ หนูมาก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1797 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 14202 1037

611 ส.ต.อ. สามารถ บูหมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1788 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3883

612 ส.ต.อ. สามาอูน สอเหลบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ปยล.-1327 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.823

613 ส.ต.อ. สายสัมพันธ์ ศรีภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1913 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล ปสต.1095

614 ส.ต.อ. ส าเริง เอียดคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3404 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง ปพท.-1242

615 ส.ต.อ. สิทธิชัย รอดไกร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0788 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะท้อน จว.สงขลา ปสข.-1923
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

616 ส.ต.อ. สิทธิเดช บุญจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2444 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา ปสข.-2329

617 ส.ต.อ. สุกิจ สุขรักษา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 0904 14202 1016 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0094

618 ส.ต.อ. สุชาติ รัตนพรหม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0372 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0424

619 ส.ต.อ. สุทธินนท์ โสะหาบ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0070 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0067

620 ส.ต.อ. สุทธิพงค์ นิลพงศ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0258 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1723

621 ส.ต.อ. สุทธิวัฒน์ คงเกตุ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1164 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0398

622 ส.ต.อ. สุทธิวัฒน์ สุวรรณชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1880 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา ปสข.-2026

623 ส.ต.อ. สุนันท์ จันทร์ปรีชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0369 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0564

624 ส.ต.อ. สุบิณร์ พูลเนียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1957 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0013

625 ส.ต.อ. สุพจน์ แก้วสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0472 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1738

626 ส.ต.อ. สุเมธ ขวัญเกิด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1209 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3019

627 ส.ต.อ. สุยาดี โดยหลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1399 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0440

628 ส.ต.อ. สุรเชฐ เหล็มนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1539 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.947

629 ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ คงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1292 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2454

630 ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ ชฎารัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3049 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1503

                                        



หน้าที ่๔๓ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

631 ส.ต.อ. สุรพงษ์ จาริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 0494 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0104

632 ส.ต.อ. สุรวุฒิ อักษรนิตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0630 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1740

633 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ รัตนพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2183 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 14204 0684

634 ส.ต.อ. สุรัตน์ หล าโอ๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2304 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2751

635 ส.ต.อ. สุวรรณ เพ็ญสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3031 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4494

636 ส.ต.อ. สุวิทย์ ทองผุด ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0088 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2412

637 ส.ต.อ. หมาดดาหริด ชาญน้ า ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 1117 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1542

638 ส.ต.อ. อดานัย ไมละหมาด ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0163 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1332

639 ส.ต.อ. อดินันท์ หมีนพราน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0089 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0062

640 ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ชูเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0565 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0079

641 ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ไชยเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1844 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2167

642 ส.ต.อ. อดิศักด์ิ สุขมาก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2178 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2650

643 ส.ต.อ. อดุลย์ ยีหวังกอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1476 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0439

644 ส.ต.อ. อติลักษณ์ ปากลาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1558 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1363

645 ส.ต.อ. อธิภัทร แก้วสุขผ่อง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 0904 14202 1030 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1502

                                        



หน้าที ่๔๔ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

646 ส.ต.อ. อนันท์ บวรสมสฤษด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2942 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1737

647 ส.ต.อ. อนุพงศ์ เอียดเฉลิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1573 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1989

648 ส.ต.อ. อนุพล มะลิสุวรรณ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1061 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0038

649 ส.ต.อ. อนุรักษ์ ทองหยู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 14202 1538 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2263

650 ส.ต.อ. อนุสรณ์ ปาแว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2103 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 0598

651 ส.ต.อ. อนุสรณ์ เรืองดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ปยล.-1370 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4101

652 ส.ต.อ. อภิชาติ ดิษฐ์แก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2148 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล ปสต.1111

653 ส.ต.อ. อภิชาติ ไมหยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1971 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2459

654 ส.ต.อ. อภิดล คงเทพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2414 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 2230

655 ส.ต.อ. อภินันท์ ไก่แก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2157 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3427

656 ส.ต.อ. อภินันท์ มูสิกะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0796 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 1909 12202 0475

657 ส.ต.อ. อภิรักษ์ ธนบัตร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0343 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2180

658 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ ทวีกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 14202 0208 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3831

659 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ อ่อนแก้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1615 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0073

660 ส.ต.อ. อรรถชัย แก่นเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2048 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1918
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

661 ส.ต.อ. อรรถพงศ์ ทับทิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2390 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2525

662 ส.ต.อ. อรรถพล เตกฉัตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ปปน.2633 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 12202 0542

663 ส.ต.อ. อรรถพล สามทิศ ผบ.หมู ่(นปพ.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1368 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2483

664 ส.ต.อ. อรรถวุฒิ ณ สงขลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 14202 0196 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0386

665 ส.ต.อ. อรุณ บัวหนู ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0363 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0279

666 ส.ต.อ. อลงกรณ์ สมจริง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0046 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2540

667 ส.ต.อ. อวิรุทธ์ ศรีสมโภชน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1579 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 14202 0031

668 ส.ต.อ. อะหมัด หีมนิน๊ะ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1786 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1814

669 ส.ต.อ. อับอุลเลาะห์ แวหะมุ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1201 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1872

670 ส.ต.อ. อัมรินทร์ อมรสรเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา ปยล.-1302 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1510

671 ส.ต.อ. อัษฎายุทธ นิลละออ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0253 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1676

672 ส.ต.อ. อัสรี อ าเซาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0020 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2442

673 ส.ต.อ. อาคม ตามปัญนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0317 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2688

674 ส.ต.อ. อานิสงฆ ์อ่อนสันต์ ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0208 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2162

675 ส.ต.อ. อามัล สีลาจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 14202 0371 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส ปนธ.-1195

                                        



หน้าที ่๔๖ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

676 ส.ต.อ. อารีย์ หมาดเต๊ะ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ปปน.2693 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 14202 1035

677 ส.ต.อ. อาวุธ ราชบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1428 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1822

678 ส.ต.อ. อาหลี หวันสู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0427 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1193

679 ส.ต.อ. อ านาจ อินทสะโร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1590 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0401

680 ส.ต.อ. อิมรอน หะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3103 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 12202 0508

681 ส.ต.อ. อิสระ กสิวุฒิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 2183 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2176

682 ส.ต.อ. อีรูวัน อูเซ็ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1207 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1869

683 ส.ต.อ. เอกชัย บัวด า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0208 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ปพท.2152

684 ส.ต.อ. เอกชัย อึ่งสกุลวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1477 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-670

685 ส.ต.อ. เอกชาติ แดงยอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2170 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 12202 0513

686 ส.ต.อ. เอกพจน์ นาคราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1812 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0088

687 ส.ต.อ. เอกพันธ์ ขวัญนิมิตร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0288 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3024

688 ส.ต.อ. เอกรันดร์ อาแว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 1096 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2254

689 ส.ต.อ. เอกสิทธิ ์เตชพนิชกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0094 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4318

690 ส.ต.อ. โอฬาร ฉางด า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0033 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4145

                                        



หน้าที ่๔๗ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

691 ส.ต.อ. ฮีฉาม หมัดหมุด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0811 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าแพ จว.สตูล ปสต.1298

692 ส.ต.ท. กณวรรธน์ ชูติสูตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2751 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3179

693 ส.ต.ท. กนกโรจน์ คลังธาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2796 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4211

694 ส.ต.ท. กมลชนก ทองโภชน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0202 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี ปปน.-1068

695 ส.ต.ท. กฤติน มะลิลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 0034 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1777

696 ส.ต.ท. กฤษณะ สุขเกษม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1056 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0055

697 ส.ต.ท. กัณฑ์อเนก ปานนิตยพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.-1239 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1692

698 ส.ต.ท. กันตวิชญ์ จิใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1466 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.2863

699 ส.ต.ท. กัมพล ขาวด า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0081 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2372

700 ส.ต.ท. กิตติธัช หละเทียม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1545 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0018

701 ส.ต.ท. กิตตินัย มะลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส ปนธ.1338 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2115

702 ส.ต.ท. กิตติพร กระจ่างพิภพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2315 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 1910 12202 0578

703 ส.ต.ท. กิตติศักด์ิ เก้าเอี้ยน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 1317 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0555

704 ส.ต.ท. กิตติศักด์ิ ศรีชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2090 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2226

705 ส.ต.ท. กิติศักด์ิ พานบรรเจิด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 0903 14202 1145 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.2078

                                        



หน้าที ่๔๘ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

706 ส.ต.ท. กีรติ เกตด า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 0496 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0032

707 ส.ต.ท. เกียรติศักด์ิ นงรัตน์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 0870 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปอบ.2149

708 ส.ต.ท. เกียรติอนันต์ บัวจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 0342 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1011

709 ส.ต.ท. คทายุทธ์ พึง่วิรวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1193 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0184

710 ส.ต.ท. จงอนันต์ อ้วนศรีไสย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ปยล.1774 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1282

711 ส.ต.ท. จักรตุรงค์ เเก้วจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1570 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี ปปน.-1140

712 ส.ต.ท. จักรพันธ์ ด าคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1847 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0118

713 ส.ต.ท. จักรพันธุ ์สุขศรีทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง ปตง.-1399 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 1906 12202 0492 

714 ส.ต.ท. จารุวัตร กิตติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 0072 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 1909 12202 0480

715 ส.ต.ท. จารุวิทย์ หอมทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2160 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2965

716 ส.ต.ท. จิตรกร ทองมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2383 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2514

717 ส.ต.ท. จีระพัฒน์ จงไกรจักร์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 1257 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 14202 0397

718 ส.ต.ท. เจนณรงค์ ทะริยะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1337 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0135

719 ส.ต.ท. เจษฎา เจะและ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2847 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1460

720 ส.ต.ท. เจษฎา ดวนใหญ่ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 0890 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0143

                                        



หน้าที ่๔๙ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

721 ส.ต.ท. ฉัตรชัย ทองคุปต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2280 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1466

722 ส.ต.ท. ชนก บุญส่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0817 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0053

723 ส.ต.ท. ชนินทร์ เทพเสนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0305 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2906

724 ส.ต.ท. ชยพล แสงมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0221 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 1909 12202 0474

725 ส.ต.ท. ชัยยงค์ ชูแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 0589 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1512

726 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ สากุลา ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0367 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0075

727 ส.ต.ท. ชาคิต วรรณศรี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1170 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0304

728 ส.ต.ท. ชาญชัย ด้วงทองกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 0907 14202 0074 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3010

729 ส.ต.ท. ชานนท์ วิธานสฤษฎี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา ปสข.-2277 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3921

730 ส.ต.ท. ชารีฟ วิเศษศาสน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0471 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1691

731 ส.ต.ท. ชุติเดช เจริญสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 0140 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0150

732 ส.ต.ท. โชคชัย นวลละออง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0239 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1724

733 ส.ต.ท. ซอลีฮีน บินดาโอ๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2932 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1490

734 ส.ต.ท. ซัมมือรีย์ เจะปอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2821 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2957

735 ส.ต.ท. ซาฮาด า โต๊ะนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2770 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2896
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

736 ส.ต.ท. ซุลกีฟลี สะมะแอ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1575 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0316

737 ส.ต.ท. ซูรีมัน วาจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2776 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 2203

738 ส.ต.ท. ซูไฮมิง ดอฆอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1351 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0442

739 ส.ต.ท. ฐานิสร์ ทองอยู่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ปยล.1335 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1776

740 ส.ต.ท. ณัฐกานต์ ธรรมจิตต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1842 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0750

741 ส.ต.ท. ณัฐกานต์ ยอดรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0349 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0126

742 ส.ต.ท. ณัฐกิตต์ิ วงศ์ปัตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2209 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2239

743 ส.ต.ท. ณัฐชาติ ปานมีทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ปปน.2621 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 1909 12202 0450

744 ส.ต.ท. ณัฐดนัย แก้วพวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1206 ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0208

745 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ขวัญแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา ปสข.-2071 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0343

746 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ มณีดุลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ปปน.2827 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2407

747 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ศดานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1935 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1983

748 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ เหลือเทพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4370 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1856

749 ส.ต.ท. ณัฐพล คงเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง ปตง.-1321 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง ปตง.2486

750 ส.ต.ท. ณัฐภัทร ฐานะพันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปสข.3829 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3186
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ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

751 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ เกล้ียงมาก ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1219 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 1909 12202 0476

752 ส.ต.ท. ณัฐากูร อนุรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1947 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0382

753 ส.ต.ท. ต่วนนัซรูดีน ปาเต๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 0334 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2932

754 ส.ต.ท. ต่อลาภ รอดพล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 0031 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1775

755 ส.ต.ท. ทนงชัย พรหมชาติ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0076 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12202 0564

756 ส.ต.ท. ทรงพล อาวะภาค ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1221 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0332

757 ส.ต.ท. เทียมเมฆ ทองฉัตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2053 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 14202 0528

758 ส.ต.ท. ธนกร จันทร์คง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0202 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0241

759 ส.ต.ท. ธนรัฐ แซ่ตัน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 1180 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 1909 12202 0451

760 ส.ต.ท. ธนฤทธิ ์รามเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.2066 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 12301 0012

761 ส.ต.ท. ธนวัฏ ด้วงเอียด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0891 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1835

762 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ เฝือแก้ว ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0089 ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.9 2003 12301 0030

763 ส.ต.ท. ธนัญชย์ บรรณกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1332 ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0387

764 ส.ต.ท. ธนัท ศรีเอียด ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14204 2048 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0027

765 ส.ต.ท. ธนาธิป ปราโมทย์วิมล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 0013 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1579
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

766 ส.ต.ท. ธนาสิทธิ ์ทิพย์รักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2520 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0263

767 ส.ต.ท. ธวัชชัย โชคผ่อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2099 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0144

768 ส.ต.ท. ธาดา พิสุทธาดามงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส ปนธ.-3154 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3113

769 ส.ต.ท. ธีรพล ทุม่ชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0016 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 12301 0008

770 ส.ต.ท. ธีรภัทร์ สังฆมิตกล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 0374 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0132

771 ส.ต.ท. ธีรวุธ สุขทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 0375 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1477

772 ส.ต.ท. ธีรศักด์ิ กันกริด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1649 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0247

773 ส.ต.ท. ธีระพล จีนใหม่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา ปยล.-1451 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1564

774 ส.ต.ท. ธีระภัทร์ วุฒิผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1644 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1972

775 ส.ต.ท. นราธร ณ วาโย ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 14202 1128 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.3195

776 ส.ต.ท. นฤภู วรรณพฤกษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0211 ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0062

777 ส.ต.ท. นัซรัน วาเตะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 1190 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1443

778 ส.ต.ท. นัซรี กือมอ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1326 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.1247

779 ส.ต.ท. นัฐวุธ มณีบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา ปยล.-1293 ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0083

780 ส.ต.ท. นิตินัย ชูปาน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0144 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 1909 12202 0445
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ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

781 ส.ต.ท. นิติศักด์ิ กุลโรจนสิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0205 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.981

782 ส.ต.ท. นิธิทัศน์ ปาเจาะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0953 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1981

783 ส.ต.ท. นินาวาวี ยารัตนูร์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 14202 0954 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.2066

784 ส.ต.ท. นิอามีน เจ๊ะกา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2684 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1893

785 ส.ต.ท. นิฮาชีฟ มามะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2277 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 14202 0109

786 ส.ต.ท. บุญญฤทธิ ์อินต๊ะเหล็ก ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1377 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2179

787 ส.ต.ท. ปกรณ์ ป.ปาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0566 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0305

788 ส.ต.ท. ปฐวี บาเหมบูงา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2163 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0098

789 ส.ต.ท. ประวิทย์ คงสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2265 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0047

790 ส.ต.ท. ประเสริฐ โรมิน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1349 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 1908 12202 0469

791 ส.ต.ท. ปรัชชา มาแอเคียน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0017 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 1909 12202 0446

792 ส.ต.ท. ปรัชญา ลูกจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0157 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.1830

793 ส.ต.ท. ปรัตถกร ร าจวนจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1757 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3244

794 ส.ต.ท. ปัญจพล แสงเงิน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0195 ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0202

795 ส.ต.ท. ปิยพงษ์ สมศิริ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 1241 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1813

                                        



หน้าที ่๕๔ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

796 ส.ต.ท. พงศกร ทับสาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2319 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส ปนธ.-1340

797 ส.ต.ท. พงศธร คงรอด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 1308 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0582

798 ส.ต.ท. พงษ์สมัญ ศิริพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2180 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3199

799 ส.ต.ท. พรเทพ พัดโพธิ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 1581 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0315

800 ส.ต.ท. พลวัฒ สามะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1444 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 1908 12202 0482

801 ส.ต.ท. พัชรธร ชูศรีทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-678 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ลุง จว.สงขลา ปสข.-2160

802 ส.ต.ท. พิชิตชัย ไชยสงคราม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1950 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา ปสข.4166

803 ส.ต.ท. พิเชษฐ์ คนธภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4504 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2927

804 ส.ต.ท. พิเชษฐ์ แช่มสันเทียะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2236 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 0904 14202 0286

805 ส.ต.ท. พีรดนย์ ใหม่เพ็ชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาขาว จว.สตูล ปสต.-712 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0344

806 ส.ต.ท. พีรวัฒน์ เมืองพิล ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0140 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0046

807 ส.ต.ท. พีระพัฒน์ วัน่เส้ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1524 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0296

808 ส.ต.ท. พุฒิพัฒน์ จรูญจุติเจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 12301 0050 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0018

809 ส.ต.ท. ฟาซากี สะมะแอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1255 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1757

810 ส.ต.ท. ภัทรชนน สรัสสมิต ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 14202 1304 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2262

                                        



หน้าที ่๕๕ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

811 ส.ต.ท. ภาณุพงศ์ ปลอดคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0201 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 1910 12202 0577

812 ส.ต.ท. ภาณุพงษ์ มณีด า ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 14202 1127 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0093

813 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์ วรสิงห์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1402 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0208

814 ส.ต.ท. ภาศกรณ์ ชุมอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 0593 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1781

815 ส.ต.ท. ภิญโญ ช่วยบ ารุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 0258 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 0110

816 ส.ต.ท. ภูริณัฐ สุขอนันต์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0131 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2311

817 ส.ต.ท. ภูรินทร์ อิทธิพลสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 0337 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 1908 12202 0483

818 ส.ต.ท. มนูศักด์ิ มะโนวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.2005 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 1910 12202 0586

819 ส.ต.ท. มะราฮิง มะเซ็ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0224 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0061

820 ส.ต.ท. มันโซร์ อุมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2112 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0020

821 ส.ต.ท. มัสรู ดอเลาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2050 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1152

822 ส.ต.ท. มานิต ยังอุ่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส ปนธ.1200 ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0188

823 ส.ต.ท. มุสลิม เจ๊ะหะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2061 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0089

824 ส.ต.ท. มูหามัดฟาเดร์ ดามะอู ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 14202 1430 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1501

825 ส.ต.ท. มูฮัมมะฮาฟิต อารง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2781 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0076

                                        



หน้าที ่๕๖ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

826 ส.ต.ท. มูฮัมมัดฮัมดี มามุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1257 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1539

827 ส.ต.ท. มูฮัมหมัดมูยาฮีดีน แอจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1975 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1827

828 ส.ต.ท. มูฮ าหมัดยาลานิง รือสะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3065 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1264

829 ส.ต.ท. ยิ่งศักด์ิ จิตคงสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2559 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3657

830 ส.ต.ท. ยุทธนา โนตไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0225 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1627

831 ส.ต.ท. ยุทธนา สงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2790 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 1909 12202 0444

832 ส.ต.ท. ยูฮัน มะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ปยล.-1308 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส ปนธ.-1321

833 ส.ต.ท. รณพร สุวรรณชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4423 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4456

834 ส.ต.ท. รัตนวงศ์ อักษรถึง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1825 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 1910 12202 0579

835 ส.ต.ท. ราชนันท์ ชูหวาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.1837 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส ปนธ.1229

836 ส.ต.ท. รุซฬาร หะยีมะมิง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 1077 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0105

837 ส.ต.ท. หญิง รุสมีนา พิพิตทอง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 12301 0011 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0005

838 ส.ต.ท. ลิขิต พุม่สวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2329 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1326

839 ส.ต.ท. วรพงษ์ จิวะพงษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0044 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา ปยล.2173

840 ส.ต.ท. วรภัทร ทองนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1948 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0303

                                        



หน้าที ่๕๗ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

841 ส.ต.ท. วรินทร์ เดชทองจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2696 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1709

842 ส.ต.ท. วสันต์ นุ่นสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 14202 0383 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0093

843 ส.ต.ท. วัชรากร กุยแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 0599 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1623

844 ส.ต.ท. วันฮาริส เกษา ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0120 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1469

845 ส.ต.ท. วัลลภ ลีวาณิชย์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0077 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0094

846 ส.ต.ท. วิจิต ว่องพรรณงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0557 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 1758

847 ส.ต.ท. วิชัย ตอกอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0568 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1532

848 ส.ต.ท. วิทวัส ไกรนรา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0231 ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 2003 12310 0070

849 ส.ต.ท. วิสันต์ิ ดวงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2357 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1345

850 ส.ต.ท. วีรพล พรหมเพชร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1579 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 1492

851 ส.ต.ท. วีรศักด์ิ แก้วใส ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1235 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1866

852 ส.ต.ท. วุฒิพงษ์ มาลาศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 0491 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1717

853 ส.ต.ท. วุฒิพันธ์ ตันสุรีย์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1157 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.1687

854 ส.ต.ท. วุฒิศักด์ิ พรมชาตรี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1159 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1294

855 ส.ต.ท. แวมูฮ าหมัดอิมราน แวหะมะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 0486 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2060

                                        



หน้าที ่๕๘ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

856 ส.ต.ท. ศกร หละทิง้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2074 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 1465

857 ส.ต.ท. ศราวุฒิ คงสุวรรณ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 1234 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1260

858 ส.ต.ท. ศาสตรายุทธ รุ่งเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2634 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0048

859 ส.ต.ท. ศิริพันธ์ ศักด์ิพรหม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1852 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0035

860 ส.ต.ท. ศิวนาถ นิ่มอนงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1843 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ปยล.-1379

861 ส.ต.ท. ศุภวัช สวนจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0315 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0062

862 ส.ต.ท. สมเกียรติ แก้วจรัส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2460 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0003

863 ส.ต.ท. สมศักด์ิ มารศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0076 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0041

864 ส.ต.ท. สรศักด์ิ ชุมสถิตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2041 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2290

865 ส.ต.ท. สันติ สุวรรณชาตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1581 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1281

866 ส.ต.ท. สาคร รัตนศิริ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0113 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0093

867 ส.ต.ท. สามารถ เรืองชู ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 1512 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0037

868 ส.ต.ท. สิทธิชัย ช่วยภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1402 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1909 12202 0443

869 ส.ต.ท. สิระมรรษ นาคแก้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1208 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1832

870 ส.ต.ท. สิวนัฐ เหล็มปาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 14202 1037 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-678

                                        



หน้าที ่๕๙ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

871 ส.ต.ท. สุกรี โซ๊ะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 14202 1195 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2942

872 ส.ต.ท. สุทธิพงค์ ยาบา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา ปสข.-2123 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.1048

873 ส.ต.ท. สุธรรม มิตรสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู จว.สตูล ปสต.1223 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0753

874 ส.ต.ท. สุเมธ เพชรสังฆาต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2645 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0063

875 ส.ต.ท. สุรชัย ยามา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา ปยล.-1295 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1513

876 ส.ต.ท. สุรชาติ แสงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส ปนธ.-3162 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.-1239

877 ส.ต.ท. สุรัตน์ อุตอามาต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2064 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0566

878 ส.ต.ท. สุริยะ เชิดศิริกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 0061 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี ปปน.1144

879 ส.ต.ท. สุริยา เจะมิง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี ปปน.2115 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 14202 0131

880 ส.ต.ท. สุไฮมี ยะกอตุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 0041 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0307

881 ส.ต.ท. หมู่ห าหมัด สันหมาน ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0013 ผบ.หมู่ (คด.) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง 0905 14301 0191

882 ส.ต.ท. อดิศักด์ิ ยะมะนอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1595 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ปยล.-1343

883 ส.ต.ท. อดุลย์ บินหะมะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2752 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2889

884 ส.ต.ท. อธิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2263 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 1906 12202 0491

885 ส.ต.ท. อธิพงค์ ศรีนุ้ยคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2119 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0251

                                        



หน้าที ่๖๐ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

886 ส.ต.ท. อนวัช ซ้วนล่อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 0511 ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0120

887 ส.ต.ท. อนุพงศ์ หลังแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่หว้า จว.สตูล ปสต.1111 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 14202 0927

888 ส.ต.ท. อนุวรรตน์ ฮะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1273 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2128

889 ส.ต.ท. อนุวัติ เจ๊ะดอเล๊าะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0192 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 0504

890 ส.ต.ท. อภิชาติ ทองไซร้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1856 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1910

891 ส.ต.ท. อภิธน แดงเอียด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3450 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2970

892 ส.ต.ท. อภินันท์ อนันเต่า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0337 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0106

893 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ ศิริอนันต์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 14202 1230 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1585

894 ส.ต.ท. อันดามัน ธิบดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส ปนธ.2021 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2123

895 ส.ต.ท. อันวา ดาโอ๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1906 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา ปยล.-1208

896 ส.ต.ท. อับดลบารี สะดียามู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 0045 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี ปปน.1880

897 ส.ต.ท. อับดุลรออุบ สอเหลบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0193 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1548

898 ส.ต.ท. อับดุลเลาะ ดาหะยอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2239 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1957

899 ส.ต.ท. อับดุลฮัรมาน เจะแต ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0369 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 12301 0015

900 ส.ต.ท. อับดุลฮากีฟ ดอเลาะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0292 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1444

                                        



หน้าที ่๖๑ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

901 ส.ต.ท. อับดุลฮาฟิฎ หะยีสาและ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2401 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 12204 0546

902 ส.ต.ท. อับดุลฮาลีม สะมาแอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3113 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0430

903 ส.ต.ท. อัมรอน ไควสุเต็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 14202 0122 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1590

904 ส.ต.ท. อัลฟิฏร์ เจ๊ะอุมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2777 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ปนธ.1873

905 ส.ต.ท. อัสมิง บินสาเม๊าะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3024 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0427

906 ส.ต.ท. อัสลาม เหล็กดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0207 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1572

907 ส.ต.ท. อานนท์ ซ่ีซ้าย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0258 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2436

908 ส.ต.ท. อานาส สะบูดิง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2372 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0120

909 ส.ต.ท. อาบัส ซามอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2054 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2275

910 ส.ต.ท. อาบีดีน ดือเระ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี 0904 14202 1216 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 1061

911 ส.ต.ท. อาฟาร์ซี ทวีกุล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 1318 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0561

912 ส.ต.ท. อารฟัร เจ๊ะแล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี 0904 14202 0812 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1471

913 ส.ต.ท. อารอฟัต สาและเร๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1490 ผบ.หมู ่(สส.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1634

914 ส.ต.ท. อารีซัน นิแหละ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส ปนธ.1347 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0039

915 ส.ต.ท. อาลิษมันต์ บูโด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส ปนธ.-1264 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2111

                                        



หน้าที ่๖๒ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

916 ส.ต.ท. อาวุธ สุวรรณมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0248 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1280

917 ส.ต.ท. อิบรอเฮง อาแว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1477 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ปปน.1510

918 ส.ต.ท. อิมรอน ปะจู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3111 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0455

919 ส.ต.ท. อุทัย จีระธัญญาสกุล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 1577 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1526

920 ส.ต.ท. เอกชัย ชูมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1633 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0157

921 ส.ต.ท. เอกชัย ชูเล็ก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1920 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา ปสข.4431

922 ส.ต.ท. เอกราช เส้งเซ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0542 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1786

923 ส.ต.ท. เอกลักษณ์ ศิริอักษร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1320 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ปพท.2293

924 ส.ต.ท. โอฬาร ศรีสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2356 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 0321

925 ส.ต.ท. ฮาเรฟ มามะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ปปน.1641 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0356

926 ส.ต.ต. กรวิชญ์ เอียดนิมิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2745 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 12301 0006

927 ส.ต.ต. กฤช ศรีสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี ปปน.-1068 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0094

928 ส.ต.ต. กฤษฏิ ์พันธ์ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4485 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.2941

929 ส.ต.ต. กฤษณะ ชูทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 14202 0299 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3237

930 ส.ต.ต. กฤษดา ไชยยุทธ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3066 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0024

                                        



หน้าที ่๖๓ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

931 ส.ต.ต. กิตติศักด์ิ อมรสิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1981 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 12204 0081

932 ส.ต.ต. ฉัตรชัย จันทร์วิไล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2736 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0050

933 ส.ต.ต. ซัมซูดรีน มาดเด่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2501 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0244

934 ส.ต.ต. ณัฐนันท์ บุญให้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 2150 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0241

935 ส.ต.ต. ณัฐพล ผอมเซ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.933 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปสข.4504

936 ส.ต.ต. ณัฐวัตร ขวัญหวาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง จว.สตูล ปสต.-667 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0790

937 ส.ต.ต. ธนภัทร ไชยมิตร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1499 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0018

938 ส.ต.ต. ธรรมรัตน์ ช่วยสุริยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2565 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2660

939 ส.ต.ต. ธีระพงศ์ โรจนพงศ์สถาพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1364 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา ปสข.-1952

940 ส.ต.ต. ธีระพัฒน์ หนูสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 0482 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0529

941 ส.ต.ต. นพฤทธิ ์มู่สา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2172 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3231

942 ส.ต.ต. นราธิปต์ เอียดเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 0862 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3006

943 ส.ต.ต. นวสันต์ ลมุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2809 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา ปสข.-1687

944 ส.ต.ต. บุญมารวย ฤทธิเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2718 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0005

945 ส.ต.ต. พงษ์ฤทธิ ์พิทักษ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 0903 14202 1139 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12301 0042

                                        



หน้าที ่๖๔ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

946 ส.ต.ต. พชร แก้วทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0033 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1678

947 ส.ต.ต. พรชัย จิตรบรรเทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2602 ผบ.หมู ่กก.เกบ็กู้และตรวจสอบวตัถรุะเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0049

948 ส.ต.ต. พสธร บุญจันทร์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 1583 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12301 0011

949 ส.ต.ต. พาราดีน ปิน่ทองพันธุ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1350 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1022

950 ส.ต.ต. พุธวัฒน์ เรืองวุฒิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2764 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1363

951 ส.ต.ต. ฟารุจ วงศ์หมัดทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2332 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0367

952 ส.ต.ต. ฟารุต เจ๊ะมามะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 14202 0022 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2351

953 ส.ต.ต. ฟีรดาวน์ หะยีมะ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1214 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 2183

954 ส.ต.ต. ภคพณ ด้วงสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2086 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส ปนธ.-1190

955 ส.ต.ต. เมธาสิทธิ ์เต็มศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1377 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3446

956 ส.ต.ต. รศิศ บ ารุงพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2321 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0024

957 ส.ต.ต. ศรายุทธ ขอทวีวัฒนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0203 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1019

958 ส.ต.ต. ศักดา ชาตรี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1489 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 0620

959 ส.ต.ต. ศิรสิทธิ ์แซ่เตีย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0058 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา ปสข.-2110

960 ส.ต.ต. ศุกรเมษศ์ นิลาวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0564 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 2000 12301 0012

                                        



หน้าที ่๖๕ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

961 ส.ต.ต. ศุภชัย  ค้าถาวร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง ปตง.-1194 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14202 0757

962 ส.ต.ต. ศุภากร เหนี่ยวทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.932 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 1906 12202 0495

963 ส.ต.ต. สิทธิชัย ทองไฝ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1901 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ปตง.1788

964 ส.ต.ต. สิทธิพร แก้วศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2668 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ปนธ.1622

965 ส.ต.ต. สิรวิชญ์ โออินทร์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1205 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0025

966 ส.ต.ต. สุทธิศักด์ิ บางลอย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2674 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2437

967 ส.ต.ต. สุเมธ ชูแสวงนิตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1744 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0026

968 ส.ต.ต. สุริยา ชูสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา ปตง.1412 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1042

969 ส.ต.ต. อนันต์สิทธิ ์ศรีมั่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2463 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0070

970 ส.ต.ต. อมฤต พงษ์พานิชย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.-1289 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 12301 0010

971 ส.ต.ต. อัครพงษ์ คงศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1692 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0006

972 ส.ต.ต. อับดลเหลาะ สันหมุด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 1123 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1015

973 ส.ต.ต. อัฟฎอล บินนาซิ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 14202 1216 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2062

974 ส.ต.ต. อาทิตย์ กิจพาณิชย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1688 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0576

975 ส.ต.ต. อานูวา สาหมะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุง่ยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2707 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0049

                                        



หน้าที ่๖๖ ใน ๖๖ หน้า

ล ำดบั ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค 9 ที ่ 3๘ /256๓  ลงวันที ่ 3๑  มกรำคม 2563

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

976 ส.ต.ต. อิทธิพัทธ์ เลิศวุฒิอังกูร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 0903 14202 1146 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส 2004 12301 0531

977 ส.ต.ต. อุซมาน เซรัง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1493 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 14202 0565

978 ส.ต.ต. เอกวิทย์ ปานแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1954 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 0854

                                      (พีระพจน์  ระหว่างบ้าน)                 (รุจิรา  ชาติวัฒนา)

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

                                           ตรวจแล้วถูกต้อง                      ส าเนาถูกต้อง

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

                                       


