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1 พ.ต.ท. กฤษฎา แกวทอง รอง ผกก.ป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 10202 0065 รอง ผกก.ป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 09202 0083

2 พ.ต.ท. กันตภณ เจติพัฒนกูล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล 1907 09203 0126 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาหมอม จว.สงขลา สสข.503

3 พ.ต.ท. กิตติ มั่นคง รอง ผกก.ป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 2004 09202 0143 รอง ผกก.ป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 10202 0042

4 พ.ต.ท. กิตติพัฒน สังขวิสุทธิ์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 27203 0083 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 09203 0208

5 พ.ต.ท. กีรติ ตรีวัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 23203 0035 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 1907 09203 0125

6 พ.ต.ท. เกริกชัย ฉันทจิตต รอง ผกก.ป.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 09202 0071 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0047

7 พ.ต.ท. โกเศรธฐ สาอุ รอง ผกก.ป.สภ.ทุงหวา จว.สตูล 0908 10202 0034 รอง ผกก.ป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 10202 0040

8 พ.ต.ท. จิรวัฒน ศิลปสถาปน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 09203 0061 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล 1907 09203 0126

9 พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ฉวีนิล รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 1906 09204 0105 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 10202 0007

10 พ.ต.ท. หญิง จุฑารัตน แกวสุวรรณ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0262

11 พ.ต.ท. เจษฎา ไวโรจนพันธุ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0178 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0261

12 พ.ต.ท. เจษฎา แสงมณี รอง ผกก.ป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 10202 0049 สวญ.สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 09201 0051

13 พ.ต.ท. ฉัตรเฉลิม วันธงชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 1909 09203 0058 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. (มค.) 1911 09203 0047

14 พ.ต.ท. ฉัตรชัย บํารุงกรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 09203 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอหงส จว.สงขลา 1906 09203 0436

15 พ.ต.ท. ชนินทร งวนสน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง 0902 24203 0059 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 27203 0083

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566
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16 พ.ต.ท. ชยพล เฮงถาวรเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา (มค.) 1910 09203 0136 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา (มค.) 1906 09203 0451

17 พ.ต.ท. ชัยพงศ ธรรมสุรินทร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง สตง.170 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา 1906 09203 0426

18 พ.ต.ท. ชากร ชูชวย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บานคลองเต็ง จว.ตรงั 0902 24203 0066 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.278

19 พ.ต.ท. ชาญศราวุธ แสงอรุณ รอง ผกก.3 บก.รฟ. 2104 09202 0069 รอง ผกก.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 1906 09204 0110

20 พ.ต.ท. โชคทวี จันทรทองออน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอหงส จว.สงขลา 1906 09203 0436 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 23203 0035

21 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ เตชะโต รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0047 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 09201 0033

22 พ.ต.ท. ดํารงค คงสุข รอง ผกก.สส.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 2005 09204 0088 รอง ผกก.สส.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 1904 09204 0077

23 พ.ต.ท. เดนพงค อุทัยรังษี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0032 รอง ผกก.ป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 0902 10202 0041

24 พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ ถวัลยธัญญา รอง ผกก.ป.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 2005 09202 0082 อาจารย (สบ 3) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32345 0079

25 พ.ต.ท. ทรงโปรด พรหมสุทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 10202 0023 รอง ผกก.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 09204 0117

26 พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา รอง ผกก.ป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 10202 0042 รอง ผกก.ป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 2004 09202 0143

27 พ.ต.ท. ทิพยชัย ชลสินธุ รอง ผกก.ฝายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 09442 0050 รอง ผกก.ป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 10202 0042

28 พ.ต.ท. ธงชัย คงวิมล รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 2404 09204 0472 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 23203 0065

29 พ.ต.ท. ธเนศ พงษรอด รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลา 1906 09204 0099 รอง ผกก.สส.สภ.ทุงหวา จว.สตูล 1907 09204 0048

30 พ.ต.ท. ธัญ ศิริขันธ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา 0906 10202 0007 สวญ.สภ.แมหวาด จว.ยะลา 2006 09201 0093
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31 พ.ต.ท. ธีรเจตน จรัสสมบูรณ สันหลี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาหมอม จว.สงขลา สสข.503 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 1910 09203 0106

32 พ.ต.ท. ธีระรัฐ ชอยชาญชัยกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มวงงาม จว.สงขลา 0907 24203 0118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บานคลองเต็ง จว.ตรงั 0902 24203 0066

33 พ.ต.ท. นพรัตน แกวใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 09203 0208 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.177

34 พ.ต.ท. นพรัตน ศิริมุสิกะ รอง ผกก.3 บก.สอท.5 3306 09204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 1905 09204 0066

35 พ.ต.ท. นิติ สุขสันต รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 09201 0034 รอง ผกก.ป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 10202 0018

36 พ.ต.ท. นิวัฒน หมั่นสกุล รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 10202 0062 รอง ผกก.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0093

37 พ.ต.ท. ปรมัตถ แสงปรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.278 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.151

38 พ.ต.ท. หญิง ประทิพย กิ้มเสง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0153

39 พ.ต.ท. ประทีป ออนรอด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 09203 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มวงงาม จว.สงขลา 0907 24203 0118

40 พ.ต.ท. ประพจน ลอมเขตร รอง ผกก.สส.สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 2005 09204 0083 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 09204 0040

41 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สิงหพล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง สพท.252 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.164

42 พ.ต.ท. ปยวุฒิ พงศไพบูลย รอง ผกก.สส.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 1906 09204 0122 รอง ผกก.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 09204 0119

43 พ.ต.ท. ผจญ เนียมรินทร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.151 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.236

44 พ.ต.ท. พนม จิตภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.445 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 1910 09203 0108

45 พ.ต.ท. พลกูล ชอบกิจ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0046 รอง ผกก.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 1906 09204 0121
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46 พ.ต.ท. พัฒนชาติ ไชยคํา รอง ผกก.ซักถาม 1 บก.สส.จชต. 2002 09201 0061 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0028

47 พ.ต.ท. พีรพงศ กาลรักษ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0028 รอง ผกก.ซักถาม 1 บก.สส.จชต. 2002 09201 0060

48 พ.ต.ท. พีรสินธุ ฤทธาพิพัฒน รอง ผกก.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 1906 09204 0121 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 09201 0031

49 พ.ต.ท. ไพรัตน เกียรติเจริญศริิ รอง ผกก.3 บก.ปปป. 2110 09201 0059 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนราธิวาส 2004 09204 0082

50 พ.ต.ท. ภนภัค ภานุเดชากฤษ รอง ผกก.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 1905 09204 0064 รอง ผกก.ป.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 2005 09202 0082

51 พ.ต.ท. ภาสกร กิจไพบูลยทวี รอง ผกก.ป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 10202 0021 รอง ผกก.ป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 10202 0047

52 พ.ต.ท. ภุชงค สงวนจิตร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 1910 09203 0108 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา (มค.) 1910 09203 0136

53 พ.ต.ท. มงคล บัวจันทร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 1906 09203 0430 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.535

54 พ.ต.ท. มานพ บริพันธ รอง ผกก.สส.สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง 1905 09204 0060 รอง ผกก.สส.สภ.กาบัง จว.ยะลา 2006 09204 0085

55 พ.ต.ท. มารุต สงขาว รอง ผกก.ป.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 0904 10202 0040 รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 10202 0032

56 พ.ต.ท. ยศ มณฑาณี รอง ผกก.ป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 10202 0051

57 พ.ต.ท. รัชวุฒิ ออนแพง รอง ผกก.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 09204 0119 รอง ผกก.สส.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 1906 09204 0122

58 พ.ต.ท. ริฎวาน อับดุลอาซีส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลําใหม จว.ยะลา 1910 09203 0106 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลา 0906 10205 0010

59 พ.ต.ท. รุง แกวบัวดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดหญา จว.กาญจนบุรี 1704 09203 0240 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 1910 09203 0101

60 พ.ต.ท. รุงฤทธิ์ สุดแปน รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 10202 0032 รอง ผกก.ป.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 09202 0071
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61 พ.ต.ท. รุจนภาคย หนูจันทรแกว รอง ผกก.สส.สภ.แมลาน จว.ปตตานี 2005 09204 0085 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 09204 0041

62 พ.ต.ท. รุสมาน ดีนามอ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา (มค.) 1906 09203 0451 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 24203 0358

63 พ.ต.ท. วรภัทร พึ่งเดช รอง ผกก.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0093 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 10202 0054

64 พ.ต.ท. หญิง วิชดา สุระกําแหง รอง ผกก.ฝายติดตามประเมินผล บก.อก.จต. 0801 09318 0035 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 09318 0009

65 พ.ต.ท. วิโรจน บุญสนิท รอง ผกก.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 09204 0117 รอง ผกก.สส.สภ.แมลาน จว.ปตตานี 2005 09204 0085

66 พ.ต.ท. วิโรจน สะเหรียม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 1908 09203 0064 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.445

67 พ.ต.ท. วิสันต รักมาก รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0018 รอง ผกก.สส.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 2004 09204 0088

68 พ.ต.ท. วีระศักดิ์ เพอแสละ รอง ผกก.ป.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 2004 09202 0151 รอง ผกก.ป.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 0904 10202 0040

69 พ.ต.ท. ศิริชัย สุขสารัญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 2005 09204 0092

70 พ.ต.ท. ศุภชัย ศุภกิจจารักษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 24203 0358 สวญ.สภ.จะกวะ จว.ยะลา 2006 09201 0089

71 พ.ต.ท. สมชาย ชวยบํารุง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.164 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง สพท.252

72 พ.ต.ท. สมชาย หัดขะเจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 09203 0059 รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 09204 0065

73 พ.ต.ท. สมพงษ ปานเหลือง รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 09305 0155 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.228

74 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ฤดีเลิศรุงเรือง รอง ผกก.สส.สภ.นาประดู จว.ปตตานี 2005 09204 0135 รอง ผกก.สส.สภ.ธารโต จว.ยะลา 2006 09204 0088

75 พ.ต.ท. สัจจา แกวศรี รอง ผกก.สส.สภ.ธารโต จว.ยะลา 2006 09204 0088 รอง ผกก.สส.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 2005 09204 0091
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76 พ.ต.ท. สามารถ ไกรสิทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 0905 10202 0058

77 พ.ต.ท. สําราญ มากจันทร รอง ผกก.สส.สภ.กาบัง จว.ยะลา 2006 09204 0085 สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา 2006 09201 0095

78 พ.ต.ท. สําเริง มาชู รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.177 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 1906 09203 0430

79 พ.ต.ท. สิทธิกร เฝอคง รอง ผกก.ป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 10202 0042 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา 0906 10202 0007

80 พ.ต.ท. สุจินต พรหมรักษา รอง ผกก.สส.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 2005 09204 0091 รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0156

81 พ.ต.ท. สุพจน บุญศิริ รอง ผกก.ป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 10202 0040 รอง ผกก.ป.สภ.ทุงหวา จว.สตูล 0908 10202 0034

82 พ.ต.ท. สุพจน เรืองรุงโรจน รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0156 รอง ผกก.ป.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 2004 09202 0151

83 พ.ต.ท. สุภกิจ เจนศิริศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 0905 10202 0058 รอง ผกก.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 1905 09204 0064

84 พ.ต.ท. หญิง สุภารัตน ศรีสวัสดิ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0153 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0178

85 พ.ต.ท. สุหัช ดํานอย รอง ผกก.สส.สภ.ทุงหวา จว.สตูล 1907 09204 0048 รอง ผกก.ซักถาม 1 บก.สส.จชต. 2002 09201 0061

86 พ.ต.ท. หมัดอุสัน เส็นหีม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 1908 09203 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 1909 09203 0058

87 พ.ต.ท. อนุสรณ หวังดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 1805 09203 0172 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 09203 0132

88 พ.ต.ท. อพิเชษฐ อุทยารักษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 09203 0130 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง 0902 24203 0059

89 พ.ต.ท. อภิชาติ จันจุฬา รอง ผกก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 09204 0041 รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 09204 0066

90 พ.ต.ท. เฮรามาน เจะดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนราธิวาส 2004 09204 0082 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปตตานี 0904 10202 0007
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91 พ.ต.ท. กฤตภาส ธนาภัทรพิบูล สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 12202 0442 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสงขลา 0907 10205 0016

92 พ.ต.ท. กฤษณพล ออนทอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 12202 0454 รอง ผกก.สส.สภ.นาประดู จว.ปตตานี 2005 09204 0135

93 พ.ต.ท. หญิง ขนิษฐา มูเล็ม สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10318 0014 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0007

94 พ.ต.ท. ขวัญชาติ จันทะ สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 12204 0215 รอง ผกก.สส.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 1904 09204 0080

95 พ.ต.ท. คงฤทธิ์ วงษวอ สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา (มค.) 1910 10203 0140 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส (มค.) 1908 09203 0103

96 พ.ต.ท. จรูญ วิเชียรบรรจง สวป.สภ.ทุงหวา จว.สตูล สสต.120 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 10202 0062

97 พ.ต.ท. จํารูญ เอียดสีทอง สว.(สอบสวน) สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 29203 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 09203 0061

98 พ.ต.ท. เฉลียว อนุสาร สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 12202 0449 รอง ผกก.ป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 10202 0065

99 พ.ต.ท. ชนาวิน รัตนาวิน สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 12202 0444 รอง ผกก.ป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 10202 0021

100 พ.ต.ท. ชยิน สีดี สวป.สภ.พยุห จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0013 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 09305 0155

101 พ.ต.ท. หญิง ชรินทรทิพย หอมตระกูล สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.234 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 09203 0206

102 พ.ต.ท. ชลวิทย ดําดี สว.สส.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 2004 10204 0084 รอง ผกก.สส.สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 2004 09204 0094

103 พ.ต.ท. ชัยชนะ สิทธิศักดิ์ สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 12202 0451 รอง ผกก.ป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 10202 0023

104 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ เมฆใหม สวป.สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 12202 0439 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 09318 0008

105 พ.ต.ท. ชานนท นวลนิ่ม สว.(สอบสวน) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา สสข.204 รอง ผกก.ป.สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 0903 10202 0113
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106 พ.ต.ท. ชํานาญ นิลโกสีย สว.สภ.บานโหนด จว.สงขลา 0907 12201 0414 รอง ผกก.สส.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 2004 09204 0083

107 พ.ต.ท. ชินราธร สุวัฒโน สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0240 รอง ผกก.ป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 10202 0049

108 พ.ต.ต. ฐิติพงศ ศรีสองเมือง สว.(สอบสวน) สภ.ไรสะทอน จว.เพชรบุรี 1707 29203 0054 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13203 0020

109 พ.ต.ท. เดชธนา ทองสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.สะทอน จว.สงขลา 1906 10203 0416 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0440

110 พ.ต.ท. ทัน ทองดี สว.กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 10305 0076 รอง ผกก.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 09204 0070

111 พ.ต.ท. ทินกร เพ่ิมศรี สว.สส.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 12204 0271 รอง ผกก.สส.สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 2005 09204 0083

112 พ.ต.ท. ธงชัย พุกกาพันธุ สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.216 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 09203 0059

113 พ.ต.ท. ธนากร สับประสาน สว.สส.สภ.แมหวาด จว.ยะลา 2006 10204 0106 รอง ผกก.ป.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 2006 09202 0164

114 พ.ต.ท. นัทธพงศ ใจสมุทร สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0049 รอง ผกก.ป.สภ.บานคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 09202 0044

115 พ.ต.ท. นิทัศน บุญวรรณโณ สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา 0907 12202 0086 รอง ผกก.ป.สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 10202 0081

116 พ.ต.ท. บุญเชิด พลแสน สวป.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 12202 0069 รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.9 1912 09305 0020

117 พ.ต.ท. บุรัสกร บุญรนันท อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32346 0087 อาจารย (สบ 3) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32346 0087

118 พ.ต.ท. ปกรณ คารวรัตนพิเชฐ สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0025 รอง ผกก.สส.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 2005 09204 0088

119 พ.ต.ท. ปฐมพงศ เจะมะ สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10202 0042 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 09201 0033

120 พ.ต.ท. ปญญา ไลคง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สอท.5 3306 10203 0138 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 09203 0130
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121 พ.ต.ท. หญิง ปารีดะห สันบากอ สว.ฝอ.ภ.จว.ปตตานี 2005 10318 0015 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 09318 0009

122 พ.ต.ท. ปยะวุฒิ บุญสนิท สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 10204 0039 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 09201 0033

123 พ.ต.ท. พัสกร หมานสกุล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0040 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 1908 09203 0068

124 พ.ต.ท. ฟยซาล ฮะอุรา สว.สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 10201 0073 รอง ผกก.สส.สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 09204 0050

125 พ.ต.ท. ภฤศธร อยูทอง สว.(สอบสวน) สภ.กรับใหญ จว.ราชบุรี 1708 10203 0217 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรบีรรพต จว.พัทลุง สพท.240

126 พ.ต.ท. ภูมิพัฒน กริชนิกรกุล สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 12202 0475 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0149

127 พ.ต.ท. มนตรี เรืองพุทธ สว.สส.สภ.เมืองสงขลา สสข.307 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลา 1906 09204 0099

128 พ.ต.ท. หญิง เมรี ภูดินดาน สว.อก.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 12304 0267 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 09318 0006

129 พ.ต.ท. รัฐการ รัตนฐากูร สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10202 0041 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 09201 0034

130 พ.ต.ท. รุสดี กะโด สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0037 รอง ผกก.สส.สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง 1905 09204 0060

131 พ.ต.ท. วิระ แกวมณี สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.472 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 1908 09203 0064

132 พ.ต.ท. วีระ หมวดเอียด สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0040 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0046

133 พ.ต.ท. วีระนิต ใหมศิริ สว.(สอบสวน) สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 24203 0134 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0032

134 พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ แสนเก้ือ สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10202 0069 รอง ผกก.ป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 10202 0029

135 พ.ต.ท. สถาพร โพธิ์แกว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง สตง.172 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง สตง.170
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136 พ.ต.ท. สมการณ สมาพงค สว.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง 0902 24203 0060 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 09203 0205

137 พ.ต.ท. สิทธวิชญ รวิชาติ อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32346 0088 อาจารย (สบ 3) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32346 0088

138 พ.ต.ท. สิทธิชัย บริสุทธิ์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10305 0161 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 1905 09204 0065

139 พ.ต.ท. สุทธิชัย อนันทบริพงค สว.ฝายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา 0605 10375 0022 รอง ผกก.ป.สภ.สะทอน จว.สงขลา 1906 09202 0087

140 พ.ต.ท. สุทธิรักษ ทองมาก สว.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 12201 0301 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 09203 0100

141 พ.ต.ท. สุเทพ จันทรมาส สวป.สภ.นาประดู จว.ปตตานี 2005 10202 0087 รอง ผกก.ป.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 10202 0059

142 พ.ต.ท. แสวง เปรมปรัชชา สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 12202 0201 รอง ผกก.ป.สภ.นาโยง จว.ตรัง 0902 10202 0053

143 พ.ต.ท. อดินันท วงศหมัดทอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.357 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 09203 0433

144 พ.ต.ท. อนุวัฒน เนาวรัตน สว.สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 12201 0415 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 1909 09203 0066

145 พ.ต.ท. อนุวัฒน ฤทธิชัย สว.ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 3204 10202 0071 รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 1906 09204 0105

146 พ.ต.ท. อภิวัฒน บัวทอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.432 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี (มค.) 1909 09203 0118

147 พ.ต.ท. ฮากีม หมัดอาด้ํา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 1909 09203 0061

148 พ.ต.ท. หญิง กนิษฐา รักษแกว สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 29203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง 1904 10203 0224

149 พ.ต.ท. กฤตตภพ บัวเนียม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0038 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0115

150 พ.ต.ท. กฤติพัฒน เพชรบางโกระ สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 12204 0258 สว.สส.สภ.ลําใหม จว.ยะลา 0906 12204 0251
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151 พ.ต.ท. กฤษนล อุมาจิ สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0038 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา (มค.) 1910 10203 0140

152 พ.ต.ท. กษิดิ์เดช วสิษฐพล สว.ธร.สภ.ตะกั่วทุง จว.พังงา 0805 12304 0060 สว.อก.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 12304 0077

153 พ.ต.ท. หญิง กาญจนา จันทะคาร สว.อก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 12304 0253 สว.ฝอ.ภ.จว.ปตตานี 2005 10318 0015

154 พ.ต.ท. กิตติ์พิพัฒน ไชยพูล สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา (มค.) 1906 10203 0454 สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 10203 0417

155 พ.ต.ท. กูมะแอน สัญญา สว.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 10203 0123 สว.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 10203 0144

156 พ.ต.ท. เกรียงไกรยุทธ มากละมาย สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 12202 0450 สว.สส.สภ.ทาแพ จว.สตูล 0908 12204 0093

157 พ.ต.ท. เกลา พลนุย สว.(สอบสวน) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 1905 10203 0140 สว.(สอบสวน) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 1905 10203 0154

158 พ.ต.ท. เกษมสันต ไพลกลาง สว.อก.สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 12304 0273 สว.(สอบสวน) สภ.สะทอน จว.สงขลา 1906 10203 0416

159 พ.ต.ท. เกียรติชัย เก้ือมิตร สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0031 สว.(สอบสวน) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 1905 10203 0140

160 พ.ต.ท. ไกรวิทย แทนสุวรรณ สว.กก.5 บก.ส.1 2302 10204 0197 สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 12204 0215

161 พ.ต.ท. คฑาวุธ บัวหลวง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี (มค.) 1909 10203 0123 สว.(สอบสวน) สภ.ตุยง จว.ปตตานี 1909 10203 0094

162 พ.ต.ท. คํารณ ทองเสนอ สวป.สภ.บานหนองเอ้ือง จว.ตรัง 1904 10202 0053 สวป.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง สตง.192

163 พ.ต.ท. จบ แกวศรีจันทร สว.(สอบสวน) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง สพท.250 สว.(สอบสวน) สภ.สะบายอย จว.สงขลา สสข.459

164 พ.ต.ท. จรณธร ดนยานฤทธิ์ สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 12204 0090 สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 12204 0258

165 พ.ต.ท. จรภัทร ทิพยอักษร สว.(สอบสวน) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 1909 10203 0042 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี 1909 10203 0132
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166 พ.ต.ท. จริน แสงแกว สว.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0020 สว.อก.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 12304 0210

167 พ.ต.ท. หญิง จิรวรรณ จันทรสองภพ สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10326 0016 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10318 0014

168 พ.ต.ท. ฉลอง ขุนภักดี สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.218 สว.(สอบสวน) สภ.บางแกว จว.พัทลุง 1905 10203 0155

169 พ.ต.ท. เฉลิมพงษ ทองพันธ สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.446 สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 10203 0462

170 พ.ต.ท. เฉลิมรัฐ แกวเนียม สว.สส.สภ.ทาแพ จว.สตูล 0908 12204 0093 สว.สส.สภ.เมืองสตูล สสต.93

171 พ.ต.ท. เฉลียว ทายฮู สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 24203 0435 สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส จว.สงขลา 1906 10203 0477

172 พ.ต.ท. ชัยญากรณ ศรีสัมฤทธิ์ สว.สส.สภ.เมืองสตูล สสต.93 สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 12202 0454

173 พ.ต.ท. ชัยยะ กิ้มตั้น สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส สนธ.246 สวป.สภ.เมืองปตตานี 0904 12202 0429

174 พ.ต.ท. ชัยวัฒน มุสิโก สว.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 12201 0416 สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.496

175 พ.ต.ท. ชาญณรงค กลอนสม สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 1909 10203 0049 สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 1909 10203 0135

176 พ.ต.ท. ชาญวิทย ศรีเก้ือ สว.(สอบสวน) สภ.นาหมอม จว.สงขลา สสข.506 สว.(สอบสวน) สภ.นาหมอม จว.สงขลา 1906 10203 0475

177 พ.ต.ท. ชาตรี ชุมเย็น ผบ.รอย (สบ 2) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.9 2003 10306 0035 สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ยะลา 1910 10202 0003

178 พ.ต.ท. เชิด ประกอบพุม สวป.สภ.จะกวะ จว.ยะลา 2006 10202 0101 สว.สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 12201 0120

179 พ.ต.ท. ณฐนนท บุญชู สวป.สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา ปขก.1739 สว.สส.สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 12204 0359

180 พ.ต.ท. เดชา จริงจิตร สว.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 1904 10203 0201 สว.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 29203 0063
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181 พ.ต.ท. เดนพงศ เต็มยอด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.159 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงหวา จว.สตูล 1907 10203 0146

182 พ.ต.ท. ถาวร สังขมัน สว.ฝายกฎหมาย คดีปกครองและคดีแพง บก.กค.ภ.8 1811 10318 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0011

183 พ.ต.ท. ทวี สุขพูล สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 10202 0048 สวป.สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 0905 12202 0037

184 พ.ต.ท. เทพทนงค แกลวทนงค สว.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1905 10203 0138 สว.(สอบสวน) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 1905 10203 0156

185 พ.ต.ท. เทวา ดาวเรือง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.444 สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.432

186 พ.ต.ท. ธนกฤต กองคาํ สว.(สอบสวน) สภ.เทพา จว.สงขลา สสข.482 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0081

187 พ.ต.ท. ธนศักดิ์ บริรักษนรากุล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.321 สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 10203 0473

188 พ.ต.ท. ธนาสรรพ พันภะฤทธิ์ สว.สส.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 12204 0198 สวป.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี สปน.192

189 พ.ต.ท. ธเนศ คชคีรีเดชไกร สว.อก.สภ.นาหมอม จว.สงขลา 0907 12304 0242 สวป.สภ.นาหมอม จว.สงขลา 0907 12202 0448

190 พ.ต.ท. ธรรมนูญ แกลวทนงค สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส (มค.) 1908 10203 0109 สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 1909 10203 0136

191 พ.ต.ท. ธรรมนูญ เทศอาเส็น สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.114 สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 1907 10203 0145

192 พ.ต.ท. ธวัชชัย ผิวผอง สว.อก.สน.สําราญราษฎร สน.1-873 สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 12204 0239

193 พ.ต.ท. ธัชนนท แกวจันทร สว.สส.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 12204 0326 สวป.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 12202 0079

194 พ.ต.ท. ธีระเดช รัตนวิจิตร สว.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล สสต.150 สว.(สอบสวน) สภ.บานคลองเต็ง จว.ตรัง สตง.86

195 พ.ต.ท. หญิง นงเยาว ชูมัง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10326 0016 สว.อก.สภ.นาหมอม จว.สงขลา 0907 12304 0242
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196 พ.ต.ท. นพดล ภิรมยบูรณ สว.อก.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10318 0086 สว.สส.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 12204 0063

197 พ.ต.ท. นฤทธิ์ เครือเนตร สวป.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 12202 0079 สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 12202 0444

198 พ.ต.ท. นาคิน จันทรแกว สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.229 สว.สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 0902 12201 0189

199 พ.ต.ท. นิคม ปาลเกลี้ยง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร 1508 10318 0010 สว.สส.สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 0905 12204 0144

200 พ.ต.ท. นิพร อินสุวรรณ สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี สปน.205 สว.สภ.บานโหนด จว.สงขลา 0907 12201 0414

201 พ.ต.ท. นิโรจน เหลืองเพชรรัตน สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10318 0011 สว.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 12201 0416

202 พ.ต.ท. นิเวศน เหรียญไกร สว.ฝกค.บก.กค.ภ.9 1912 10305 0036 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.316

203 พ.ต.ท. ปกรณสิทธิ์ โสภา สว.อก.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12318 0153 สว.อก.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 12304 0227

204 พ.ต.ท. ประจวบ วงศสุริยะ สว.(สอบสวน) สภ.บานคลองเต็ง จว.ตรัง สตง.86 สว.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล สสต.150

205 พ.ต.ท. ประวัติ คชรัตน สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 1906 10203 0421 สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 1906 10203 0469

206 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สุขแกว สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 10363 0086 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0009

207 พ.ต.ท. ปริญญา ขวัญแกว สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 10204 0039 สว.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 12204 0445

208 พ.ต.ท. หญิง ปญจณา นวลทอง สว.อก.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 0905 12304 0116 สว.อก.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 12304 0306

209 พ.ต.ท. ปญญา ยอยอัด สว.สส.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 0905 12204 0121 สว.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1905 10203 0138

210 พ.ต.ท. ปณฑิวัฒน เพชรหลอ สว.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง สตง.255 สว.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง 1904 10203 0220
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211 พ.ต.ท. ปานเทพ พงศอาทิตย สว.ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. 2703 10336 0095 สว.อก.สภ.เมืองสตูล 0908 12304 0009

212 พ.ต.ท. หญิง ปานพิชญา คงบางปอ สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0009 สว.อก.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 0904 12304 0288

213 พ.ต.ท. เปรม คุมย้ิม สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10305 0061 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 1908 10203 0116

214 พ.ต.ท. พงศกัดิ์ คงสอน สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.496 สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 10203 0464

215 พ.ต.ท. หญิง พัชรี บุญชวย สว.อก.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 12304 0077 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0257

216 พ.ต.ท. พิเชษฐไชย สุริยะชัยกุลพงศ สวป.สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 0905 12202 0037 สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 12202 0450

217 พ.ต.ท. พิภพ จันทองตรี สว.สส.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 12204 0204 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0038

218 พ.ต.ท. ไพทูรย ชวยหนู สว.(สอบสวน) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.265 สว.(สอบสวน) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 1904 10203 0225

219 พ.ต.ท. ไพศาล ขุนเพชร สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี 1909 10203 0038 สว.(สอบสวน) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 1909 10203 0131

220 พ.ต.ท. ภักดี สามารถ สวป.สภ.หวยปลิง จว.สงขลา 0907 12202 0081 สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 24203 0359

221 พ.ต.ท. ภูชิชย เหรียญไกร สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.218

222 พ.ต.ท. มนิต ชูเชิด สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 10318 0011 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0158

223 พ.ต.ท. มนูศักดิ์ ปาระมี สว.(สอบสวน) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 24203 0391 สว.(สอบสวน) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 1908 10203 0122

224 พ.ต.ท. มานพ หนูหอม สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 1908 10203 0051 สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส 1908 10203 0120

225 พ.ต.ท. มูฮมัหมาดชุกรี นุงอาหลี สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 10305 0008 สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 10204 0083
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226 พ.ต.ท. เมธา สงางาม สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.355 สว.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 10203 0086

227 พ.ต.ท. ยศวัตน มิ่งทอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา (มค.) 1910 10203 0141 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0039

228 พ.ต.ท. ยุทธพงศ ทองจีน สว.(สอบสวน) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0050 สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0124

229 พ.ต.ท. ยุธยา นันทนาเนตร สว.อก.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 12304 0125 สว.อก.สภ.บานหนองเอ้ือง จว.ตรัง 1904 10318 0128

230 พ.ต.ท. ยุรสิทธิ์ พันธุชนะพล สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 12202 0038 สวป.สภ.หวยปลิง จว.สงขลา 0907 12202 0081

231 พ.ต.ท. รัชเดช ไทยยังศรี สวป.สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 12202 0461 สว.สส.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 12204 0138

232 พ.ต.ท. รัชอานนท ภูริภากร สว.ฝอ.บก.กค.ภ.8 1811 10318 0011 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0182

233 พ.ต.ท. หญิง รุงฤดี สรงวารี สว.อก.สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 12318 0422 สว.อก.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.334

234 พ.ต.ท. หญิง รุจิรา ชาติวัฒนา สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0158 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.9 1912 10318 0010

235 พ.ต.ท. เรวัติ ดาแลหมัน สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.182 สว.(สอบสวน) สภ.บางแกว จว.พัทลุง 1905 10203 0141

236 พ.ต.ท. วรพล สุขแกว สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0045 สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0123

237 พ.ต.ท. หญิง วาสนา จันทรัตน สว.อก.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 12304 0227 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0264

238 พ.ต.ท. หญิง วาสนา พรุเพชรแกว สว.อก.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.334 สว.อก.สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 12318 0422

239 พ.ต.ท. วิจิตร เก้ือรุง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0039 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง 1905 10203 0153

240 พ.ต.ท. วิชิต จันทรหอม สว.กก.1 บก.ส.3 2304 10202 0030 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0010
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241 พ.ต.ท. วิชิต โชติกรณ สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา สสข.185 สว.(สอบสวน) สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 24203 0134

242 พ.ต.ท. หญิง วิมลพรรณ บุญเพ็ง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10318 0013 สว.อก.สภ.เมืองสงขลา สสข.297

243 พ.ต.ท. วิโรจน อินทรเพชร สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.350 สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 10203 0467

244 พ.ต.ท. วีรชัย หนูชู สวป.สภ.หวยยอด จว.ตรัง สตง.241 สวป.สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.185

245 พ.ต.ท. วุฒิ แกวสุข สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10202 0118 สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.271

246 พ.ต.ท. วุธ วรรณะ สว.(สอบสวน) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง สพท.239 สว.(สอบสวน) สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง 1905 10203 0157

247 พ.ต.ท. ศรเพชร ตันติอมรชัยกุล สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.395 สว.(สอบสวน) สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 10203 0466

248 พ.ต.ท. ศราวุธ สังขคง สว.สส.สภ.บางแกว จว.พัทลุง 0905 12204 0129 สว.สส.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 12204 0198

249 พ.ต.ท. สมคิด เทพเพชร สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 12202 0456 สว.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 12201 0413

250 พ.ต.ท. หญิง สมจิตร แสงโชติ สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0010 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10305 0161

251 พ.ต.ท. สมบูรณ ธนพัฒนศริิ สว.สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 0902 12201 0189 สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 10203 0219

252 พ.ต.ท. สมยา คงวงค สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 2 วจ. 0204 10310 0031 สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.170

253 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ทองคํา สว.กลุมงานจิตอาสาพัฒนา ผก. 0205 10309 0078 สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.398

254 พ.ต.ท. สัณฐิติ ทองจันทร สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 10203 0417 สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 10203 0472

255 พ.ต.ท. สาทิด ดวงดี สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. 2201 10305 0078 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0071
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256 พ.ต.ท. สาธิต คงแกว สวป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0123 สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.182

257 พ.ต.ท. สําเริง ทองคํา สว.อก.สภ.เมืองสงขลา สสข.297 สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10318 0012

258 พ.ต.ท. สิทธิพงค ยอดประสิทธิ์ สว.สส.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา 0907 12204 0334 สว.สส.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 12204 0326

259 พ.ต.ท. สุชาติ ขุนจิต สวป.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 10202 0026 สว.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 12201 0301

260 พ.ต.ท. สุทัศ ทองประสม สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0131 สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.จชต. 1911 10204 0058

261 พ.ต.ท. สุเทพ แกวสม สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 1908 10203 0042 สว.(สอบสวน) สภ.ศรสีาคร จว.นราธิวาส 1908 10203 0125

262 พ.ต.ท. สุนทร อุไรกุล สว.(สอบสวน) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 10203 0414 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 10203 0461

263 พ.ต.ท. สุวัฒน เจะดาโอะ สว.(สอบสวน) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา สสข.205 สว.(สอบสวน) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา 1906 10203 0471

264 พ.ต.ท. เสนห ตันติพงศ สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 12204 0376 สว.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 12204 0342

265 พ.ต.ท. เสรี ชูจันทร สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0009 สว.อก.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 12304 0125

266 พ.ต.ท. หญิง โสภา มีเจย สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี 2005 29203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 10203 0221

267 พ.ต.ท. อกนิษฐ หลงแกว สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 10203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 10203 0118

268 พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ตาแหลม สว.สส.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 12204 0063 สว.สส.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 12204 0130

269 พ.ต.ท. อดุลย จันทรวงศกุล สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.141 สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล 1907 10203 0143

270 พ.ต.ท. อดุลศกัดิ์ ขุนกลับ สว.(สอบสวน) สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 24203 0112 สว.(สอบสวน) สภ.สะบายอย จว.สงขลา 1906 10203 0468
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271 พ.ต.ท. อภิวัฒน พันธเลิศขจร สว.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 12201 0413 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา 0907 13203 0018

272 พ.ต.ท. อรรถวัฒน ดีลา สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 12204 0114 สวป.สภ.หวยยอด จว.ตรัง สตง.241

273 พ.ต.ท. อรุณ เต็มพรอม สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 1909 10203 0048 สว.(สอบสวน) สภ.มวงงาม จว.สงขลา 1906 10203 0465

274 พ.ต.ท. อเสก สีแกวเขียว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา 0907 24203 0093 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา 1906 10203 0460

275 พ.ต.ท. อับดุลรอฮีม ยูโซะ สว.สส.สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 0904 12204 0318 สว.(สอบสวน) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 1909 10203 0042

276 พ.ต.ท. อาดัม รอเหมมัน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 0908 23203 0025 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 1907 10203 0142

277 พ.ต.ท. อานนท สุขชวย สว.(สอบสวน) สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.404 สว.(สอบสวน) สภ.ระโนด จว.สงขลา 1906 10203 0463

278 พ.ต.ท. อาสมิน บือราเฮง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 12202 0480 สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส สนธ.246

279 พ.ต.ท. เอก พิพัฒนเมธีกุล สว.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 12204 0445 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0041

280 พ.ต.ต. กรกช ภักดีเลขะกุล สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0038 สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0023

281 พ.ต.ต. กัมลาศ เตื้อติสอน สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0023 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี (มค.) 1909 10203 0123

282 พ.ต.ต. กิตติ อักษรศิริ สว.ฝสต.2 กต.4 0805 10204 0014 สว.กองกํากับการซักถาม 1 บก.สส.จชต. 2002 10202 0063

283 พ.ต.ต. เกรียงไกร อินนุพัฒน สว.สส.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 12204 0266 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10202 0042

284 พ.ต.ต. ขวัญเจริญ ไกรทอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0117 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา 0907 24203 0093

285 พ.ต.ต. คมจักร กรกฤตจรรย สวป.สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 12202 0423 สวป.สภ.สะบายอย จว.สงขลา สสข.450
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286 พ.ต.ต. คมสัน ศรีวิเชียร สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.222 สวป.สภ.บานหนองเอ้ือง จว.ตรัง 1904 10202 0053

287 พ.ต.ต. จตุพร พรหมจรรย สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0022 สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0117

288 พ.ต.ต. จรัญ หนูหอ สว.อก.สภ.เบตง จว.ยะลา สขก.275 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0263

289 พ.ต.ต. จิรเมธ โชติรัตน สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0046 สว.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 10203 0223

290 พ.ต.ต. เจริญ เลื่อนแกว สวป.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง สตง.192 สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.132

291 พ.ต.ต. ฉลอง บัวศรี สว.อก.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 12304 0009 สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 12202 0475

292 พ.ต.ต. ฉัตรพงศ คงเจริญ สวป.สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 0907 12202 0078 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 10204 0036

293 พ.ต.ต. หญิง เฉลิมพร ซุนสุวรรณ สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0044 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0069

294 พ.ต.ต. ชนพัฒน ทองขําดี สวป.สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 10202 0057 สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.229

295 พ.ต.ต. ชนะพล หลังยาหนาย สว.สส.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 2006 10204 0100 สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปตตานี 0904 12204 0265

296 พ.ต.ต. ชัยกร สุขประเสริฐ สว.อก.สภ.ทาฉาง จว.สุราษฎรธานี 0808 12304 0163 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0240

297 พ.ต.ต. ชัยรัตน หนูละออง สว.กก.4 บก.สอท.5 3306 10204 0114 ผบ.รอย (สบ 2) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.9 2003 10306 0035

298 พ.ต.ต. ชัยโรจน อภิพันธุพร สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0055 สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.106

299 พ.ต.ต. เชี่ยวชาญ อินทมิน สว.อก.สภ.อูทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.220 สว.อก.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 12304 0206

300 พ.ต.ต. ณรงค สงแปน สว.ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 1803 10318 0023 สว.อก.สภ.ควนโดน จว.สตูล 0908 12304 0080
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301 พ.ต.ต. หญิง ณัฐฐธิดา ทักขินันท สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10318 0012 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0267

302 พ.ต.ต. ณัฐวัฒน ภูวเลิศพิทักษ นว.(สบ 2) ตร. 19840 สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 10202 0200

303 พ.ต.ต. ณัฐศิษฏ ชูเพชร สว.สส.สภ.ศรีนครินทร จว.พัทลุง 0905 12204 0144 สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0092

304 พ.ต.ต. ดํารงเกียรติ แกวขาว สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 24203 0108 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 10203 0474

305 พ.ต.ต. ตรีเพชร แซเลียว สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 24203 0359 สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 1909 10203 0134

306 พ.ต.ต. ทนิ รอดชุม สวป.สภ.เมืองปตตานี 0904 12202 0429 สว.สส.สภ.เมืองนราธิวาส สนธ.146

307 พ.ต.ต. ธนา เต็มยอด สว.อก.สภ.บานหนองเอ้ือง จว.ตรัง 1904 10318 0128 สว.อก.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 0905 12304 0099

308 พ.ต.ต. ธนากร ธรรมขันธ นว.(สบ 2) ผบช.สงป. 0500 10323 0004 สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10204 0036

309 พ.ต.ต. ธานินทร หนูดุก สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.271 สวป.สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 10202 0057

310 พ.ต.ต. หญิง ธิดารัตน ทองฤทธ์ิ สว.อก.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง 0902 12304 0079 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0012

311 พ.ต.ต. ธีรพงษ คงวุน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0083 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0146

312 พ.ต.ต. ธีรพล พรหมณี สว.สส.สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 12204 0359 สว.สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 10201 0073

313 พ.ต.ต. ธีรภัทร นรินรัตน สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 1909 10203 0051 สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา สสข.185

314 พ.ต.ต. ธีรวัฒน สังเมียน สว.(สอบสวน) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 1908 10203 0048 สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.นราธิวาส 1908 10203 0117

315 พ.ต.ต. ธีระวุฒิ แสนอินทร สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 10204 0035 สว.สส.สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 12204 0278
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316 พ.ต.ต. นนทิ หงษคู สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ยะลา 1910 10202 0003 สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.462

317 พ.ต.ต. นรินทร โสตถิยาภัย สว.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 12204 0342 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0031

318 พ.ต.ต. นันทกฤษณ นวลละออง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 12204 0239 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.395

319 พ.ต.ต. บุญเจือ จันทรใหม สว.สส.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.417 สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.197

320 พ.ต.ต. ประกิจ จันบัว สว.(สอบสวน) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี 1909 10203 0044 สว.(สอบสวน) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 1909 10203 0137

321 พ.ต.ต. หญิง ประคองสิน ศรีไชย สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10325 0089 สว.อก.สภ.เบตง จว.ยะลา สขก.275

322 พ.ต.ต. ประยุทธ โปจีน สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0143 สว.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 1910 10203 0147

323 พ.ต.ต. ปราโมทย มาลีแกว สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.197 สว.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.208

324 พ.ต.ต. ปรีชา กอเก้ือ สว.อก.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 2005 10318 0084 สว.อก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 12304 0253

325 พ.ต.ต. ปยวัฒน ทิพรัตน สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 10204 0036 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0049

326 พ.ต.ต. พงศศกัดิ์ หนูบูรณ สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.132 สว.สส.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.211

327 พ.ต.ต. หญิง พชรกมล มะเดื่อ สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10318 0012 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10318 0011

328 พ.ต.ต. พนม แกวอัมภรณ สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.106 สวป.สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 0907 12202 0078

329 พ.ต.ต. พนมกร แซฮอน สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0024 สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0132

330 พ.ต.ต. พนัส นิติชาติ สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.161 สว.อก.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 12304 0288
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331 พ.ต.ต. พศวัฒน ทองใบ สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 1908 10203 0044 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 1908 10203 0119

332 พ.ต.ต. พุธพร สกุลพงษ สวป.สภ.แวง จว.นราธิวาส สนธ.182 สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0131

333 พ.ต.ต. เพชรสวัสดิ์ สทานสัตย สวป.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี 0808 12202 0388 สวป.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 10202 0026

334 พ.ต.ต. หญิง ไพลิน คงผอม สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 10318 0008 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10318 0015

335 พ.ต.ต. ภิทูร เจ็ดวรรณะ สว.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 10203 0086 สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.472

336 พ.ต.ต. รัชกฤต พรหมศิลา สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0052 สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0121

337 พ.ต.ต. รัตพรรณ จันทะโร สว.อก.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 12304 0210 สว.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0020

338 พ.ต.ต. หญิง ลัดดาวัลย แสงมณี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0080 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา (มค.) 1910 10203 0141

339 พ.ต.ต. เลิศ บุญอินทรสุข สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.7 1703 10318 0019 สว.สส.สภ.เมืองสงขลา สสข.307

340 พ.ต.ต. วรวิทย เพ็ชรสีขาว สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0048 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0040

341 พ.ต.ต. วสันต บรรลือพืช สว.สส.สภ.เมืองตรัง สตง.164 สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 12202 0201

342 พ.ต.ต. หญิง วัชราภรณ นอยแกว สว.อก.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 12304 0206 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0268

343 พ.ต.ต. วินิตย จันทรบูรณ สว.จร.สน.ดุสิต สน.1-511 สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 12204 0376

344 พ.ต.ต. วิมล ดวงนิล สว.(สอบสวน) สภ.ศรสีาคร จว.นราธิวาส 1908 10203 0049 สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0046

345 พ.ต.ต. วิรัตน พรหมทอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.170 สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 10202 0048
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346 พ.ต.ต. วิษณุ เสรีรักษ สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.นราธิวาส 1908 10203 0047 สว.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง สตง.255

347 พ.ต.ต. ศักดิ์ระพี วุฒิศักดิ์ สว.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.208 สว.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา 1910 10203 0145

348 พ.ต.ต. ศุภชัย ปุรินทราภิบาล สว.สส.สภ.เมืองยะลา สยล.129 สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.141

349 พ.ต.ต. ศุภราช เสตกุล สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส (มค.) 1908 10203 0108 สว.(สอบสวน) สภ.นาหมอม จว.สงขลา สสข.506

350 พ.ต.ต. ศุภวิชญ ทองชุม สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 0104 10306 0035 สว.สส.สภ.ตุยง จว.ปตตานี 1909 10204 0093

351 พ.ต.ต. เศรษฐกาญจน ทิพโอสถ สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0005 สว.(สอบสวน) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา สสข.205

352 พ.ต.ต. สนธยา ดวงเพ็ชร สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0092 สว.สส.สภ.เมืองตรัง สตง.164

353 พ.ต.ต. หญิง สมใจ กุลรังษี สว.อก.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 0905 12304 0099 สว.อก.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 10318 0073

354 พ.ต.ต. สมชาย พรหมณี สว.สส.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 0904 12204 0334 สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 10204 0039

355 พ.ต.ต. สมมาตร แสงสะโน สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 10202 0200 สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 12202 0456

356 พ.ต.ต. สมาท เขาทอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0012 สว.อก.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง 0902 12304 0079

357 พ.ต.ต. สราวุธ บัญชาพัฒนศักดา นว.(สบ 2) ผบช.ภ.9 1900 10323 0007 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา (มค.) 1906 10203 0454

358 พ.ต.ต. สหัส ฉิมคลาย สว.ฝายฝกอบรม ศฝร.บช.ก. 2114 10306 0031 สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0044

359 พ.ต.ต. สิงหนาท หอยตะคุ สว.สส.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 1908 10204 0097 สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.161

360 พ.ต.ต. สุกิจ สงเทพ สว.(สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปตตานี 1909 10203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปตตานี 1909 10203 0133
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361 พ.ต.ต. สุขสันต จําพันธุ สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10204 0036 สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 12204 0320

362 พ.ต.ต. สุชาติ ปราบหนุน สว.อก.สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 12304 0295 สว.อก.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 2004 10318 0145

363 พ.ต.ต. สุธรรม อินทรขาว สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 12202 0463 สว.สส.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 12204 0271

364 พ.ต.ต. สุเนตร เทียรอุดม สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0038

365 พ.ต.ต. สุพล สุขบูรณ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0041 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 10204 0039

366 พ.ต.ต. สุรเดช ถนอมคลาย สว.สส.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 10204 0098 สว.สส.สภ.เมืองยะลา สยล.129

367 พ.ต.ต. สุรพัฒน อาดสะอาด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0081 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 1906 10203 0476

368 พ.ต.ต. สุริยา จอมสุริยะ สว.สส.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.211 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 1908 10203 0042

369 พ.ต.ต. หญิง สุวณีย บํารุงชู สว.ฝายวิชาการ งป. 0501 10325 0067 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0197

370 พ.ต.ต. อนันต สุคนธา สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปตตานี 1909 10202 0003 สว.สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 12201 0415

371 พ.ต.ต. อภิชาต สุชาติพงศ สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 29203 0041 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 29203 0041

372 พ.ต.ต. อมฤต แสนแกว สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0098 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.352

373 พ.ต.ต. อัครพัชร สุวรรณนิมิตร สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี สปน.141 สว.(สอบสวน) สภ.สะทอน จว.สงขลา 1906 10203 0470

374 พ.ต.ต. อิสริยะ บาโงสะตา สว.(สอบสวน) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 1909 10203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 1909 10203 0130

375 พ.ต.ต. หญิง อุชุกร สุขบังเกิด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0084 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง 1904 10203 0222
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376 พ.ต.ต. เอกชัย แกวกัญญาติ สว.สส.สภ.เมืองนราธิวาส สนธ.146 สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 12202 0480

377 พ.ต.ต. เอกพงษ ขวัญหมัด สวป.สภ.นาหมอม จว.สงขลา 0907 12202 0448 สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 12202 0442

378 พ.ต.ต. เอกมล จันทรนูน สว.สส.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา 0805 12204 0073 สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.222

379 ร.ต.อ. กฤตพงศ สุขเกิด รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 1910 11202 0074 สว.สส.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา 2006 10204 0100

380 ร.ต.อ. หญิง กัญญพัฒน สมบัติทิพย รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 29203 0068 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 29203 0067

381 ร.ต.อ. กิตติเดช สมวงค รอง สว. กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0161 สว.สส.สภ.บางแกว จว.พัทลุง 0905 12204 0129

382 ร.ต.อ. กูเกียรติ ทองเพ็ชรคง รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี สปน.182 สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10202 0041

383 ร.ต.อ. หญิง แกวกาญจน อุนพันธุ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0031 สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.431

384 ร.ต.อ. โกวิทย เมืองทอง รอง สว.สส.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 2004 11204 0113 สว.สส.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 1908 10204 0097

385 ร.ต.อ. ขจร แกวนวม ผบ.มว.กก.ปพ.ภ.9 2006 11202 0021 สว.อก.สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 12304 0269

386 ร.ต.อ. ขจรศักดิ์ เก้ือมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11203 0295 สว.(สอบสวน) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา สสข.204

387 ร.ต.อ. คมสันต แสงสวาง รอง สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 0706 13204 0186 สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0024

388 ร.ต.อ. หญิง เครือฟา สายเมธา รอง สว.ธร.สภ.เมืองตรัง สตง.155 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0266

389 ร.ต.อ. จิรวัฒน ทองยอย รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0184 สว.สส.สภ.บานหนองเอ้ือง จว.ตรัง 1904 10204 0054

390 ร.ต.อ. จิรวัฒน สุวรรณมณี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0044 สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.387
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391 ร.ต.อ. จิระศักดิ์ ศรประสิทธิ์ รอง สว.ฝสต.1 กต.6 0807 11204 0011 สวป.สภ.กระแสสินธุ จว.สงขลา ปขก.1739

392 ร.ต.อ. หญิง จิลลาวัณย เบ็ญมุสตาส รอง สว.ธร.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.159 สว.อก.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 2004 10318 0153

393 ร.ต.อ. จีรศักดิ์ ดังสะทาน ผบ.มว.(สบ 1) กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 11202 0087 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0037

394 ร.ต.อ. หญิง จุฑามาศ ศรีตพงษ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0072 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10318 0013

395 ร.ต.อ. เจริญ สุภาพบุรุษ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0048 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 10204 0035

396 ร.ต.อ. เจริญชัย แสงสุวรรณ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0026 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 10203 0040

397 ร.ต.อ. ชนาวุฒิ ขวดใส รอง สว.จร.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.179 สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.216

398 ร.ต.อ. หญิง ชนิกรรดา ชูใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส สนธ.187 สว.(สอบสวน) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 1908 10203 0048

399 ร.ต.อ. ชยุต ตุลาโชติกุล รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 28203 0104 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส (มค.) 1908 10203 0109

400 ร.ต.อ. ชัยนรินทร ตันติวิญูวงศ รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส 2004 27203 0095 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส (มค.) 1908 10203 0108

401 ร.ต.อ. ชัยนาส ทองรัตน รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา 2006 23203 0078 สว.(สอบสวน) สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 29203 0068

402 ร.ต.อ. ชัยโรจน ทวีกายุจันทร รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0205 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 10318 0008

403 ร.ต.อ. ซุลกีฟลี ระเซาะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 24203 0341 สว.(สอบสวน) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0050

404 ร.ต.อ. ฌานิทธิ์ ชํานาญกิจ รอง สว.สส.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 0907 13204 0088 สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 12202 0449

405 ร.ต.อ. ฐิติ พรหมปลัด รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0127 สว.สส.สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 2004 10204 0084
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406 ร.ต.อ. ณรงค สุขแดง รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส สนธ.141 สวป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส สนธ.234

407 ร.ต.อ. ณรงคศกัดิ์ พุดแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 0904 24203 0387 สว.(สอบสวน) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 1909 10203 0043

408 ร.ต.อ. ณรัฐสิจฒ เทวฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 11203 0048 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0080

409 ร.ต.อ. ณรินทร นิลวงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 1906 11203 0329 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.355

410 ร.ต.อ. ณัฐธัญ ปราชญเปรื่อง รอง สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.153 สวป.สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 12202 0461

411 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ กิจทองเขียว รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 28203 0105 สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ปตตานี 2005 29203 0079

412 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ พาณิชยกุล รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 11202 0076 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง สตง.172

413 ร.ต.อ. ดุษฎี สันตี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.116 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 0908 23203 0025

414 ร.ต.อ. เดชาวิทย ทองขํา รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส 2004 23203 0076 สว.(สอบสวน) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 24203 0391

415 ร.ต.อ. ทรงกรด นิลตีป รอง สวป.สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 13207 0396 สว.สส.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 0905 12204 0121

416 ร.ต.อ. ทองสืบ คณารมย รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.345 สว.สส.สภ.แมลาน จว.ปตตานี 0904 12204 0326

417 ร.ต.อ. ทิฐิพล แสงเกิด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0048 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0072

418 ร.ต.อ. ธนงค อินเอียด รอง สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 13202 0210 สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0005

419 ร.ต.อ. ธนภัทร พงศกระพันธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0029 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 1908 10203 0044

420 ร.ต.อ. ธรรมเกียรติ เอ่ียมอํานวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี 0904 24203 0344 สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 1908 10203 0054
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บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

421 ร.ต.อ. ธีรพงศ วิชิต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0033 สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 12204 0090

422 ร.ต.อ. ธีระพล ผอมฉิม รอง สวป.สภ.ตุยง จว.ปตตานี 1909 11202 0106 สวป.สภ.นาประดู จว.ปตตานี 2005 10202 0087

423 ร.ต.อ. นพพร นุยมณี รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0058 สว.อก.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 12304 0267

424 ร.ต.อ. นรวิชญ ทองสด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 24203 0093 สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 1908 10203 0051

425 ร.ต.อ. นัฐพงศ หนูพริก รอง สว.สส.สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 13204 0427 สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.444

426 ร.ต.อ. นิกร พรหมรัตน รอง สวป.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง สตง.195 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0009

427 ร.ต.อ. นิคม เนียมพุม รอง สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 13202 0151 สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0198

428 ร.ต.อ. นิพจน มรรคถาวร รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0028 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.9 1912 10305 0036

429 ร.ต.อ. นิพนธ จริงจิตร รอง สว. ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0224 สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.114

430 ร.ต.อ. นิมะอามิง วาเตะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 24203 0413 สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0098

431 ร.ต.อ. นิยม มุสิกะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.370 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.321

432 ร.ต.อ. นิรัตน ชูสุก รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 13202 0125 สว.สส.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 12204 0266

433 ร.ต.อ. หญิง นุจรีย จารุศวิัตม อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32344 0086 อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32344 0086

434 ร.ต.อ. บดินทร วงศอํานาจ รอง สวป.สภ.ราตาปนยัง จว.ปตตานี 0904 13202 0155 สว.(สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปตตานี 1909 10203 0041

435 ร.ต.อ. บัญญัติ สุกิจจารักษ รอง สว.สส.สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 13204 0428 สว.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.344



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

436 ร.ต.อ. บุญศักดิ์ เพชรรัตน รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 13202 0502 สว.อก.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 12304 0009

437 ร.ต.อ. ประดิษฐ ขุนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.230 สว.(สอบสวน) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง สพท.250

438 ร.ต.อ. ประยูร ทองฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 1910 11203 0067 สว.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 1904 10203 0201

439 ร.ต.อ. ประสาน คงประสิทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0387 สว.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 12204 0219

440 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ เกสโร รอง สวป.สภ.สะทอน จว.สงขลา 0907 13202 0526 สว.สส.สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี 0904 12204 0318

441 ร.ต.อ. ประเสริฐ มณีโชติ รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0341 สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 12202 0463

442 ร.ต.อ. ปรัชญา เหตุหาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา สยล.169 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0084

443 ร.ต.อ. ปรีชา คําแกว รอง สวป.สภ.หวยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0160 สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปตตานี 1909 10202 0003

444 ร.ต.อ. ปญญา พิมพบุญมา อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32342 0094 อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32342 0094

445 ร.ต.อ. ปญญา สงนวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.233 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง สพท.239

446 ร.ต.อ. หญิง ผกาทิพย เก้ือกูล รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง 1905 11305 0041 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10305 0014

447 ร.ต.อ. พงศศกัดิ์ พรหมเกตุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 0906 24203 0069 สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0045

448 ร.ต.อ. พงศศริ ินาครอด รอง สว.สส.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 0905 13204 0159 สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0031

449 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ นวลเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา สสข.548 สว.(สอบสวน) สภ.ทุงลุง จว.สงขลา 1906 10203 0414

450 ร.ต.อ. พนานตพงศ เดชอุดม รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11202 0352 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 24203 0108



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

451 ร.ต.อ. พรมแดน สุวรรณชาตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี 0904 23203 0021 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี สปน.141

452 ร.ต.อ. พัชรพล รัตนมุณี รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0104 สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 1906 10203 0421

453 ร.ต.อ. พิเชฐ สุขสถาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 11203 0105 สว.(สอบสวน) สภ.ทาแพ จว.สตูล 1907 10203 0123

454 ร.ต.อ. พิณโญ ปานนิล อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32342 0095 อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32342 0095

455 ร.ต.อ. พิรุณชัย คันธานนท รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง 1904 11203 0156 สว.(สอบสวน) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.265

456 ร.ต.อ. ไพบูลย สมมาตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 1906 11203 0224 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.357

457 ร.ต.อ. ไพริทธิ์ เจริญผล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0053 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0068

458 ร.ต.อ. ไพโรจน วงษถวิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11203 0194 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 10203 0420

459 ร.ต.อ. ภัทกร อนยะลา รอง สว.ธร.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 11304 0029 สว.อก.สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 12304 0295

460 ร.ต.อ. หญิง ภัทรพร พรหมสุวรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0100 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10326 0016

461 ร.ต.อ. ภาวิช กระจางศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตุยง จว.ปตตานี 1909 11203 0100 สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 1909 10203 0048

462 ร.ต.อ. ภูนท เรืองย่ิง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง 0905 24203 0044 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.159

463 ร.ต.อ. ภูมินทร เทียมเศวต รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0107 สว.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา 1910 10203 0090

464 ร.ต.อ. ภูริวัจน กาเส็ม อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32345 0083 อาจารย (สบ 2) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.9 2003 32345 0083

465 ร.ต.อ. มนตรี กุลหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กรงปนัง จว.ยะลา 0906 24203 0369 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0083



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

466 ร.ต.อ. มานิตย คงเกลี้ยง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0156 สว.สส.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 10204 0098

467 ร.ต.อ. หญิง เมฐศา เมณัฐธีเดช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11327 0125 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10326 0016

468 ร.ต.อ. ยงยุทธ แกวละเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 24203 0358 สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 1909 10203 0049

469 ร.ต.อ. หญิง รพีพรรณ ชุมธรรม รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0110 สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0143

470 ร.ต.อ. รัชสิทธิ์ ลือลั่น รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0053 สว.(สอบสวน) สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.404

471 ร.ต.อ. วรวิทย ณ นคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 29203 0114 สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0052

472 ร.ต.อ. หญิง วลัยลักษณ อัดซิ้น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0085 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.9 1900 10323 0007

473 ร.ต.อ. วัชรินทร ไชยภักดี รอง สวป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 13207 0340 สวป.สภ.เมืองนราธิวาส สนธ.139

474 ร.ต.อ. วิเชียร บัวนวล รอง สวป.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 13202 0073 สว.สส.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 12204 0311

475 ร.ต.อ. หญิง วิยะดา นิ่มนอย รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0113 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0085

476 ร.ต.อ. วิรชาติ ยองหิ้น รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี สปน.183 สวป.สภ.จะกวะ จว.ยะลา 2006 10202 0101

477 ร.ต.อ. วิวรณ ขุนแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11203 0272 สว.(สอบสวน) สภ.เทพา จว.สงขลา สสข.482

478 ร.ต.อ. แวอาลิฟ แวดีซา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0033 สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.นราธิวาส 1908 10203 0047

479 ร.ต.อ. ศรวรรษ แกวคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แมลาน จว.ปตตานี สปน.281 สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.446

480 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย หวังโสะ รอง สวป.สภ.บานโคกยาง จว.ตรัง 1904 11202 0194 สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 12202 0038



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

481 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา บัวทอง รอง สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา สสข.191 สว.สส.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา 0907 12204 0334

482 ร.ต.อ. ศิริพงษ หวังกุหลํา รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี 0904 13202 0160 สวป.สภ.กะพอ จว.ปตตานี 0904 12202 0439

483 ร.ต.อ. ศิริศักดิ์ หวังกุหลํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี สปน.137 สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู จว.ปตตานี 1909 10203 0051

484 ร.ต.อ. ศิลา ทวีพัฒนะพงศ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.9 1902 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 24203 0112

485 ร.ต.อ. ศิวกรณ แปนไทย รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 11202 0093 สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10202 0118

486 ร.ต.อ. สมชาติ ทองดี รอง สวป.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง สพท.247 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0150

487 ร.ต.อ. สมพงค หนูเงิน รอง สว.สส.สภ.เมืองสงขลา สสข.311 สวป.สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 12202 0423

488 ร.ต.อ. สมภพ เกษรมาศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 23203 0370 สว.(สอบสวน) สภ.ศรสีาคร จว.นราธิวาส 1908 10203 0049

489 ร.ต.อ. สมศักดิ์ แกวเกาะสะบา รอง สว.สส.สภ.บานโหนด จว.สงขลา 1906 11204 0156 สว.สส.สภ.แมหวาด จว.ยะลา 2006 10204 0106

490 ร.ต.อ. หญิง สรวีย วรรณะ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0187 สว.อก.สภ.สะบายอย จว.สงขลา 0907 12304 0273

491 ร.ต.อ. สะอาด หาบยุโซะ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0054 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0067

492 ร.ต.อ. สัญญา มอหะหมัด รอง สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 11204 0088 สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0025

493 ร.ต.อ. สําราญ เขียวรัตนา รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 1906 11202 0350 สว.สส.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 12204 0204

494 ร.ต.อ. สําเริง แกวมณี รอง สว.สส.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง สตง.200 สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.234

495 ร.ต.อ. สิรวิชญ เทพเรือง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปตตานี(191) 2005 11202 0142 สว.สส.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 0904 12204 0334



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ 60/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

496 ร.ต.อ. สิรศษิฏ จิตบรรจง รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.400 สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา 0907 12202 0086

497 ร.ต.อ. สุชาติ ตราโชว รอง สวป.สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 13202 0130 สวป.สภ.แวง จว.นราธิวาส สนธ.182

498 ร.ต.อ. สุชาติ ทองนวน รอง สว.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13204 0101 สว.อก.สภ.ปาบอน จว.พัทลุง 0905 12304 0116

499 ร.ต.อ. สุเทพ รุจิระการกุล รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.199 สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร จว.สงขลา 0907 12204 0351

500 ร.ต.อ. สุพจน ใจตรง รอง สวป.สภ.ยานตาขาว จว.ตรัง สตง.194 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0012

501 ร.ต.อ. สุพจนพงษ ชวยดู รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0089 สว.(สอบสวน) สภ.หวยยอด จว.ตรัง 0902 24203 0060

502 ร.ต.อ. สุรศกัดิ์ สะมาพงษ รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง 1904 11204 0087 สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 12204 0114

503 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ รองวัง รอง สวป.สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง สตง.82 สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี สปน.205

504 ร.ต.อ. สุรัติ หมื่นไวย รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0033 สว.สส.สภ.ปะแต จว.ยะลา 2006 10204 0108

505 ร.ต.อ. สุริยัน บุญสาร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี สปน.156 สว.(สอบสวน) สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี 1909 10203 0044

506 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณนี ภูมิธรรมรัตน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปตตานี 2005 11304 0018 สว.อก.สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 2005 10318 0084

507 ร.ต.อ. เสนห แกวเรือง รอง สว.จร.สภ.เมืองยะลา สยล.145 สวป.สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 12202 0382

508 ร.ต.อ. อดิเรก เหมมันต รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 24203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา สสข.350

509 ร.ต.อ. อนันท ขาวอําไพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส (191) 2004 11202 0160 สว.อก.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 12304 0297

510 ร.ต.อ. อภิวัฒน คันธะดวง รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0055 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0070
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511 ร.ต.อ. อรรถพล น้ําขาว รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 13202 0479 สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 24203 0435

512 ร.ต.อ. อวยพร อุบลพันธ รอง สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13204 0218 สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 12202 0451

513 ร.ต.อ. หญิง อัญมณี ไชยชนะ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0235 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0265

514 ร.ต.อ. อัฐพล ฤทธิชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 0903 24203 0377 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี 1909 10203 0038

515 ร.ต.อ. อารัน โตะเอียด รอง สวป.สภ.ฉลุง จว.สตูล สสต.49 สวป.สภ.ทุงหวา จว.สตูล สสต.120

516 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ หมูดเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล 1907 11203 0116 สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 10203 0043


