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คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๙ 

ที ่226 /๒๕๖6 
เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

................................................................................. 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕  
และมาตรา ๕๔ แห ่ งพระราชบ ัญญ ั ต ิ ตำรวจแห ่ งชาต ิ  พ.ศ .๒๕๔๗ แก ้ ไขเ พ่ิ มเต ิ มโ ด ย ค ำ สั่ ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง 
ระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 
ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 

ทั้งนี ้ ต ั ้งแต่ว ันที ่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเด ือนเดิม 
ไปต้ังจ ่ายสำหร ับตำแหน่งใหม่หร ือให้ขาดจากอัตราเง ินเด ือนเด ิมไปรับอ ัตราเง ินเด ือนใหม่  ต ั ้งแต่  
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
    
 
      (ลงชื่อ) พลตำรวจโท  นันทเดช   ย้อยนวล   

( นันทเดช   ย้อยนวล ) 
                                                              ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙         
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                สำเนาถูกต้อง 
 

   ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง 
                               ( ดลยา  เพ็ชรรัตน์ )   
                         ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ๑  
                กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๙     
 
 
 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. หญิง กชกร ไชยชนะ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11326 0209 รอง สว.ธร.สภ.ศรีสาคร จว.นราธวิาส 0903 13304 0289

2 ร.ต.อ. หญิง กนกอร อาแซ รอง สว.ฝอ.ขส.บช.ปส. 2206 11304 0014 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0207

3 ร.ต.อ. กมล พวงแก้ว รอง สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 13202 0236 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 13207 0355

4 ร.ต.อ. กรีวรรณ พันธรัุตน์ รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0360 รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13204 0352

5 ร.ต.อ. กฤตนัย หนูทอง รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี สปน.161 รอง สว.สส.สภ.ล าป า จว.พัทลุง 1905 11204 0070

6 ร.ต.อ. กฤษณะ เพียสุระ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พทัลุง 0905 24203 0046 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง (หน.งานคดี) 1905 11203 0162

7 ร.ต.อ. กอบเกียรติ มณีโชติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส สนธ.315 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 24203 0454

8 ร.ต.อ. หญิง กานต์นภสั เลขานุกิจ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง. 0502 11326 0077 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0270

9 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ สันติพิทักษ์ภกัดี รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส สนธ.210 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11202 0162

10 ร.ต.อ. กีรติ ถานโอภาส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส สนธ.295 รอง สวป.สภ.สากอ จว.นราธวิาส 0903 13202 0090

11 ร.ต.อ. หญิง เกศสุดา แบ้สกุล รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0033 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0072

12 ร.ต.อ. หญิง เกษณี ขุนเศษ รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง สพท.147 รอง สว.ธร.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.123

13 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ชมภู รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร. 2700 11442 0072 รอง สว.กก.เก็บกู้และตรวจสอบวตัถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 11442 0024

14 ร.ต.อ. ขรรค์ชัย แก้วทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 24203 0132 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สงขลา 1906 11323 0007

15 ร.ต.อ. ขุมทรัพย์ หอมบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.324 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี 2005 29203 0080

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี 226/2566 ลงวันท่ี  10 มีนำคม 2566
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16 ร.ต.อ. คณาธปิ ศิริบรรณพิทักษ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 11403 0245 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11403 0031

17 ร.ต.อ. จรูญ จันทร์ขาว รอง สวป.สภ.เมืองนราธวิาส 0903 13202 0501 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11202 0160

18 ร.ต.อ. จรูญ โสพิกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา สสข.538 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภมูิ จว.สงขลา 1906 11203 0238

19 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ บุญโยม รอง สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 0905 13207 0155 รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง สพท.167

20 ร.ต.อ. จิรโชติ สาวกิัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางหลวง จว.นครปฐม 0703 24203 0158 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.354

21 ร.ต.อ. จิรัญดร เทพทวี รอง สว.ฝ่ายวทิยบริการ สทว.รร.นรต. 3008 11304 0035 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0282

22 ร.ต.อ. หญิง จุฐาภรณ์ รอดแสวง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 2901 11325 0027 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0023

23 ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ ศรีสาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13203 0021 รอง สวป.สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 13202 0061

24 ร.ต.อ. ชอบ สุนทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 24203 0100 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0400

25 ร.ต.อ. หญิง ชัชฎาภรณ์ ด าทอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0164 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0018

26 ร.ต.อ. ชัย รตะโรจนานนท์ รอง สวป.สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 0902 13207 0168 รอง สว.สส.สภ.เขาวเิศษ จว.ตรัง 0902 13204 0181

27 ร.ต.อ. ชัยยันต์ จันทร์ผลึก รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง สพท.167 รอง สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 0905 13207 0155

28 ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ ศีลาหอม รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.346 รอง สว.สส.สภ.เมืองสงขลา สสข.310

29 ร.ต.อ. ชาญเมธา สุทธอิักษร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11403 0028 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0015

30 ร.ต.อ. ชาตรี พันธุว์งศ์ รอง สว.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13204 0343 รอง สวป.สภ.นาทว ีจว.สงขลา 1906 11202 0363
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31 ร.ต.อ. หญิง ชีวรักษ์ สุพรรณรัตน์ รอง สว.ธร.สภ.ตะกัว่ทุ่ง จว.พังงา สพง.161 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0016

32 ร.ต.อ. ชูชาติ จันทโชติ รอง สว.ธร.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.181 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 11304 0024

33 ร.ต.อ. ชูวทิย์ อ่อนขวญัเพ็ชร รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี 0904 13202 0094 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0503

34 ร.ต.อ. เชษฐวทิย์ ด ามี รอง สว.สส.สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 0902 13204 0154 รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.184

35 ร.ต.อ. เชาวลิต แก้วห่อทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภมูิ จว.สงขลา 1906 11203 0238 รอง สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 13204 0287

36 ร.ต.อ. ณฐวธุ เรืองอินทร์ รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง สพท.157 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0074

37 ร.ต.อ. ณัฐพล สุขกาว รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธวิาส 0903 13202 0513 รอง สว.สส.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.199

38 ร.ต.อ. ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0138 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0053

39 ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ แสงรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11203 0247 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0113

40 ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ อ าภา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0097 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0092

41 ร.ต.อ. ณัฐศักดิธชั พงค์ภภิทัราภาคิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0019 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0060

42 ร.ต.อ. ดนร่อหมาน หมัดโต๊ะแหล๊ะ รอง สว.สส.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 13204 0408 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 13202 0526

43 ร.ต.อ. หญิง ดวงนภา โตสอาด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11326 0028 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0187

44 ร.ต.อ. ทววีตัร มิ่งทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.179 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะนางค า จว.พทัลุง 0905 23203 0185

45 ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ รอดรักษ์ รอง สวป.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.182 รอง สวป.สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 0902 13207 0169
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46 ร.ต.อ. ทศพร ทองเสริม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี สปน.202 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี สปน.143

47 ร.ต.อ. หญิง ทัยชนก เอียดมา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0207 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0001

48 ร.ต.อ. หญิง ทิวาพร เพชรจรูญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา สยล.139 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ .จว.ยะลา 2006 23203 0075

49 ร.ต.อ. ธนนท์ เมืองแคล้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 11203 0056 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.9 1900 11323 0008

50 ร.ต.อ. หญิง ธนพร ชูข า รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี 0904 23203 0025 นว.(สบ 1) ผบก.สส.จชต. 2002 11323 0005

51 ร.ต.อ. ธนวชั พุ่มโพธิฆ์งั รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0390 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0154

52 ร.ต.อ. ธเนตร์ ฮ่อสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 23203 0116 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11203 0244

53 ร.ต.อ. ธวชัชัย เรืองเดช รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.347 รอง สว.กก.วเิคราะหข์่าวและเคร่ืองมือพเิศษ บก.สส.ภ.9 1902 11204 0023

54 ร.ต.อ. หญิง ธดิารัตน์ แก้วมณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0026 ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.9 2003 11306 0043

55 ร.ต.อ. ธรีะพงศ์ เพิ่มฤาชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยปลิง จว.สงขลา 1906 11203 0284 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11323 0007

56 ร.ต.อ. ธรีะพล รักชูศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.188 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 11203 0140

57 ร.ต.อ. นภาเกียรติ นพภาพันธ์ รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส 0903 13202 0160 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 11204 0076

58 ร.ต.อ. นราธร มากช่วย รอง สว.จร.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11205 0140 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0474

59 ร.ต.อ. นเรศ หมัดบินเฮด รอง สว.สส.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี สปน.210 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี 0904 13202 0091

60 ร.ต.อ. นฤชาติ ประพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11203 0275 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11203 0248



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี 226/2566 ลงวันท่ี  10 มีนำคม 2566

61 ร.ต.อ. หญิง นัฏฐี พูลเอียด รอง สว.ธร.สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.221 รอง สว.ธร.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13304 0011

62 ร.ต.อ. หญิง นันท์นภสั พรมมาก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0217 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0275

63 ร.ต.อ. นิกร ไหมช่วย รอง สว.สส.สภ.ยีง่อ จว.นราธวิาส 0903 13204 0312 รอง สวป.สภ.ยีง่อ จว.นราธวิาส 0903 13202 0171

64 ร.ต.อ. นิคม รอดสุด รอง สวป.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 11202 0195 รอง สว.สส.สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 0905 13204 0164

65 ร.ต.อ. นิรัตน อ่องแก้ว รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0074 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0044

66 ร.ต.อ. นิรุติ น้อยสังข์ด า รอง สว.สส.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 11204 0074 รอง สวป.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13207 0140

67 ร.ต.อ. นุกูล ทองมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11203 0223 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0027

68 ร.ต.อ. บีดัน สาริปา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 1907 11203 0097 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 11203 0096

69 ร.ต.อ. บุญฤทธิ ์คงด า รอง สวป.สภ.ล าทับ จว.กระบี่ สสข.281 รอง สวป.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 11202 0135

70 ร.ต.อ. บุญฤทธิ ์ตรีวยั รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 29203 0116 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กงหรา จว.พัทลุง 1905 11203 0131

71 ร.ต.อ. บุญเลิศ หวานแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 0902 23203 0174 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 11203 0150

72 ร.ต.อ. บุญเลิศ ไอสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา สสข.453 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.9 2003 11323 0004

73 ร.ต.อ. หญิง ปนัดดา สังข์ทอง รอง สว.สส.สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตูล สสต.125 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0086

74 ร.ต.อ. ปภาธชั สมประกอบ รอง สว.กก.3 บก.ปส.4 2205 11204 0064 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี 0904 13202 0092

75 ร.ต.อ. ประเดิมศักด์ิ คงทน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 24203 0394 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 28203 0104



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี 226/2566 ลงวันท่ี  10 มีนำคม 2566

76 ร.ต.อ. หญิง ประภาวรรณ สุขโณ รอง สวป.สภ.ยีง่อ จว.นราธวิาส 0903 13202 0535 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0014

77 ร.ต.อ. ประเสริฐ วฒัน์หนู รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 1905 11204 0080 รอง สว.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.187

78 ร.ต.อ. ปรัชญา มณีสม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 0906 24203 0308 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 23203 0282

79 ร.ต.อ. ปริญญา ปิยญาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 24203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุง่ต าเสา จว.สงขลา 0907 24203 0127

80 ร.ต.อ. ปรินทร ไหมเส็น รอง สวป.สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 13207 0111 รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13202 0014

81 ร.ต.อ. ปรีชา ประชุมชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี 2005 11203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 29203 0090

82 ร.ต.อ. ปวชิ หมายประสงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 1906 11203 0240 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พทัลุง สพท.191

83 ร.ต.อ. ปวธุ นวนพรม รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.8 1811 11203 0029 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 28203 0105

84 ร.ต.อ. หญิง ปาติเม๊าะ นิเน รอง สว.ธร.สภ.เมืองยะลา สยล.120 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11304 0033

85 ร.ต.อ. ปิยพงศ์ ทิพย์น้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 24203 0333 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ .จว.ยะลา 2006 23203 0078

86 ร.ต.อ. ปุณณรัตน์ มุสิกรักษ์ รอง สว.กก.วเิคราะหข์่าวและเคร่ืองมือพเิศษ บก.สส.ภ.9 1902 11204 0023 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0033

87 ร.ต.อ. หญิง ผกามาศ พรมมาก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11304 0085

88 ร.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ น้อยมูสิก รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0376 รอง สวป.สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 0905 13207 0161

89 ร.ต.อ. พชร สมานพิทักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส สนธ.255 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธวิาส 0903 24203 0384

90 ร.ต.อ. พรชัย จวนสวา่ง รอง สว.จร.สภ.หวัไทร จว.นครศรีธรรมราช 1806 11205 0125 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา สสข.453



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี 226/2566 ลงวันท่ี  10 มีนำคม 2566

91 ร.ต.อ. พลากร มากมูล รอง สว.จร.สภ.เมืองปัตตานี สปน.144 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 1911 11204 0059

92 ร.ต.อ. หญิง พัชนี สินด า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง สพท.147

93 ร.ต.อ. พัสกร สุดรักษ์ รอง สวป.สภ.ยีง่อ จว.นราธวิาส 0903 13202 0174 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11304 0109

94 ร.ต.อ. พิเนตร แก้วสมหนู รอง สวป.สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 13202 0128 รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0048

95 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์ชนก ศรีปริยรัศมี รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0033 นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.9 1902 11323 0005

96 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์พิมล พุ่มมรดก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0023 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 11304 0025

97 ร.ต.อ. หญิง พิศมร ดาวเรือง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0188 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0283

98 ร.ต.อ. พิสุทธ ิพุทธกูล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0052 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 0906 24203 0069

99 ร.ต.อ. พิสุทธิ ์รัตนฤทธิ์ รอง สวป.สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 0902 13207 0151 รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง 1904 11204 0087

100 ร.ต.อ. พุทธมาศ รองเดช รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13204 0377 รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0427

101 ร.ต.อ. ไพโรจน์ แก้วห่อทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภมูิ จว.สงขลา 1906 11203 0236 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 1906 11203 0328

102 ร.ต.อ. ฟูรกอน บอเถาะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 24203 0454 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 23203 0361

103 ร.ต.อ. หญิง ภทรชนก วทิูรทิวตัถ์ รอง สว.ฝ่ายโยธาธกิาร 3 ยธ. 0303 11435 0043 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0024

104 ร.ต.อ. หญิง ภคัฐิญา ยูระวงค์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0248 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0293

105 ร.ต.อ. ภาณุวชัร อัตบุตร รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0084 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0026



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี 226/2566 ลงวันท่ี  10 มีนำคม 2566

106 ร.ต.อ. ภาณุวชิญ์ พลับจีน รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0060 รอง สว.กก.ปฏบิัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0205

107 ร.ต.อ. ภมูรพี ลัภกิตโร รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.178 รอง สว.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 1906 11204 0151

108 ร.ต.อ. มนตรี เพชรนวลน้อย รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11202 0147 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 2006 24203 0130

109 ร.ต.อ. มูฮ าหมัดชารีฟ มีมาเต็ง รอง สวป.สภ.แวง้ จว.นราธวิาส สนธ.185 รอง สวป.สภ.ยีง่อ จว.นราธวิาส 0903 13202 0170

110 ร.ต.อ. หญิง ยินดี ถัดสีทัย รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 13202 0051 นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.9 1901 11323 0005

111 ร.ต.อ. ยุทธกร สวสัดี รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0516 รอง สว.กก.ปฏบิัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 11442 0213

112 ร.ต.อ. รว ิศิลปปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส สนธ.293 รอง สวป.สภ.สากอ จว.นราธวิาส 0903 13202 0089

113 ร.ต.อ. หญิง รวศิรา ศรีสงคราม รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11327 0122 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11327 0125

114 ร.ต.อ. รัชชานนท์ นิลรักษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธวิาส 0903 24203 0384 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นราธวิาส 2004 23203 0076

115 ร.ต.อ. หญิง รัชนี สอนคูณ นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.9 1901 11323 0005 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0289

116 ร.ต.อ. หญิง รัณพิสชา รอดริน รอง สว.ธร.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 13304 0140 รอง สว.ธร.สภ.เมืองตรัง สตง.155

117 ร.ต.อ. หญิง รัตนาวลัย การบริบูรณ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0142 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0288

118 ร.ต.อ. ราว ีเก็มเส็น รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0353 รอง สว.กก.ปฏบิัติการพิเศษ ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0209

119 ร.ต.อ. เรวตัร มุขสง รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0374 รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13202 0220

120 ร.ต.อ. วชิรพงค์ วสุิทธกิุลพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0145 รอง สว.สส.สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 13204 0236



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 9 ท่ี 226/2566 ลงวันท่ี  10 มีนำคม 2566

121 ร.ต.อ. วชิรพันธ ์รองเดช รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา 1807 11202 0079 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0033

122 ร.ต.อ. หญิง วรินทร์ธร มณีรัตน์วรกิจ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0019 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 1911 11327 0040

123 ร.ต.อ. วฤนท์ หอชัยเฉิลมศักด์ิ รอง สว.กลุ่มงานระบบวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ สส. 2802 11428 0177 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0048

124 ร.ต.อ. วสันต์ ปิดเมือง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0050 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0085

125 ร.ต.อ. หญิง วนัเพ็ญ ค่อนแจ้ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0024 รอง สว.ธร.สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.184

126 ร.ต.อ. วจิิตร ไชยสิงห์ รอง สว.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา 2006 11204 0108 รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา สลย.163

127 ร.ต.อ. วชิาญ สุขศรี รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0136 รอง สว.กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 11202 0070

128 ร.ต.อ. วชิิต รัตนธรรมโม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง 1904 11203 0149 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 1904 11203 0168

129 ร.ต.อ. วฑูิร ชุณหศิลป รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0477 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13207 0372

130 ร.ต.อ. วทิิน คงพันธท์ะระ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0075 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13203 0019

131 ร.ต.อ. วมิล หมื่นเพชร รอง สวป.สภ.รัตภมูิ จว.สงขลา สสข.440 รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สสข.521

132 ร.ต.อ. วรัิช ธรรมโชติ รอง สว.สส.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 2006 11204 0114 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0047

133 ร.ต.อ. วรัิตน์ เพชรชู รอง สวป.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 0902 13207 0160 รอง สวป.สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 1904 11202 0194

134 ร.ต.อ. ววิรรธน์ ภกัดีรุจีรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11203 0248 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 24203 0387

135 ร.ต.อ. วรีพงษ์ อติวฒันานนท์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0047 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11203 0306
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136 ร.ต.อ. วรีะยุทธ ์ไหมเหลือง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0049 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32343 0090

137 ร.ต.อ. วรีะยุทธ อดทน รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 0902 13202 0232 รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.147

138 ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ สุวรรณนาคม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 24203 0354 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตัตานี 0904 24203 0358

139 ร.ต.อ. วฒิุชัย ทองผอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นคลองเต็ง จว.ตรัง สตง.85 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง (หน.งานคดี) 1904 11203 0230

140 ร.ต.อ. ศรัณยู ดีนาค รอง สวป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธวิาส 0903 13202 0524 รอง สวป.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธวิาส 0903 13207 0356

141 ร.ต.อ. ศักดา เกือ้เดช รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 11202 0192 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 13202 0210

142 ร.ต.อ. ศักดา หวานคง รอง สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.87 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตูล สสต.125

143 ร.ต.อ. ศักด์ิชาย รักศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0438 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 24203 0331

144 ร.ต.อ. ศักด์ิทว ีเสนเมือง รอง สวป.สภ.นาทว ีจว.สงขลา 1906 11202 0363 รอง สว.สส.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11204 0170

145 ร.ต.อ. ศิรวชิญ์ พรหมบุญทอง รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0027 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0107

146 ร.ต.อ. หญิง ศิริณญา เครือแป้น รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส. 2905 11316 0042 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 11304 0028

147 ร.ต.อ. ศิวกร ศิริพุทธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา สยล.220 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0110

148 ร.ต.อ. สกุลเอก คงเสน รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 13202 0472 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0505

149 ร.ต.อ. สถาพร ย่องซ้ี รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13204 0131 ผบ.มว.กก.ปพ.ภ.9 2000 11202 0016

150 ร.ต.อ. สนิท ด าทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี สปน.134 รอง สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 13204 0079
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151 ร.ต.อ. สมควร แก้วเรือง รอง สว.สส.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง 0905 13204 0123 รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.211

152 ร.ต.อ. สมใจ โปซิว รอง สว.สส.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.276 รอง สวป.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 13207 0191

153 ร.ต.อ. หญิง สมใจ สุวรรณกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.354 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 1906 11203 0482

154 ร.ต.อ. สมชาย โททอง รอง สว.สส.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.112 รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.109

155 ร.ต.อ. สมชาย หามะ รอง สวป.สภ.เมืองนราธวิาส 0903 13202 0123 รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส 0903 13202 0510

156 ร.ต.อ. สมพร ขจรวทิยากุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11326 0026 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 11326 0015

157 ร.ต.อ. สมพร รักเมียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 1904 11203 0168 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวเิศษ จว.ตรัง (หน.งานคดี) 1904 11203 0229

158 ร.ต.อ. สมวงศ์ ผลิฟ้า รอง สว.สส.สภ.กระแสสินธุ ์จว.สงขลา 0907 13204 0225 รอง สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13204 0266

159 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ศรีขวญั รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา สสข.541 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13202 0524

160 ร.ต.อ. สมาแอล ฮะยีบิลัง รอง สวป.สภ.เมืองนราธวิาส 0903 13202 0495 รอง สว.สส.สภ.เมืองนราธวิาส 0903 13204 0234

161 ร.ต.อ. สันติชัย ช่วยวงค์ รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.157 รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.184

162 ร.ต.อ. สัมพันธ ์จันทองสุก รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13202 0016 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0043

163 ร.ต.อ. สาธร ไหมเกตุ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11304 0024 รอง สว.ธร.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 13304 0303

164 ร.ต.อ. หญิง ส ารวย อินทฤทธิ์ รอง สว.ธร.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13304 0011 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0023

165 ร.ต.อ. สิทธกิานต์ ยุกตวมิลกุล รอง สว.ฝอ.งป. 0501 11326 0013 รอง สว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.9 2003 11304 0047
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166 ร.ต.อ. สิทธชิัย แก้วบุบผา รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 11202 0344 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0019

167 ร.ต.อ. หญิง สิรินยา คล้ายสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 11203 0133 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0027

168 ร.ต.อ. สุกฤษฎิ์ สงแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11203 0259 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พทัลุง 1905 11203 0135

169 ร.ต.อ. สุชาติ แก้วรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.372 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11203 0272

170 ร.ต.อ. สุธ ีชูทิพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.319 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0402

171 ร.ต.อ. สุธพีร บุญรักษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11204 0046 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0053

172 ร.ต.อ. สุธร์ี สุบรรณกูล รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0426 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0478

173 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณพร มณฑาโชติ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0249 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0026

174 ร.ต.อ. หญิง สุภาภรณ์ เล่ียนกัตวา รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 11326 0015 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 1903 11304 0003

175 ร.ต.อ. สุเมธ จิตรเพ็ชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 29203 0066 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นคลองเต็ง จว.ตรัง สตง.85

176 ร.ต.อ. สุรินทร์ เกือ้อภยัมงคล รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.184 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13202 0531

177 ร.ต.อ. สุริยัน จันทร์น้ าใส รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธวิาส 0903 24203 0094 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราตาปันยงั จว.ปัตตานี 0904 23203 0383

178 ร.ต.อ. โสพล สุวรรณภกัดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11202 0159 รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.172

179 ร.ต.อ. หนุ่ม เพชรเต็ม รอง สว.สส.สภ.เมืองยะลา 2006 11204 0106 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 1911 11204 0060

180 ร.ต.อ. หิรัญ สุวรรณะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส 1908 11304 0023 ผบ.มว.กก.ปพ.ภ.9 2000 11202 0017
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181 ร.ต.อ. อดินันต์ ปูซู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0108

182 ร.ต.อ. อติชาติ อ่อนจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11203 0256 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา (หน.งานคดี) 1906 11203 0486

183 ร.ต.อ. อนันต์ หวนัสาเล๊ะ รอง สวป.สภ.เขาขาว จว.สตูล 0908 13207 0112 รอง สวป.สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตูล สสต.121

184 ร.ต.อ. อภชิาติ ดอเลาะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส สนธ.254 รอง สว.สส.สภ.โคกเคียน จว.นราธวิาส 0903 13204 0068

185 ร.ต.อ. อภชิาติ อุตะปะละ รอง สวป.สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 0905 13207 0161 รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0091

186 ร.ต.อ. อภรัิกษ์ รักนุ้ย รอง สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13204 0209 รอง สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13204 0218

187 ร.ต.อ. หญิง อรทัย เจริญขวญั รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 24203 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 24203 0132

188 ร.ต.อ. อรรถพล อุษามาลย์เวท รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.9 1912 11305 0037 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0028

189 ร.ต.อ. อรุณ ม่วงแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11204 0035 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0049

190 ร.ต.อ. อวยพร พรหมเทพ รอง สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 2005 11204 0114 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11202 0142

191 ร.ต.อ. หญิง อัจฉราพร แก้ววชิิต รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11304 0108 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0287

192 ร.ต.อ. อัสมี หิเล รอง สวป.สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 13202 0122 ผบ.มว.(สบ 1)สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 13202 0174

193 ร.ต.อ. อาคม จันทร์เล่ือน รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส 0903 13202 0158 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 24203 0061

194 ร.ต.อ. อานันท์ สุทธนิันท์ นว.(สบ 1) ผบก.ศบศ.รร.นรต. 3007 11323 0004 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 24203 0067

195 ร.ต.อ. อาวธุ อาษาสุจริต รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 11204 0053 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 13202 0486
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196 ร.ต.อ. หญิง อ าภยั ศรีทอง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11327 0221 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11327 0097

197 ร.ต.อ. อ ามฤต อัปมระกา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 23203 0265 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นราธวิาส 2004 27203 0095

198 ร.ต.อ. อิทธพิล มาลิกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส สนธ.240 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธวิาส 0903 24203 0091

199 ร.ต.อ. อุดมพร สายแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี สปน.143 รอง สวป.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0107

200 ร.ต.อ. เอกวทิย์ แก้วฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0018 รอง สว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.9 2003 11306 0049

201 ร.ต.ท. ซาการียา เวาะยา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส 2004 11304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0018

202 ร.ต.ท. หญิง ณัฐวดี พุฒแก้ว รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0215 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0274

203 ร.ต.ท. นัทถรินทร์ แซ่อุ่ย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0018 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สตูล 1907 27203 0052

204 ร.ต.ท. นุศิลป์ ทิมศิลป์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11304 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแพ จว.สตูล 1907 11203 0105

205 ร.ต.ท. หญิง เบญญาภา ลีลาศิลปศาสน์ รอง สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจ าต าแหน่ง อต. 0401 11319 0064 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0248

206 ร.ต.ท. ปรมะ วงศ์มาลามาศ รอง สว.ธร.สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.184 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0142

207 ร.ต.ท. หญิง ภาณิศา ด ารงรักษ์ รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต. 0401 11319 0052 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0271

208 ร.ต.ท. มานิตย์ ฤทธิท์อง รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 11202 0134 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0514

209 ร.ต.ท. หญิง รติกร สามารถ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11305 0026 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.9 1912 11203 0031

210 ร.ต.ท. ฤชุกร นวลศรี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0228 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11203 0259
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211 ร.ต.ท. วรพล ผดุงกาญจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะบ้ายอ้ย จว.สงขลา 1906 11203 0262 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 29203 0068

212 ร.ต.ท. วยัฤทธิ ์เฮงถาวรวฒันา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11403 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11203 0295

213 ร.ต.ท. สงกรานต์ สุวรรณโชติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา สสข.540

214 ร.ต.ท. หญิง สินีนารถ แซ่เฮง รอง สว.ธร.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.240 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0272

215 ร.ต.ท. อดิศักด์ิ สันหมาน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 11304 0088

216 ร.ต.ท. อรุณ รักใคร่ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง. 0502 11326 0062 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0281

217 ร.ต.ต. หญิง นิภา ไชยวงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 11304 0075 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพเิศษ ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0006


