


ลําดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง กชมนฑ์ ธนะมูล รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 11304 0059 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0457

๒ ร.ต.อ. หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนเทียน 1116 24203 0154 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0735

3 ร.ต.อ. กวี  มาลารัตน์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0326 รอง สว.(สส.) ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0869

4 ร.ต.อ. หญิง กฤตยา  คล้ายเจริญสุข รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0389 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0679

๕ ร.ต.อ. กันต์กมล มณีโชติ รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช. 0503 11326 0036 รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11363 0130

6 ร.ต.อ. เกื้อกูล  ศรีสุขโข รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0225 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0408

7 ร.ต.อ. ไกรพล ดีแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สน.อุดมสุข 1111 24203 0199 รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0135

๘ ร.ต.อ. คฑาภัท  ศรีสุข รอง สว.(สส.) ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0608 รอง สว.(อก.) ศฝร.ตม. 2410 12301 0001

9 ร.ต.อ. จตุภัทร  สุคันโท รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 3202 11202 0110 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0498

10 ร.ต.อ. หญิง จรรยา วังศรี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11325 0269 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0730

๑๑ ร.ต.อ. หญิง จิตต์อารี  ทะวิลา รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0186 รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 11363 0213

12 ร.ต.อ. หญิง จุฑาพร วงศ์วัฒนเดช รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0068 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11305 0158

13 ร.ต.อ. จุลฉัตร  โฆษจันทร รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0066 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0228

๑๔ ร.ต.อ. หญิง ชนม์ชื่น ทิศกระโทก รอง สว.ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 11312 0048 รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11309 0014

15 ร.ต.อ. หญิง ชนาพิมพ์  ธนศิริพิชญ์กุล รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0268 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0288

16 ร.ต.อ. หญิง ฐิติยา ไท่กลาง รอง สว.(สอบสวน)สน.ท่าเรือ 1112 24203 0075 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0512

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 23๒/2562 ลงวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

สํleาเนาถูกต้อง

   พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

   (ลงชื่อ) พ.ต.อ. ยศเอก  รักษาสุวรรณ
(ยศเอก  รักษาสุวรรณ)
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.
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