
 

(ส ำเนำ) 
ค ำสั่ง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 

ที่   ๒๓๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 

............................................................ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗              
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐             
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ  ประกอบค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ             
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจที่รักษาราชการแทน            
ในต าแหน่งที่ก าหนดใหม่ ซึ่งเป็นผลจากการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๙๑ ราย ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ และแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจในกรณีอ่ืน ๆ ที่มีเหตุผลความจ าเป็น ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม     
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่                        
๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

       สั่ง   ณ   วันที่    ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
         (ลงชื่อ)  พลต ารวจโท   สมพงษ์   ชิงดวง    
                          ( สมพงษ์   ชิงดวง ) 
              ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทน  
                                            ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

  พันต ารวจเอก       
(ยศเอก  รักษาสุวรรณ) 

ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีเคยด ารงต าแหน่งซ่ีงถูกตัดโอนต าแหน่งตามมติ ก.ตร.ฯ และมีค าส่ังให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งใหม่

ล าดับ ยศ ช่ือ-สกุล รักษาราชการแทน ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. หญิง กรรณานุช สุระเดช รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 11304 0095

2 ร.ต.อ. หญิง กวิสรา เจริญพรวรนาม รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11403 0134

3 ร.ต.อ. เกียรติพัฒน์ สุคนธพงศ์ รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11304 0117

4 ร.ต.อ. จิราวุฒ พังสุบรรณ รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11401 0122

5 ร.ต.อ. ชวนินทร์ คนทรงแสน รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 11310 0107

6 ร.ต.อ. ช านาญ โยธินตะคุ รอง สว.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. รอง สว.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 11306 0042

7 ร.ต.อ. เตรียม บาลัน รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 11304 0106

8 ร.ต.อ. ทองจันทร์ กระทุ่มขันธ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11304 0131

9 ร.ต.อ. หญิง ธันย์วรัชญ์ ทวีสัตย์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 11304 0149

10 ร.ต.อ. หญิง เบญจวรรณ เอ่ียมระหง รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 11327 0142

11 ร.ต.อ. หญิง ประทานพร ชูกล่ิน รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ตม. รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ตม. 2410 11304 0035

12 ร.ต.อ. ประเวช พรมรัตนชัยกุล รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๔ รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๔ 2405 11204 0363

13 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญทิพา โนรี รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11403 0124

14 ร.ต.อ. หญิง ภัทรามาศ สุรพล รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 11327 0140

15 ร.ต.อ. ภิญโญ กระอาจ รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๕ รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๕ 2406 11204 0305

16 ร.ต.อ. ภูดิท เครือเทศ รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 11305 0162

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 23๔/2562 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีเคยด ารงต าแหน่งซ่ีงถูกตัดโอนต าแหน่งตามมติ ก.ตร.ฯ และมีค าส่ังให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งใหม่

ล าดับ ยศ ช่ือ-สกุล รักษาราชการแทน ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 23๔/2562 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

17 ร.ต.อ. ยุทธชาญชัย เชยพุดซา รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.๑ รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 11204 0198

18 ร.ต.อ. หญิง ฤทัยรัตน์ จันทร์ฉาย รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 11326 0099

19 ร.ต.อ. หญิง วนิดา วชิรพันธ์วิชาญ รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 11326 0136

20 ร.ต.อ. วรกร ทองสุข รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11401 0120

21 ร.ต.อ. วรณัฐ คหบดีกนกกุล รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 11305 0160

22 ร.ต.อ. วีรพงศ์ แก้วเล็ก รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 11304 0157

23 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร บุญทวี รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 11326 0135

24 ร.ต.อ. หญิง โศภชา มากคล้าย รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 11326 0139

25 ร.ต.อ. สมชาย สาริกบุตร รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.๑ รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 11204 0197

26 ร.ต.อ. หญิง สุทธิพรรณ จามูล รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.สตม. 2401 11325 0133

27 ร.ต.อ. หญิง อรสา อุบลไพศาล รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11403 0123

28 ร.ต.อ. อัครวินท์ อินทะมุสิก รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๓ รอง สว.กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๓ 2404 11204 0539

29 ร.ต.อ. อัษฎางค์ ทองแดง รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 11305 0159

30 ร.ต.ท. กรวัฒน์ ศรีวรขาน รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ตม. รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ตม. 2410 11304 0036

31 ร.ต.ท. ไตรรงค์ ปนิทานเต รอง สว.(อก.) ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. รอง สว.(อก.) ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0073

32 ร.ต.ท. ภูดิสณ์ การุณยธัช รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 11304 0147

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีเคยด ารงต าแหน่งซ่ีงถูกตัดโอนต าแหน่งตามมติ ก.ตร.ฯ และมีค าส่ังให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งใหม่

ล าดับ ยศ ช่ือ-สกุล รักษาราชการแทน ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 23๔/2562 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

33 ร.ต.ท. หญิง มนัสนันท์ พุทธิ รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 11326 0134

34 ร.ต.ท. หญิง มนาวี โปตระนันทน์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 11304 0146

35 ร.ต.ท. วุฒิชัย พ่ึงรุ่ง รอง สว.(อก.) ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. รอง สว.(อก.) ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0069

36 ร.ต.ท. อภิชา เบญจาทิกุล รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 11304 0148

37 ร.ต.ต. หญิง บงกช ดีเสมอ รอง สว.(อก.) ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. รอง สว.(อก.) ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0062

38 ร.ต.ต. หญิง บุญตา โพธ์ิแจ่ม รอง สว.(อก.) ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. รอง สว.(อก.) ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0057

39 ร.ต.ต. หญิง มธุลินท์  นวลักษณ์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 11326 0100

40 ร.ต.ต. หญิง สุพัตรา ประสิทธิเดช รอง สว.(อก.) ฝอ.๔ บก.อก.สตม. รอง สว.(อก.) ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0111

41 ด.ต. หญิง กาญจนา สุนันทนาสุข ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 12301 0131

42 ด.ต. โชคชัย คงเหม็ง ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0015

43 ด.ต. ดนุสรณ์ นุ่นสิงห์ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0116

44 ด.ต. ทนงศักด์ิ ระหา ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 12204 0165

45 ด.ต. หญิง นันทวัน วีรวรรณ ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0075

46 ด.ต. หญิง ปิยพัชร์ ทองหยู ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0115

47 ด.ต. หญิง เพชรรัตน์ วรรณาเขียว ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 12301 0123

48 ด.ต. มนตรี เขียวพระอินทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0060

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีเคยด ารงต าแหน่งซ่ีงถูกตัดโอนต าแหน่งตามมติ ก.ตร.ฯ และมีค าส่ังให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งใหม่

ล าดับ ยศ ช่ือ-สกุล รักษาราชการแทน ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 23๔/2562 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

49 ด.ต. หญิง รัตนาวดี มุ่งจงรักษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0104

50 ด.ต. เรืองฤทธ์ิ พาราษฎร ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๓ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๓ 2404 12204 0932

51 ด.ต. วิเชียร ทาก๋อง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 12204 0162

52 ด.ต. วิวัฒน์ บุญทาป๋ัน ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๕ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๕ 2406 12204 0510

53 ด.ต. หญิง ศศกร อารมณ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0061

54 ด.ต. สมปอง ทองแย้ม ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0113

55 ด.ต. สันติ เกิดสมนึก ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 12204 0163

56 ด.ต. หญิง สันทนีย์ ผลเนตร ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 12301 0089

57 ด.ต. หญิง สุภัทราวดี หุ่นเจริญชัย ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 12204 0164

58 ด.ต. อธิเทพ พรมมา ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๕ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๕ 2406 12204 0509

59 ด.ต. อภิชัย พันธ์ุภักดีดิสกุล ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.๑ 2402 12204 0166

60 จ.ส.ต. หญิง กมลทิพย์ บุญกาวิน ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0063

61 จ.ส.ต. หญิง ปทิตตา แสนประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0064

62 จ.ส.ต. หญิง ศรินญา รัตน์นลิน ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 12301 0125

63 จ.ส.ต. อภิชัย มานะคิด ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๓ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.๓ 2404 12204 0933
64 ส.ต.อ. กริชพงษ์ ศิริโภคานนท์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0072

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีเคยด ารงต าแหน่งซ่ีงถูกตัดโอนต าแหน่งตามมติ ก.ตร.ฯ และมีค าส่ังให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งใหม่

ล าดับ ยศ ช่ือ-สกุล รักษาราชการแทน ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 23๔/2562 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

65 ส.ต.อ. กันต์พัศร์ ชัยสุตานนท์ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0108
66 ส.ต.อ. หญิง กานต์สินี ทองจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0114
67 ส.ต.ท. ชนัฎฐ์ เทพละออ ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 12301 0124
68 ส.ต.ท. หญิง มณฑกาญจน์ ทรัพย์สมจิตร ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0110
69 ส.ต.ท. หญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0101
70 ส.ต.ท. หญิง สุภัทรา ม่ิงเมือง ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศท.ตม. 2409 12301 0058
71 ส.ต.ต. เกียรติฟ้า ปิยะสกุล ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 12301 0130
72 ส.ต.ต. หญิง ชนัญญา เลิศนิมิตพันธ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0077
73 ส.ต.ต. หญิง ณัชชา พันชนะ ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0074
74 ส.ต.ต. ธนกร  ช านาญ ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0019

75 ส.ต.ต. หญิง ธนวรรณ โรจนะเศรณีย์ ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 12301 0121

76 ส.ต.ต. ธนาวุฒิ ภักดียา ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0016

77 ส.ต.ต. หญิง ธัญญภรณ์ มีแทน ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0017

78 ส.ต.ต. หญิง นิตยา มุขธนสมบัติ ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 12301 0090

79 ส.ต.ต. หญิง นุรีดา หะมะ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0112

80 ส.ต.ต. หญิง ปิยะรักษ์ ไพค านาม ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 12301 0129

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีเคยด ารงต าแหน่งซ่ีงถูกตัดโอนต าแหน่งตามมติ ก.ตร.ฯ และมีค าส่ังให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งใหม่

ล าดับ ยศ ช่ือ-สกุล รักษาราชการแทน ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 23๔/2562 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2562

81 ส.ต.ต. พัสกร องค์สวงษ์สกุล ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 12301 0126

82 ส.ต.ต. หญิง พิริยา ยะทา ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0076

83 ส.ต.ต. รัฐเวช เทียมปโยธร ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0014

84 ส.ต.ต. หญิง รัตนาวดี หวังพลายเจริญ ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 12301 0088

85 ส.ต.ต. ศักดา ฌานดินแดง ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0020

86 ส.ต.ต. หญิง สรารินทร์  สงวนศรี ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 12031 0122

87 ส.ต.ต. หญิง สุรัญญา ปังศรี ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0119

88 ส.ต.ต. หญิง อภัสรา  บุญวิสุทธ์ิ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0107

89 ส.ต.ต. หญิง อรวิภา  กองทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.สตม. 2401 12301 0120

90 ส.ต.ต. หญิง อาทิติญา ศรีโมรา ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. 2401 12301 0127

91 ส.ต.ต. อิมรอน คลานุรักษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สตม. 2401 12301 0109

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



แต่งต้ังข้าราชการต ารวจ

ล าดับ ยศ ช่ือ    สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. ชาญวิทย์  ธงศรี รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11326 0090 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0563

2 ร.ต.อ. หญิง ปณิชา ตะลัยวงษ์ รอง สว.ธร. สภ.ปากคลองรังสิต อ.เมือง จว.ปทุมธานี ปนม.8580 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 (กง.) 2404 11326 0090

3 ร.ต.อ. หญิง มาลัย  สาสูงเนิน รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0069 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11204 0215

4 ร.ต.ท. สุวิน  ม่ันคง รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11202 0112 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11204 0144

5 ด.ต. เกียรติศักด์ิ  จ้ีฟู ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0372 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12204 1110

6 ด.ต. หญิง นภา  แผนสท้าน ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0653 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0618

7 ด.ต. ปิยะ  ปูชะพันธ์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1279 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0010

8 จ.ส.ต. หญิง ชลทิชา  แก้วใสทับ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1055 ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0653

9 จ.ส.ต. ประเสริฐ จงบรรจบ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0526 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1106

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่ี 234/2562 ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตรวจแล้วถูกต้อง

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

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กิตติพงษ์  เนวนิช)

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.


