
(สำเนา) 
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่   24/๒๕๖๓ 

เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัต ิตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗             
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง     
การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 297/2562 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน  ๑๔๒ ราย ดำรงตำแหน่ง   
ต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้   

ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563     
เป็นต้นไป 

                                 สัง่   ณ   วันที่    ๓๑    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
                    (ลงชื่อ) พลตำรวจโท   สมพงษ์   ชิงดวง   
                                    ( สมพงษ์   ชิงดวง )               
                                 ผูบ้ัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำเนาถูกต้อง 
 
 
ว่าที่พันตำรวจเอก 

( นรบดี   ศศิประภา ) 
   ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 



ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กฤตลักษณ์ ปินะกาพัง รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0331 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0108

2 ร.ต.อ. กฤษฎา รัตนศิลปกร รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0392 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0223

3 ร.ต.อ. กฤษฎินทร์ กันไชยา รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11204 0269 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11304 0181

4 ร.ต.อ. หญิง กัลยา สัมฤทธ์ิวงศ์ รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11304 0306 รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11363 0279

5 ร.ต.อ. หญิง กานต์พิชชา แก้วผัด รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0435 รอง สว. ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0139

6 ร.ต.อ. หญิง กิตติญา สาจุ้ย รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0235 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11204 0178

7 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ อ่ินค า รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0111 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11204 0047

8 ร.ต.อ. หญิง เกษร กล่ินด้วง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0529 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0115

9 ร.ต.อ. หญิง เกษร ศรีฉ่ านาค รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11304 0058 รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11363 0128

10 ร.ต.อ. ไกรสร สุขสี รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0043 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11363 0256

11 ร.ต.อ. หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11204 0076 รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 11204 0247

12 ร.ต.อ. ค ารพ ป่ินทองพันธ์ุ รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 11202 0306 รอง สว.ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 11204 0313

13 ร.ต.อ. หญิง จินตนา แก้วสุข รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0564 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0678

14 ร.ต.อ. หญิง จิรวรรณ ศรีแจ่ม รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11326 0016 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0036

15 ร.ต.อ. หญิง จุฬาลักษณ์ มอรร์ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 11304 0012 รอง สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 11363 0216

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 2

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

16 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ผลาหาร รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11304 0081 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11202 0078

17 ร.ต.อ. ชนภัทร บุญนัก รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11202 0055 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11204 0169

18 ร.ต.อ. ชนะชัย จันทรา รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11204 0066 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 11204 0237

19 ร.ต.อ. หญิง ชนิญญา ไวยสุตรา รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0095 รอง สว.ตม.จว.อ่างทอง บก.ตม.3 2404 11204 0437

20 ร.ต.อ. หญิง ชลธิชา บุญให้ผล รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11304 0055 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0059

21 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ เท่ียงทัศน์ รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0119 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0130

22 ร.ต.อ. ชาตรี เครือเถา รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11202 0034 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0110

23 ร.ต.อ. ช านาญ โยธินตะคุ รอง สว.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 11306 0042 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0243

24 ร.ต.อ. หญิง ญาณิณ วงศ์ขจร รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0504 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0064

25 ร.ต.อ. หญิง ณัฎฐญา มีทอง รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0664 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11204 0246

26 ร.ต.อ. ณัฏฐรัชต์ โหรสกุล รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11304 0278 รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11204 0252

27 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11204 0160 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11204 0269

28 ร.ต.อ. ดวงแก้ว คงสกุล รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0340 รอง สว.ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 11363 0287

29 ร.ต.อ. เตรียม บาลัน รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 11304 0106 รอง สว.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 11306 0020

30 ร.ต.อ. โตมร ปานะโปย รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11204 0252 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11363 0208

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 3

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

31 ร.ต.อ. หญิง ทัศนีย์ ศรีสังข์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0531 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0392

32 ร.ต.อ. ทิปฒ์ ท่ังเชียงใหม่ รอง สว.ตม.จว.ล าพูน บก.ตม.5 2406 11204 0198 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5 2406 11204 0305

33 ร.ต.อ. ธงไทย ไพเราะ รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0377 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0235

34 ร.ต.อ. ธนดิท เถ่ือนช านาญ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0067 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0502

35 ร.ต.อ. ธเนศพล ละอองทอง รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 11202 0133 รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 11363 0343

36 ร.ต.อ. หญิง ธัญญลักษณ์ ดาราค า รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11363 0132 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0073

37 ร.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ ทองเพ็ชร รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0055 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0102

38 ร.ต.อ. ธิติ อนันตริยกุล รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0062 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11204 0282

39 ร.ต.อ. หญิง นภัสกร พานทอง รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0093 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0212

40 ร.ต.อ. หญิง นภัสวรรณ พ่ึงพงษ์ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0041 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0736

41 ร.ต.อ. นรวัฒน์ สุระพร รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0181 รอง สว.ฝท.บก.ตม.4 2405 11310 0354

42 ร.ต.อ. หญิง นฤตย์อร แก้วเจริญ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0291 รอง สว.ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 11304 0012

43 ร.ต.อ. หญิง นวลฉวี ศรีบาง รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0385 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0222

44 ร.ต.อ. หญิง น่ิมนภา เพชรมณี รอง สว.ตม.จว.ล าพูน บก.ตม.5 2406 11363 0196 รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 11363 0080

45 ร.ต.อ. นิรุติ หรเสริฐ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0166 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6 2407 11204 0372

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 4

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

46 ร.ต.อ. หญิง นุศรา ณ ค าปัน อังฮีเลส รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0189 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0015

47 ร.ต.อ. บุญณรงค์ เผ่าไทย รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0420 รอง สว.ตม.จว.แพร่ บก.ตม.5 2406 11204 0242

48 ร.ต.อ. หญิง ปฏิมากร ศิริเตชะ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0164 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0217

49 ร.ต.อ. ปรกกรีน เชิญศิริ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0050 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0195

50 ร.ต.อ. หญิง ปราดา ศรีวัชโรสถ รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11202 0120 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0126

51 ร.ต.อ. หญิง ปรารถนา สวัสด์ิแจ้ง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0567 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11304 0113

52 ร.ต.อ. หญิง ปรีญาภรณ์ บาลี รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 11304 0024 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0142

53 ร.ต.อ. หญิง ปรียาการย์ สาลีวรโรจน์ รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0218 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0676

54 ร.ต.อ. หญิง ปรียาวัลย์ สระแก้ว รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11363 0088 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0155

55 ร.ต.อ. หญิง ปุญญาภา ถาวรภัณฑิลา รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11403 0019 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0088

56 ร.ต.อ. หญิง ผุสสดี หนูทอง รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11326 0193 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0414

57 ร.ต.อ. พงษ์พิทักษ์ ระถาวนิชย์ รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0074 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0326

58 ร.ต.อ. หญิง พนิดา จันทร์อนันต์ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11304 0038 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0041

59 ร.ต.อ. พรเทพ ใจศิริ รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 11204 0180 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11204 0185

60 ร.ต.อ. หญิง พรรณทิพา สุขจ านงค์ รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11326 0223 รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 11326 0178

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 5

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

61 ร.ต.อ. พฤฒิพงศ์ ทรงภักดีกุล รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0393 รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม. 2408 11204 0026

62 ร.ต.อ. พัทธวีร์ ปานเด รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11304 0038 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0494

63 ร.ต.อ. พันธ์ุธัช ทองอ้ม รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0076 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0504

64 ร.ต.อ. พิพิธ วิศาลธีระกร รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0361 รอง สว.ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 11204 0442

65 ร.ต.อ. หญิง พิไล ภูมิชัยสุวรรณ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0427 รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0339

66 ร.ต.อ. หญิง ไพจิตร พาณิชยสัมพันธ์ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0113 รอง สว.ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 11204 0432

67 ร.ต.อ. หญิง ไพรินทร์ ผิวขาว รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0196 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0544

68 ร.ต.อ. ภัทรวัฒน์ อุทธิยา รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0390 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0779

69 ร.ต.อ. ภัทรินทร์ ถ่ินอุบล รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11204 0251 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11204 0232

70 ร.ต.อ. หญิง ภัสสร ฆ้องเลิศ รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0117 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0784

71 ร.ต.อ. ภิญโญ กระอาจ รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5 2406 11204 0305 รอง สว.ตม.จว.ล าพูน บก.ตม.5 2406 11204 0198

72 ร.ต.อ. หญิง ภิรดา ชัยชนะเจริญศรี รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0436 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0370

73 ร.ต.อ. หญิง มนธิดา วีระพันธ์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0161 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0780

74 ร.ต.อ. หญิง มนัญญา จันทรังษี รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0240 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0218

75 ร.ต.อ. หญิง มนัสนันท์ ใจงาม รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0061 รอง สว.ฝท.ตม.บก.ตม.5 2406 11310 0293

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 6

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

76 ร.ต.อ. หญิง มนาวี โปตระนันทน์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 11304 0146 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0377

77 ร.ต.อ. แมน สังข์ไทย รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0675 รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0331

78 ร.ต.อ. หญิง รติกร ก้อนค า รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0243 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11309 0016

79 ร.ต.อ. รนนท์ นาคะปักษิณ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 23203 0059 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11363 0401

80 ร.ต.อ. หญิง รังสิมา ทางดี รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11309 0016 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0062

81 ร.ต.อ. ราเมศ วัชรอังศรานนท์ รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11204 0220 รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11363 0092

82 ร.ต.อ. หญิง ร าไพ มหาไชย รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 11326 0259 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0058

83 ร.ต.อ. หญิง รินทร์ลภัส รัตนธรกรพงศ์ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0069 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11363 0142

84 ร.ต.อ. หญิง วนิดา วชิรพันธ์วิชาญ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0136 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11304 0047

85 ร.ต.อ. วรณัฐ คหบดีกนกกุล รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11305 0160 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11204 0786

86 ร.ต.อ. หญิง วรรณภา พิพัฒนสุคนธ์ รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0221 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0219

87 ร.ต.อ. หญิง วรางคณา อุดมพันธ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0553 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11204 0288

88 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ขวัญศรี รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 11304 0011 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0417

89 ร.ต.อ. หญิง วริฐา วงษ์วานิช รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11363 0092 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11326 0203

90 ร.ต.อ. หญิง วรินทร์ญพัชร์ พิลาเจือ รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 11363 0098 รอง สว.ตม.จว.กาฬสินธ์ุ บก.ตม.4 2405 11204 0298

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 7

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

91 ร.ต.ท. วัชรพงศ์ ศิรินทร์วงศ์ รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม. 2408 11204 0039 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0495

92 ร.ต.อ. วัฒน์ศรุต กิติอัศวะวงศ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0651 รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0309

93 ร.ต.อ. หญิง วาสนา ทรงภักดีกุล รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0295 รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0117

94 ร.ต.อ. หญิง วาสนา พรเจริญวิโรจน์ รอง สว.ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 11363 0286 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0415

95 ร.ต.อ. วิชชยุตม์ ช่ืนยศเจริญ รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11202 0078 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11304 0081

96 ร.ต.อ. วิฑูรย์ วิเศษคุณ รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0165 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11204 0120

97 ร.ต.อ. วิทยา ปาละสานต์ รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 11363 0117 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0323

98 ร.ต.อ. วิรัช ปัฏธรรมวงศ์ รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 11204 0241 รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11204 0220

99 ร.ต.อ. หญิง วีนัสริน มะยูนุ รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0030 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0416

100 ร.ต.อ. วีรพงศ์ แก้วเล็ก รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11304 0157 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0503

101 ร.ต.อ. หญิง วุฒานุสรณ์ พ่ึงเดช รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11326 0228 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0111

102 ร.ต.อ. ศรายุทธ ด าแป้น รอง สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 11363 0187 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6 2407 11203 0377

103 ร.ต.อ. ศราวุธ ประยูรวงศ์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0175 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11202 0095

104 ร.ต.อ. หญิง ศรีสกุล เธียรประดิษฐ์ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0115 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11204 0549

105 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร บุญทวี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0135 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11304 0050

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 8

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

106 ร.ต.อ. หญิง ศิริลักษณ์ พูลศิริ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11304 0011 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 11304 0028

107 ร.ต.อ. หญิง ศุกฤทัย ชัยสวัสด์ิ รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0163 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0112

108 ร.ต.อ. สรวิชญ์ ชวนานุรักษ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0641 รอง สว.ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 11204 0172

109 ร.ต.อ. หญิง สิริลักษณ์ เสง่ียมลักษณ์ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0062 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0250

110 ร.ต.อ. หญิง สุขเสิน ดรปัดสา รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0084 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11363 0132

111 ร.ต.อ. หญิง สุชัญญา ศรีมะโรง รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0015 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0013

112 ร.ต.อ. หญิง สุธิดา อ่านเปล่ือง รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0093 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0066

113 ร.ต.อ. สุพล ศรีพัก รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0126 รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11202 0120

114 ร.ต.อ. สุภสิทธ์ิ ไวเกษตรกรณ์ รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม. 2408 11204 0026 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11204 0170

115 ร.ต.อ. หญิง สุภาวดี ล้ีศักด์ิสกุล รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11309 0018 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0030

116 ร.ต.อ. สุรกฤษฎ์ิ กุลสุร เหมือนมี รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0063 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0511

117 ร.ต.อ. สุรชัย วิรัติพาส รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11326 0014 รอง สว.ตม.จว.ล าพูน บก.ตม.5 2406 11363 0196

118 ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ พิบูลศุภวิริยะ รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0223 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11204 0227

119 ร.ต.อ. สุรบถ จุนวิจิตร รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0401 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0198

120 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณา แววมยุรา รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0671 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0303

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 9

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

121 ร.ต.อ. อชิตะ บรรเทิงจิตร รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0212 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11204 0405

122 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ สลีมิน รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0395 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6 2407 11204 0371

123 ร.ต.อ. อนันต์ ค าปันนา รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0691 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11204 0787

124 ร.ต.อ. อนันต์ พวงนิล รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0082 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0205

125 ร.ต.อ. อนันท์ อินทราย รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0070 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0206

126 ร.ต.อ. อนุศักด์ิ นกดา รอง สว.ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6 2407 11363 0129 รอง สว.ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6 2407 11204 0227

127 ร.ต.อ. อภิระศักด์ิ สุดตาซ้าย รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0558 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11204 0135

128 ร.ต.อ. อภิรักษ์ ธีบูรณ์บุญ รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 11204 0233 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0500

129 ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน์ สอดจิตต์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0391 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11304 0028

130 ร.ต.อ. อรรถพจน์ ปทุมานนท์ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11202 0132 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11202 0050

131 ร.ต.อ. อรุณ มูสิก้ิม รอง สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 11363 0215 รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 11363 0344

132 ร.ต.อ. อรุณฤกษ์ ค าวัฒนา รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11363 0401 รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0407

133 ร.ต.อ. หญิง อวยพร ร่ืนอายุ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0640 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11202 0094

134 ร.ต.อ. หญิง อัสมาอ์ ตาเดอินทร์ รอง สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 11363 0190 รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 11363 0178

135 ร.ต.อ. หญิง อาทิตยา จ่าสิงห์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0061 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0542

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 10

ล ำดับ ยศ ชือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 24/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

136 ร.ต.อ. หญิง อาทิติยา ง้ิวลาย รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11326 0025 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0146

137 ร.ต.อ. อานนท์ ศรีมารักษ์ รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11304 0181 รอง สว.ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 11304 0290

138 ร.ต.อ. หญิง อารยพร แซ่ขวย รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 11204 0232 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11204 0203

139 ร.ต.อ. เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0079 รอง สว.ตม.จว.อ านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 11363 0176

140 ร.ต.อ. เอนกชัย ไทรหยี รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11204 0171 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11204 0126

141 ร.ต.อ. โอภาส จตุราภิรมย์ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11204 0169 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11202 0055

142 ร.ต.อ. ไอยรัชต์ รักชาติ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11403 0017 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11204 0143

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.   นรบดี  ศศิประภา
( นรบดี  ศศิประภา )

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง นรบดี  ศศิประภา
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.


