
(สำเนา) 
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่   2๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัต ิตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗             
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง     
การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 297/2562 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน  71 ราย ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้   

ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2563     
เป็นต้นไป สำหรับข้าราชการตำรวจที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง แล้วได้รับการแต่งตั้งไปดำรง
ตำแหน่งที่ทำหน้าที่นายเวร หากต่อมาเมื่อได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมที่
บรรจุหรือแตง่ตั้งให้ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไข 

                                 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 เพศ ชือ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กรัณฑ์วาริษฐ์ สมจันทร์ รอง สว.(สอบสวน)สน.ปทุมวัน สน.2-897 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0084

2 ร.ต.อ. กฤศณัฎฐ์ คงยัง รอง สว.จร.สภ.เมือง สมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ สสป.219 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11363 0696

3 ร.ต.อ. หญิง กานต์สิรี สิทธิประสงค์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก. สส.บช.น. 1012 11305 0158 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11305 0160

4 ร.ต.อ. หญิง ก่ิงกานต์ ไชยวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก  จว.เชียงใหม่ สชม.454 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 2406 11203 0269

5 ร.ต.ท. กิตติวินท์ เอ่ียมส าอางค์ นว.(สบ.1) ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11323 0006 นว.(สบ.1) ผบก.ตม.2 2403 11323 0006

6 ร.ต.อ. หญิง กุลฐรัศม์ิ รุจเจริญผล รอง สว อบรมผู้กระท าผิดกฎ จราจร กก.3 บก.จร. 1002 11306 0152 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0135

7 ร.ต.อ. หญิง กุสุมา มีโภค รอง สว กก.10 บก.รน. 2106 11327 0358 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0147

8 ร.ต.อ. โกเมน วรรณบวร รอง สว (สอบสวน)สน.นางเล้ิง สน.1-961 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0062

9 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์ รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0039 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0079

10 ร.ต.อ. จิรศักด์ิ ไชยเดช รอง สว.จร.สน.นางเล้ิง สน.1-981 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0069

11 ร.ต.อ. จิรัฐกาล วุฒิทวีพัฒน์ ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0195 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0043

12 ร.ต.อ. หญิง ชนัญธิภา แสนโคตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11327 0105 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11326 0025

13 ร.ต.อ. หญิง ชนิตสิรี เรืองด ารงรัตน์ รอง สว ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท 3201 11304 0045 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0672

14 ร.ต.อ. หญิง ชมพูนุช ไชยเดช รอง สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 11204 0045 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11326 0071

15 ร.ต.อ. ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.ล าหิน สน.1-1133 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0159

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๕/2563 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 เพศ ชือ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๕/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

16 ร.ต.ท. ชวลิต ประพันธ์ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11204 0034 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11304 0038

17 ร.ต.อ. หญิง ชุติญาณิวชร ทวีเรืองวงศ์ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก .อก.สพฐ.ตร. 2701 11403 0074 รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11363 0132

18 ร.ต.ท. ณฐรัช กันทาธง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0260 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0066

19 ร.ต.อ. ณรงค์รัชช์ นิมิตณรงค์ชัย รอง สวป.สภ.เชียงค า พะเยา 1507 11202 0057 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0172

20 ร.ต.ท. หญิง ณัจยา เล้าสุขศรี รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศทก. 2804 11304 0010 รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11403 0126

21 ร.ต.อ. หญิง ณัฐญา เกิดโชคชัย รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 0903 11328 0048 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0077

22 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ธนจินดา รอง สว.(สอบสวน)สน.บาง โพงพาง สน.2-919 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0054

23 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ รุ่งขจรกล่ิน รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก. อก.บช.ส. 2301 11304 0045 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0240

24 ร.ต.อ. ดนุภพ ปฐมวานิช รอง สว ศขบ.สพฐ ตร. 2700 11403 0066 รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11403 0125

25 ร.ต.อ. หญิง ดวงใจ รัตนะพันธ์ รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. 2703 11336 0045 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0681

26 ร.ต.อ. หญิง เต็มศิริ ยาสมุทร รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0085 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11326 0014

27 ร.ต.อ. หญิง ทิวาพร รุ่งโรจน์ รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาช่ืน 1109 24203 0163 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0072

28 ร.ต.อ. หญิง ธนกร ชาญชายตวิษา รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.129 รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 11304 0106

29 ร.ต.อ. ธนันต์ อุ่นสินม่ัน รอง สว กลุ่มงานแปลและล่าม  ตท. 0102 11320 0140 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0055

30 ร.ต.อ. นพพร เศรษฐีสมบัติ รอง สว. กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0106 รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11204 0117

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

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 เพศ ชือ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๕/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

31 ร.ต.อ. หญิง นิโลบล ขัดแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0016 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0117

32 ร.ต.อ. บุรินทร์ ศรีสุรางค์ รอง สว.(สอบสวน)สน.พลับ พลาไชย 1 1113 24203 0069 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11363 0231

33 ร.ต.อ. ปรเมศร์ ศรีธินนท์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11203 0128 รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 11204 0192

34 ร.ต.อ. ผดุงศักด์ิ สงคราม ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11429 0066 รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11309 0018

35 ร.ต.อ. หญิง พนารัตน์ วงศ์ปรักไพศาล รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11304 0036 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11326 0228

36 ร.ต.อ. หญิง พัชรี ทิหวาย รอง สว.ธร.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน สลพ.143 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0165

37 ร.ต.ท. พัสกร กลัดง้ิว รอง สว(สอบสวน) สภ.เมือง เลย 1410 11203 0130 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0514

38 ร.ต.อ. พีรณัฐ ก าเหนิดเพชร รอง สว.(สอบสวน)สน.พระโขนง สน.2-614 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0211

39 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน์ หล้าสาย รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0155 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11326 0763

40 ร.ต.อ. ไพรัช จุลทะหว้า รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.252 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0723

41 ร.ต.ท. หญิง ไพลิน ธัญจรัสรักษ์ รอง สว.ฝ่ายบริหารงานวิจัย ศบศ.รร.นรต. 3007 11310 0048 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0212

42 ร.ต.อ. หญิง ภณพร สิงหรา ณ อยุธยา รอง สว.ฝตห.บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0092 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0093

43 ร.ต.อ. ภารดา ตันติรุ่งอรุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8577 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0682

44 ร.ต.อ. ภูริศ ค าหม่ืน รอง สว.(สอบสวน)สน.ท่าข้าม สน.3-1049 รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม. 2408 11204 0029

45 ร.ต.อ. หญิง มานิตา ทิพย์จันทร์ รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11337 0054 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0241

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

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 เพศ ชือ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๕/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

46 ร.ต.ท. ยุทธพล อนันตวิเชียร รอง สว.ฝอ.วน. 0106 11318 0021 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0484

47 ร.ต.อ. วงศกร วรรณสมบูรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 24203 0069 รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0145

48 ร.ต.อ. หญิง วชิรา ศิริชาติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11326 0029 รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11326 0223

49 ร.ต.อ. หญิง วริศรา แสงสาง นว.(สบ1) ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11323 0007 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0163

50 ร.ต.อ. วิทยา จาดตานิม รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 1021 รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0147

51 ร.ต.อ. วิรัตน์ อินทร์ยอด รอง สว สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11204 0078 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0267

52 ร.ต.ท. หญิง วิรัลพัชร มาพวง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0201 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0061

53 ร.ต.อ. วิโรจน์ ศรีสภา รอง สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 11204 0042 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0208

54 ร.ต.อ. วีรศักด์ิ ทรัพย์ดี รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0020 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0372

55 ร.ต.อ. เวชยัณ ปิยภิรมย์ รอง สว.สส.กก.สส.น.7 1009 11204 0052 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11204 0430

56 ร.ต.อ. หญิง ศณิศา นนธ์พละ รอง สว. ฝ่ายบัญชี 1 กช. 0503 11327 0020 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0581

57 ร.ต.อ. หญิง ศตพร ปุญญมัย รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูพิง คราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ สชม.573 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0768

58 ร.ต.ท. หญิง ศรัญญา วิริยะ รอง สว.ฝอ.กส. 2905 11326 0014 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0123

59 ร.ต.ท. ศรัณย์วิทย์ แก้วไชโย รอง สวป.สน.ประชาช่ืน สน.1-716 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0214

60 ร.ต.อ. ศุภวัฒน์ ประจิตร รอง สว.กก.3 บก.ปส.3 2204 11204 0077 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0157

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

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 เพศ ชือ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๕/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

61 ร.ต.อ. สิทธิพงศ์ สมพันธ์ รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0224 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0067

62 ร.ต.ท. สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สวป.สภ.ตะก่ัวป่า จว.พังงา สพง.216 รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 11202 0114

63 ร.ต.อ. สุขวัตร ใจขันค า รอง สว.จร.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.140 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11304 0011

64 ร.ต.ท. สุจริต ศรีค า รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11322 0026 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0322

65 ร.ต.อ. สุธีรเทพ โพธ์ินฤมิต รอง สว.(สอบสวน)สน.มักกะสัน 1003 11203 0136 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11202 0070

66 ร.ต.อ. สุรย์พศช์ เครือธนกุล รอง สว.สส.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 0610 13204 0120 รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0248

67 ร.ต.อ. อดิเรก ศรีหาคลัง รอง สวป. สภ.ท่าอุเทน จว. นครพนม 1406 11202 0162 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0325

68 ร.ต.ท. หญิง อภิญญา บุญกระเต้ือง รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0011 รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 11363 0106

69 ร.ต.อ. อรรถพล บุตรเอ้ือ รอง สว ฝทว.7 ทว. 2703 11403 0146 รอง สว.ฝท.ตม.บก.ตม.4 2405 11403 0355

70 ร.ต.อ. หญิง อรุณลักษณ์ ฤทธิเดช รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 11326 0359 รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 11326 0205

71 ร.ต.อ. หญิง อลิสา เอียดเอก อจ สบ(1) กค.ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0100 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0113

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.


