
(สำเนา) 
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่  26/๒๕๖๓ 

เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง  การปรับปรุงระบบ
การพิจารณาแต่งตั ้งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที ่ 297/2562 ลงวันที่                 
10 พฤษภาคม 2562 จึงแต่งตั ้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร และผู ้บ ังคับหมู่ จำนวน 428 ราย               
ดำรงตำแหน่งต่าง 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 ช่ือ  สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. จิรภัทร อินทะเนน รอง สว.(อก.) ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0051 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0183

2 ร.ต.อ. ชัชนันท์ มาสม รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0075 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0546

3 ร.ต.อ. โชคอนันต์ ภู่เล็ก รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 12313 0311 รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0480

4 ร.ต.อ. โชติ จ้ิมล้ิม รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0401 รอง สว.(สส.) ตม.จว.แพร่ บก.ตม.5 2406 12204 0506

5 ร.ต.อ. ณรงค์ กล่ันเกษร รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0144 รอง สว.(สส.) ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 12204 0462

6 ร.ต.อ. หญิง ดวงรัตน์ เกิดลาภ รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12313 0761 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12301 0255

7 ร.ต.อ. หญิง บงกช ดีเสมอ รอง สว.(อก) ฝอ.ศท.ตม. 2409 12301 0062 รอง สว.(อก.) ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0026

8 ร.ต.อ. เผชิญ เดิมบางชัน รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0159 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0540

9 ร.ต.อ. ไพศาล ไขว้เครือ รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12301 0757 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0644

10 ร.ต.อ. ไพศาล ธนะโสธร รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0290 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0852

11 ร.ต.อ. หญิง วิระพรรณ เหลืองอร่าม รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0501 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0502

12 ร.ต.อ. วุฒิชัย พ่ึงรุ่ง รอง สว.(อก) ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0069 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0317

13 ร.ต.อ. ศตพล ไชยรัตน์ รอง สว.(ป.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0052 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0875

14 ร.ต.ท. หญิง กรรณิกา วงษ์เสน รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0365 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0186

15 ร.ต.ท. เจริญ พละพล รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0131 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0536

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 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 ช่ือ  สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

16 ร.ต.ท. ชานนท์ กรชวัลกุล รอง สว.(ป.) ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12202 0197 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0970

17 ร.ต.ท. หญิง ฑิตยา นทีปราการ รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1242 รอง สว.(อก.) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 12313 0694

18 ร.ต.ท. ธนัฐวรรณ พันธ์ใจธรรม รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0685 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12313 0284

19 ร.ต.ท. นักรบ ล้วนรอด รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0058 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0854

20 ร.ต.ท. นิพนธ์ เข็มเพชร รอง สว.(ป.) ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0139 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 12204 0593

21 ร.ต.ท. บุญส่ง โตค านุช รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12204 0447 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0477

22 ร.ต.ท. ปรีชา เหมนิธิ รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0118 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0367

23 ร.ต.ท. ปัญญา บุญแสน รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0505 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0968

24 ร.ต.ท. หญิง ผกาวัลย์ ตยาคีพงศ์ รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1060 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0671

25 ร.ต.ท. พิทัก ฤทธ์ิรักษา รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0316 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12204 0863

26 ร.ต.ท. หญิง ภิญญาพัชญ์ คีรีโชติ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 12313 0537 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0006

27 ร.ต.ท. วิรัช ศรีชมภู รอง สว.(ป.) ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 12202 0346 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0889

28 ร.ต.ท. ศักรินทร์ สุโกสิ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0515 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1086

29 ร.ต.ท. หญิง สุทธิกาญจน์ ม่ังค่ัง รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0005 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0617

30 ร.ต.ท. สุทัศน์ หงษ์สายพิน รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0366 รอง สว.(อก.) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0696

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 ช่ือ  สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

31 ร.ต.ท. อนุชิต เหรียญมุง รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0200 รอง สว.(อก.) ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0449

32 ร.ต.ท. อภิชัย พันธ์ุภักดีดิสกุล รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0166 รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0238

33 ร.ต.ท. อภิชา ตังคะวัชระ รอง สว.(ป.) ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12202 0254 รอง สว.(ป.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0094

34 ร.ต.ท. อาณัติ พันศรี รอง สว.(สส.) ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12204 0636 รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0432

35 ร.ต.ต. โกศล สอนศิริ รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12301 0661 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1092

36 ร.ต.ต. จ าลอง บุญฟัก รอง สว.(ป.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0278 รอง สว.(สส.) ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0344

37 ร.ต.ต. เฉลิมพล จงศิริ รอง สว.(อก) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0092 รอง สว.(อก.) ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 12313 0261

38 ร.ต.ต. หญิง ชนัญชิดา ตุรงค์ รอง สว.(สส) ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12204 0386 รอง สว.(ป.) ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12202 0149

39 ร.ต.ต. ชยพล ยะนุรักสกุล รอง สว.(อก.) ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 2406 12313 0195 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0401

40 ร.ต.ต. หญิง ชิตศุภางค์ พัฒนกิจ รอง สว. (อก.) ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 12313 0943 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12313 0379

41 ร.ต.ต. ทศพร ดุษฎีบัณฑิต รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0122 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0879

42 ร.ต.ต. เทวัญ อร่ามวงศ์ รอง สว.(สส.) ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12204 0633 รอง สว.(อก.) ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท .ตม. 2409 12301 0111

43 ร.ต.ต. ธรรมสรณ์ บัวไพจิตต์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0542 รอง สว.(ป.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0042

44 ร.ต.ต. ธวัชชัย ชาญยุทธนา รอง สว.(ป.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12202 0251 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0973

45 ร.ต.ต. ธีรพงศ์ วงศ์ทองดี รอง สว.(อก) กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 2407 12301 0026 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0880

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 ช่ือ  สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

46 ร.ต.ต. หญิง บุญตา โพธ์ิแจ่ม รอง สว.(อก) ฝอ.ศท.ตม. 2409 12301 0057 รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0097

47 ร.ต.ต. ประจวบ หนูมี รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0865 รอง สว.(สส.) ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0870

48 ร.ต.ต. หญิง เปมิกา บุญประเวศ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0404 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0857

49 ร.ต.ต. พชรพล อโศกจินดา รอง สว.(ป.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖ 2407 12202 0224 รอง สว.(ป.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0070

50 ร.ต.ต. หญิง พนิตตา วิเศษกุลธนา รอง สว.(อก.) ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12301 0444 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0240

51 ร.ต.ต. พยัคฆ์ ยวนใจ รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0435 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0424

52 ร.ต.ต. พิชิต เชนพูน รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0385 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0442

53 ร.ต.ต. พีรวัฒน์ กาญจนราช รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0060 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0971

54 ร.ต.ต. พุฒิพัฒน์ แพ่งพนม รอง สว.(อก.) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0693 รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0115

55 ร.ต.ต. หญิง ภาพร แก้วนรี รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0144 รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0292

56 ร.ต.ต. หญิง มาลินี เกตุวงศ์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0490 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0860

57 ร.ต.ต. วรรณพ สันติปาตี รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0372 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1091

58 ร.ต.ต. วัชรินทร์ ปิตโต รอง สว.(สส) ตม.จว.ก าแพงเพชร 2406 12204 0477 รอง สว.(อก.) ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0451

59 ร.ต.ต. วิรัช บุญวัน รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 12313 0412 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0553

60 ร.ต.ต. สมคิด เชิดพันธ์ุ รอง สว.(อก.) ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1709 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0966

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 ช่ือ  สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

61 ร.ต.ต. ส าเริง บุญทองแก้ว รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1065 รอง สว.(สส.) ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0640

62 ร.ต.ต. สุเทพ จันทร์มาลา รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0099 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12301 0775

63 ร.ต.ต. สุพจน์ เกตุทอง รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1549 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12202 0197

64 ร.ต.ต. โสฬส หวังประสพกลาง รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0446 รอง สว.(สส.) ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0559

65 ร.ต.ต. อธิวัฒน์ เบญจามฤต รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0934 รอง สว.(สส.) ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0411

66 ร.ต.ต. อมรเทพ อาบสุวรรณ รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0093 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0337

67 ร.ต.ต. อัครพล สุวรรณช่ืน รอง สว.(ป.) ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12202 0112 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0535

68 ร.ต.ต. หญิง อัจฉราพร อุดมดี รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0234 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0103

69 ร.ต.ต. อุดมยศ ขุขันธ์เขต รอง สว.(อก.) ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0165 รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12204 0153

70 ด.ต. หญิง กนกพร สุขย่ิง ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1135 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0703

71 ด.ต. กร พรพิสิฐธนา ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12202 0177 ผบ.หมู่ ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12204 0591

72 ด.ต. กรกฎ โคตรพัฒน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0237 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0899

73 ด.ต. หญิง กรวิการ์ พัชรวีระรัชต์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0476 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0621

74 ด.ต. กฤตธัช สุขแก้ว ผบ.หมู่ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0337 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0681

75 ด.ต. กฤตภาส บุญยะสมภพ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0012 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12301 0135

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 6

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

76 ด.ต. หญิง กฤตยา หมวดหร่ี ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0547 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12301 0596

77 ด.ต. กฤษณะ ครุฑางคะ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0866 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0825

78 ด.ต. กฤษดา เน้ือจันทา ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0094 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12202 0254

79 ด.ต. กอบศักด์ิ โภชนา ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0289 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0853

80 ด.ต. หญิง กัญญ์วรา ฝ่ายจ าปา ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0181 ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 2405 12313 0016

81 ด.ต. กันตศักด์ิ คนจริง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1183 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0987

82 ด.ต. กัลป์ภูชิชย์ พุ่มเรืองนาม ผบ.หมู่ กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0054 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12313 0330

83 ด.ต. หญิง กัลยวีร์ พันธ์ุอภัย ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0424 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0100

84 ด.ต. หญิง กาญจนา ศรีอ่อน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0609 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0145

85 ด.ต. หญิง กาญจนา สุริยโวหาร ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1471 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1721

86 ด.ต. กานตพงศ์ บุดดีวัน ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0449 ผบ.หมู่ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12202 0191

87 ด.ต. กิตติ ฤทธ์ิชัยเจริญ ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0726 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0686

88 ด.ต. กิติพันธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0767 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0787

89 ด.ต. หญิง กุลธิดา กันขันค า ผบ.หมู่ ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12301 0443 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12204 0448

90 ด.ต. เกรียงศักด์ิ ลีทหาร ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0694 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0340

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 7

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

91 ด.ต. หญิง เกษร สังข์เครือ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0750 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0774

92 ด.ต. ขวัญชัย ไพบูลย์บรรพต ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12301 0549 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1093

93 ด.ต. หญิง เขมรัศม์ิ รัตนอรุณพันธ์ุ ผบ.หมู่ ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12301 0205 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0925

94 ด.ต. คงศักด์ิ แสงเทียนประไพ ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0671 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0077

95 ด.ต. คมกฤช ยอดจันทร์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0148 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0490

96 ด.ต. คมกฤช แสนมนตรี ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0525 ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12202 0195

97 ด.ต. คมศรณ์ ค ามี ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0231 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0957

98 ด.ต. จักรกริช การินตา ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0679 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0546

99 ด.ต. หญิง จักษณาพัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1112 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1722

100 ด.ต. จารุวิทย์ แสงสุวรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0077 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0883

101 ด.ต. จิตรกร จามจุรีย์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0212 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0752

102 ด.ต. หญิง จิตรพัสตร์ ยังสีนาถ ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0288 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12313 0260

103 ด.ต. หญิง จินตนา สุภาพ ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12301 0189 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12204 1113

104 ด.ต. จิรชัยยชญ์ ศรีดวงแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1706 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0986

105 ด.ต. จิรเดช เกตนานนท์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0354 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0049

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 8

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

106 ด.ต. จิรยุทธ์ ฉันท์มิตร ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0776 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0523

107 ด.ต. จิรศักด์ิ เกษเกษร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0417 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0397

108 ด.ต. จิราธิป หมายสม ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1154 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0548

109 ด.ต. หญิง จิราพัชร เถาสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0222 ผบ.หมู่ ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0585

110 ด.ต. หญิง จิราภรณ์ เกษศิริ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0753 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0779

111 ด.ต. หญิง จิราภรณ์ เพ็งแก้ว ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1493 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0282

112 ด.ต. จิรายุตม์ เกษร ผบ.หมู่ ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12202 0245 ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 12204 0376

113 ด.ต. จิฬสงวน มณีม่ันคง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0312 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1038

114 ด.ต. หญิง จุรีวรรณ มูสิกิม ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 2407 12313 0016 ผบ.หมู่ ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0872

115 ด.ต. หญิง จุฬาลักษณ์ บุญรอง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0536 ผบ.หมู่ ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 12204 0496

116 ด.ต. หญิง เจนจิรา ใจอุ่น ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1418 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2231

117 ด.ต. เจ๊ะเซ๊ะ เจ๊ะโก๊ะ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0643 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6 2407 12313 0505

118 ด.ต. ฉัตรชัย ฉัตรกันยารัตน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0054 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0563

119 ด.ต. ฉัตรชัย ชัยมาลา ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0718 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1088

120 ด.ต. หญิง ชญาณ์นินท์ สุกแก้ว ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1467 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1039

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 9

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

121 ด.ต. หญิง ชดาษา กล่ินสุคนธ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12204 0612 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0683

122 ด.ต. หญิง ชนารี มณี ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0429 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0134

123 ด.ต. ชวภณ พรหมอุบล ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0084 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0635

124 ด.ต. ชอบชล ยอดชัย ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0450 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0490

125 ด.ต. ชัยทัศน์ หอยสังข์ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0698 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0118

126 ด.ต. ชัยยันต์ ระตะขันธ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0228 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0562

127 ด.ต. ชาติวุฒิ เทพมณีรัตนกุล ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0106 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12301 0443

128 ด.ต. ชิษณุพัศณิก์ มนตรีพงษาวดาน ผบ.หมู่ ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12301 0671 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1040

129 ด.ต. เชวง แสงมณี ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12301 0403 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0189

130 ด.ต. เชิดชัย สุระถาวร ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0371 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0543

131 ด.ต. โชคดี ปานจันทร์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1633 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0826

132 ด.ต. ซอลาฮุดดีน สารง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0890 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0639

133 ด.ต. ซูดิน สาและ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1616 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0884

134 ด.ต. ฐิติกร มะโดด ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 12204 0576 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 12204 0506

135 ด.ต. ณฐกร แก้วศรีงาม ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0118 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0698

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 10

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

136 ด.ต. ณฐกร หวังและ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0502 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1041

137 ด.ต. ณฐพงศ์ ภูเก้าล้วน ผบ.หมู่ กก.3  บก.สส.สตม. 2408 12202 0180 ผบ.หมู่ กก.2  บก.สส.สตม. 2408 12204 0051

138 ด.ต. หญิง ณภัทรารัตน์ ทุยโท ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0240 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2232

139 ด.ต. ณรงค์ชัย สายตา ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0077 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0041

140 ด.ต. ณัฏฐ์พีรยช ช่างยันต์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12204 0556 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0404

141 ด.ต. ณัฐพงษ์ เกษากิจ ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0553 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12204 0373

142 ด.ต. ณัฐพงษ์ เสนาพงษ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 12202 0176 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0524

143 ด.ต. ณัฐพล ประสานสอน ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0198 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0648

144 ด.ต. หญิง ณัฐยาพัชญ์ ไชยยาวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0011 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0056

145 ด.ต. ณันฑ์ทะชัย โพธ์ิน้อย ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12204 1449 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1081

146 ด.ต. หญิง ณิชชาอร หล่อทอง ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12301 0137 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0245

147 ด.ต. หญิง ณิชาปวีณ์ บุญผ่อง ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12313 0216 ผบ.หมู่ ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12313 0465

148 ด.ต. ดนุสรณ์ นุ่นสิงห์ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0116 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0827

149 ด.ต. เดชา เสนาบุญ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1568 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 12204 0505

150 ด.ต. เดโชพล อินชัน ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0492 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12204 0452

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 11

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

151 ด.ต. หญิง เดือนเพ็ญ สุวรรณจิตต์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0321 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12202 0302

152 ด.ต. หญิง ถนอมรัตน์ สินศุข ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0375 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0160

153 ด.ต. ทนงศักด์ิ แก้วพุฒ ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0244 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0156

154 ด.ต. ทนงศักด์ิ สืบหิรัญ ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 12204 0504 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0582

155 ด.ต. ทรงศักด์ิ สักทอง ผบ.หมู่ กก.3  บก.สส.สตม. 2408 12202 0186 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0060

156 ด.ต. ทินพล ศิรินาม ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0310 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0547

157 ด.ต. ทีมากร อินทร์สร ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0468 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0965

158 ด.ต. เทพรัตน์ สุนทรแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1142 ผบ.หมู่ ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12301 0379

159 ด.ต. เทวินทร์ หงษ์ระนัย ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0499 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 2136

160 ด.ต. เทิดศักด์ิ ดวงแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0428 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0846

161 ด.ต. ธงชัย จ าปาลอย ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12202 0208 ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0523

162 ด.ต. ธนกฤต ไวประเสริฐ ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0048 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0680

163 ด.ต. ธนเดช เปียรักษากุล ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0629 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12202 0251

164 ด.ต. หญิง ธนพร นาวาแก้ว ผบ.หมู่ ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12301 0596 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0547

165 ด.ต. ธนภัทร ค าฟู ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0295 ผบ.หมู่ ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 12313 0392

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 12

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

166 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา ผบ.หมู่ ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 12313 0261 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0092

167 ด.ต. ธนศักด์ิ ชมพืช ผบ.หมู่ ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3 2404 12204 0701 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1082

168 ด.ต. ธนศักด์ิ วรรณา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0115 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0693

169 ด.ต. ธนากรณ์ พนารินทร์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 12204 0506 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0552

170 ด.ต. หญิง ธนิดา อุมา ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12301 0706 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0361

171 ด.ต. ธเนศพล ส าลี ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1674 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0828

172 ด.ต. หญิง ธมลวรรณ ติงสง่า ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0003 ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0429

173 ด.ต. ธรรศ ทองสุกใส ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1329 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1087

174 ด.ต. ธัชกร ควรประกอบกิจ ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0668 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0624

175 ด.ต. หญิง ธัญกมล เสือยัน ผบ.หมู่ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12301 0482 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12313 0762

176 ด.ต. หญิง ธัญญ์นภัส พงศ์พรรัฐกุล ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0686 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0295

177 ด.ต. ธานินทร์ ก้าวศิริรัตน์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1514 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0829

178 ด.ต. ธาวิน เหล่าเรือง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0328 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12313 0635

179 ด.ต. ธิปก แก้วเรือง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0256 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0830

180 ด.ต. ธีรพงศ์ แก้วสีขาว ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0449 ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0505

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 13

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

181 ด.ต. ธีระ อ้นน่วม ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0688 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1741

182 ด.ต. นครินทร์ บ ารุงภักดี ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0134 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12204 1455

183 ด.ต. หญิง นทษมน เจริญรัตน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0292 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0040

184 ด.ต. นนท์ธิวรรธน์ จินดาสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1622 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 12313 0944

185 ด.ต. นพชยันต์ อินสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 12313 0258 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0159

186 ด.ต. นพดล บุญกันต์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0501 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0847

187 ด.ต. นพนรรณ จักรสิทธ์ิ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0200 ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0248

188 ด.ต. หญิง นพวรรณ รัตนกุล ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0425 ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0289

189 ด.ต. หญิง นภัทร ปรุงทองดี ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12301 0473 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0292

190 ด.ต. นรภัทร สารีวงษ์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1307 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0469

191 ด.ต. นราธิป สินธุ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0396 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0525

192 ด.ต. นัทธพงศ์ ลาโหยด ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0014 ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0239

193 ด.ต. หญิง นันท์สภัฎ วิวิทยพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0003 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0699

194 ด.ต. นิคม ทองสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0060 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1042

195 ด.ต. หญิง นิดดา จิตตธรรม ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0135 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0143

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 14

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

196 ด.ต. นิติธร เรือนแก้ว ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0498 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0988

197 ด.ต. หญิง นิติยา เข่ือนขันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0004 ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0404

198 ด.ต. นิพัฒ พุมสุวรรณโน ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1538 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1043

199 ด.ต. นิมิต อินทรวัตร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0650 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0985

200 ด.ต. นิยม สุนทราวงศ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0546 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0139

201 ด.ต. นิรันดร์ อนงนวล ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0211 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0669

202 ด.ต. นิราช บุญศรีเจริญ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0868 ผบ.หมู่ ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12202 0364

203 ด.ต. หญิง นิรุบล จงสุขวรากุล ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0932 ผบ.หมู่ ตม.จว.ล าปาง บก.ตม.5 2406 12204 0431

204 ด.ต. บุญส่ง พงษ์ศิริเดช ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0736 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0960

205 ด.ต. หญิง บุปผาทิพย์ เพชรช านาญ ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0486 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0831

206 ด.ต. ปฏิมา มีจันทร์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0491 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0182

207 ด.ต. หญิง ปฏิมา อ้ึงประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0689 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0408

208 ด.ต. หญิง ปนัดดา สุวรรณศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0009 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12301 0482

209 ด.ต. ปรมี สีหล้า ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1774 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0907

210 ด.ต. ประจักร์ เติมพรหม ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0724 ผบ.หมู่ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12204 0612

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 15

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

211 ด.ต. ประชบ ศักด์ิศรี ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 12313 1701 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 2138

212 ด.ต. ประทีป ค าไพเราะ ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0049 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0651

213 ด.ต. ประทีป พุทธิชาติ ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 12204 0467 ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12204 0513

214 ด.ต. ประทีป สุทธินนท์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1560 ผบ.หมู่ ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0036

215 ด.ต. ประพจน์ สุโพธ์ิ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0335 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0425

216 ด.ต. ประภัสร ธนะก่ า ผบ.หมู่ กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0035 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12204 1048

217 ด.ต. หญิง ประภาพร สงขกุล ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 0813 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0138

218 ด.ต. ประเสริฐ กุลเกษมศักด์ิ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1230 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0631

219 ด.ต. ประเสริฐ มานีอาเล็ม ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0668 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1044

220 ด.ต. หญิง ปราณี วิริยะประทีป ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0397 ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0596

221 ด.ต. ปรีชา พร้อมสมุด ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0279 ผบ.หมู่ ตม.จว.ล าปาง บก.ตม.5 2406 12313 0426

222 ด.ต. หญิง ปอรินทร์ เพ็ญศิริ ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0519 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0181

223 ด.ต. หญิง ปัญจรัศม์ สิทธิมงคลรัชต์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0156 ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0315

224 ด.ต. ปิยะ ปัตตานัง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0443 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1382

225 ด.ต. หญิง ปิยะภรณ์ เลิศทอง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0925 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 0169

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 16

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

226 ด.ต. แปลก อินต๊ะสาร ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0143 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0541

227 ด.ต. ผดุงศักด์ิ จันนา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0283 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0360

228 ด.ต. เผด็จ จันทร์อ่อน ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0640 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12204 0571

229 ด.ต. พงศ์พัฒน์ อภิหนูเมือง ผบ.หมู่ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 2406 12313 0193 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0131

230 ด.ต. พงศา จิณะวัน ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 12313 0023 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0526

231 ด.ต. พงษ์พิพัฒน์ จอมคีรี ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 12313 0018 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0527

232 ด.ต. หญิง พชรวฤนท์ กันชัย ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0980 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 12204 0508

233 ด.ต. พยุงศักด์ิ นาคศรี ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0408 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0689

234 ด.ต. หญิง พรธิชา สว่างโชติ ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0243 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0716

235 ด.ต. หญิง พรรณ์รดา ทะกูล ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0245 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12301 0137

236 ด.ต. หญิง พรรณวดี ศรพรมมาส ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0015 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0283

237 ด.ต. พลเย่ียม บุญทรัพย์อุดม ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 12313 0020 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0528

238 ด.ต. พันธ์ุธิติ วรรณุรักษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0302 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2236

239 ด.ต. พิชิตพล บุญยะโสมะ ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0545 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0972

240 ด.ต. พิเชษฐ ศรีวงค์ษา ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0467 ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0663

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 17

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

241 ด.ต. พิทวัส ศรีรัง ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0607 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0468

242 ด.ต. พิทักษ์พงศ์ บัวคล่ี ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1157 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0908

243 ด.ต. พิศฐ์ศักด์ิ จันทโกมุท ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0459 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12204 0862

244 ด.ต. พีระพล โนนหนองคู่ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0617 ผบ.หมู่ ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12204 0521

245 ด.ต. พีระศักด์ิ ย้ิมไพบูลย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0521 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0183

246 ด.ต. พูลศักด์ิ วันดี ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0103 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0858

247 ด.ต. ไพฑูรย์ กลัดง้ิว ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0290 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0446

248 ด.ต. ไพบูลย์ ชินนะเกตุ ผบ.หมู่ ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0136 ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12313 0521

249 ด.ต. หญิง ภคพร เมืองแป้น ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12301 0115 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0289

250 ด.ต. ภณชยภัสร์ ลานรอบ ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0523 ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12301 0070

251 ด.ต. ภานุวัฒน์ คงแถลง ผบ.หมู่ ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12301 0379 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0028

252 ด.ต. ภูริต หลังปูเต๊ะ ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0248 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12202 0178

253 ด.ต. มงคลปพัทธ์ ก ามณี ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0138 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0688

254 ด.ต. มนูญ บุดดาเพศ ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12301 0070 ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0029

255 ด.ต. มานพ แจ่มไส ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0037 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12204 1051

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 18

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

256 ด.ต. มานพ ด่านสาคร ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1184 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0223

257 ด.ต. มานพ สมสร้าง ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0502 ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 1054

258 ด.ต. มานะ ด่านสาคร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0238 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0238

259 ด.ต. มาโนช จิตอารี ผบ.หมู่ ตม.จว.ล าปาง บก.ตม.5 2406 12313 0426 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0279

260 ด.ต. มาโนชน์ หม่ืนหน่อ ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 12313 0016 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0529

261 ด.ต. มาโนตย์ ด้วงแดง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0315 ผบ.หมู่ ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 12202 0176

262 ด.ต. หญิง รติรส ศุภก าเนิด ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0117 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0862

263 ด.ต. รักสู้ ค ารังษี ผบ.หมู่ ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12313 0210 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0222

264 ด.ต. หญิง รัชตา ชัยพรกีรติ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0779 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12202 0098

265 ด.ต. หญิง รัญชน์ ดีไทย ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 12313 0455 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12202 0106

266 ด.ต. รัฐณัฐธีร์ คงธนจารุเลิศ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0472 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12202 0208

267 ด.ต. หญิง รัตติกาล สมกาล ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1270 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2238

268 ด.ต. เรวัต สืบสุยะ ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0528 ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12204 0486

269 ด.ต. ฤทธิศักด์ิ พงษเพชร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0588 ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0528

270 ด.ต. หญิง ลัดดาวัลย์ ศรีกล่ินดี ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1704 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0235

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 19

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

271 ด.ต. หญิง วรรทณี มาศโอสถ ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0454 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0753

272 ด.ต. วรวิทย์ วรภู รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0602 รอง สว.(สส.) ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12204 0680

273 ด.ต. วัชรพล วรรณวุฒิ ผบ.หมู่ กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0073 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0049

274 ด.ต. วิชชากร ยอดบุญเรือง ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0411 ผบ.หมู่ ตม.จว.แพร่ บก.ตม.5 2406 12204 0505

275 ด.ต. วิทยา หลุยบุญเป็ง ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0740 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2239

276 ด.ต. วิพล เพ็ชรคม ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1612 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0885

277 ด.ต. วิรัช ราชสุภา ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0408 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0054

278 ด.ต. หญิง วิรินทร์ญา จิรเฉลิมศิริกุล ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0750 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0372

279 ด.ต. วิรุฬรักษ์ สุริยะจันทร์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0548 รอง สว.(อก.) ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0318

280 ด.ต. วิศรุต สีนวล ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0100 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0385

281 ด.ต. วิสูตร สุวรรณกิจกร ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0487 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0750

282 ด.ต. วีณ์ชัย กุกุดเรือ ผบ.หมู่ ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0318 ผบ.หมู่ ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 12204 0594

283 ด.ต. วีระพงศ์ เมืองราม ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0464 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0832

284 ด.ต. วุฒินันท์ ถมปัทม์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0506 ผบ.หมู่ ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12204 0469

285 ด.ต. หญิง ศรัญญา เทิมแพงพันธ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0699 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1010

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 20

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

286 ด.ต. หญิง ศรัญรัชต์ เชิดฉาย ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0631 ผบ.หมู่ ฝอ.ศท.ตม. 2409 12301 0058

287 ด.ต. ศราวุฒิ คงสมบุตร ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0546 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0856

288 ด.ต. หญิง ศรีไพร บุญวัฒนา ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12301 0214 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12204 0270

289 ด.ต. หญิง ศศิมาภรณ์ โรเบิร์ตสัน ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0044 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1725

290 ด.ต. ศักด์ิสิทธ์ิ เหล็กค า ผบ.หมู่ ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 12204 0494 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0677

291 ด.ต. หญิง ศุจีภรณ์ สารกา ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0057 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0077

292 ด.ต. ศุภชัย ป่ินแก้ว ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1637 ผบ.หมู่ ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0043

293 ด.ต. ศุภวิชญ์ กุลจรัสประเสริฐ ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0367 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12202 0178

294 ด.ต. เศรษฐวิทย์ พรมศิริเดช ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0073 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี  บก.ตม.3 2404 12206 0783

295 ด.ต. เศรษฐหิรัณย์ ชัยสาลี ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1058 ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12204 0276

296 ด.ต. หญิง สงกรานต์ น้อยจันทร์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1010 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12301 0706

297 ด.ต. สน่ัน โคตรรักษา ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0344 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0542

298 ด.ต. สนิท เหลาะเหม ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1624 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1046

299 ด.ต. สมชาย มูดอ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1589 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0011

300 ด.ต. สมชาย วิไลรัตน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0203 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1542

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 21

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

301 ด.ต. สมปอง ทองแย้ม ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0113 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0118

302 ด.ต. สมภูมิ เปล่งผ่ึง ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0628 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12204 0633

303 ด.ต. สมศักด์ิ สลับเช้ือ ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0554 ผบ.หมู่ ตม.จว.อ านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12301 0266

304 ด.ต. สรวิชญ์ สุขสุลี ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12313 0521 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0136

305 ด.ต. สรายุทธ ศรีแสงอ่อน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0656 ผบ.หมู่ ตม.จว.อ่างทอง บก.ตม.3 2404 12204 0916

306 ด.ต. หญิง สหัตธญา จันต๊ะหอม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0009 ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0403

307 ด.ต. สะอุดี สานิ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1605 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1047

308 ด.ต. สัญชัย โคตรมณี ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 12204 0376 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0619

309 ด.ต. สันติภาพ ทองรอด ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1243 ผบ.หมู่ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12313 0206

310 ด.ต. สาทิพ ใหลเจริญ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 1670 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0310

311 ด.ต. สามารถ ชะดา รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0127 รอง สว.(สส.) ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 12204 0461

312 ด.ต. หญิง สายรุ้ง โรจนโพธ์ิ ผบ.หมู่ ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0644 ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0654

313 ด.ต. หญิง สาวิตรี ศรีศรยุทธ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12313 0203 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0861

314 ด.ต. หญิง สาวิตรี แสนทวีสุข ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0281 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0966

315 ด.ต. สิทธิพร หนูทิม ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0597 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0280

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 22

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

316 ด.ต. สิทธิศักด์ิ ทองไชย ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0884 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0754

317 ด.ต. สุกรี ไพรสุวรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0446 ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0290

318 ด.ต. สุกิจ แจ่มแจ้ง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0185 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0849

319 ด.ต. สุชาติ กสิคุณ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0356 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 2140

320 ด.ต. หญิง สุดารัตน์ เช้ือทอง ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0085 ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 2407 12313 0023

321 ด.ต. สุปชัย อัลมาตร ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1594 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0886

322 ด.ต. สุปรีดี เส็นบัตร ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1529 ผบ.หมู่ ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12313 0867

323 ด.ต. หญิง สุพัตรา ขอสุข ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0235 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1084

324 ด.ต. สุพิษ สนิทชน ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 12202 0236 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0626

325 ด.ต. สุภกิจ เอ่ียมสะอาด ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0621 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0969

326 ด.ต. หญิง สุภัทรา พูลพิพัฒน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0404 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0532

327 ด.ต. หญิง สุภัทราวดี หุ่นเจริญชัย ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0164 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0237

328 ด.ต. หญิง สุภาษิต ฉับจันทึก ผบ.หมู่ กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0021 ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0608

329 ด.ต. สุเมธ แสงโพธ์ิ ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0654 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0467

330 ด.ต. สุรศักด์ิ บาลโสง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0206 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาฬสินธ์ุ บก.ตม.4 2405 12204 0604

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 23

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

331 ด.ต. สุรศักด์ิ สระทอง ผบ.หมู่ ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0559 ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0051

332 ด.ต. หญิง สุรางค์รัตน์ ป่ินทอง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 12313 0944 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1049

333 ด.ต. สุริยันต์ ภิบาล ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0695 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1113

334 ด.ต. สุรียา สาดีน ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0339 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0203

335 ด.ต. สุวิทย์ สามา ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0484 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0281

336 ด.ต. หญิง สุวิมล มาศชาย ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0404 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0132

337 ด.ต. เสถียรพงษ์ วงษ์พจนี ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0469 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12204 0636

338 ด.ต. แสนคม นาคสง่า ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12204 0495 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1050

339 ด.ต. ใหม่ ล้นเหลือ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0396 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0539

340 ด.ต. องค์ษา จุดศรี ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0477 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 12204 0504

341 ด.ต. หญิง อณุชิตตา นพธรรม ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 12204 0377 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0623

342 ด.ต. อธิเทพ พรมมา ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0509 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0678

343 ด.ต. อธิวัฒน์ ปรีเพ็ชร ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0488 ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0609

344 ด.ต. อนัน ตูหยง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1577 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0643

345 ด.ต. อนันต์ กันตะบุตร ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12301 0272 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0148

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 24

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

346 ด.ต. อนันต์ บุญรอด ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1324 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0629

347 ด.ต. อนุชาต สนิทพันธ์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1597 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0887

348 ด.ต. อภิชาติ ประเสริฐศรี ผบ.หมู่ ตม.จว.อ านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12301 0266 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0542

349 ด.ต. อภิสิทธ์ิ เหล่าอุทธา ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0029 ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0525

350 ด.ต. หญิง อรอนงค์ ชูสิทธ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0209 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0757

351 ด.ต. หญิง อรอุมา ชูเกล้ียง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0878 ผบ.หมู่ ฝท.บก.ตม.6 2407 12301 0949

352 ด.ต. อริยวัฒน์ คุณานุวัฒน์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1098 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0185

353 ด.ต. อรุณ หลีหมิด ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0076 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0888

354 ด.ต. อัครชัย โกศลพุฒิพงษ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0511 ผบ.หมู่ ตม.จว.อ านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12204 0388

355 ด.ต. อัครนันท์ พิทักษ์สาลี ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0617 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0859

356 ด.ต. หญิง อัญญารัตน์ แจ่มจ ารัส ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0756 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0953

357 ด.ต. อับดุลมูอีน เด็งสุรีย์ รอง สว.(ป.) ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12202 0334 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1051

358 ด.ต. หญิง อัลิปรียา สุปินตา ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0134 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0075

359 ด.ต. อาเขต ทองล้น ผบ.หมู่ ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 12204 0496 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0474

360 ด.ต. อาทิต พิรักษ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0112 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0078

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 25

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

361 ด.ต. อาทิตย์ สายสอน ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0552 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 12204 0576

362 ด.ต. อาพร เหง้าแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0301 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0684

363 ด.ต. อาวุธ เหล็กเทศ ผบ.หมู่ ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12313 0465 ผบ.หมู่ ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0583

364 ด.ต. หญิง อ าไพวรรณ คงกระจ่าง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0620 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0851

365 ด.ต. อิสมาแอน พลลิพัง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1608 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12202 0177

366 ด.ต. อุเทน คันธะโน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0011 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0533

367 ด.ต. อุเทน แสงเก่ง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0922 ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0406

368 ด.ต. หญิง อุษา หลีกเมฆ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0571 ผบ.หมู่ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12313 0203

369 ด.ต. เอกภูมิ ขันสุภา ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0406 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0228

370 ด.ต. ฮัสบุลเลาะห์ อาวัง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1602 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1052

371 จ.ส.ต. นิติพนธ์ นุชิต ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0103 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาฬสินธ์ุ บก.ตม.4 2405 12204 0601

372 จ.ส.ต. หญิง พิมพรรณ ปินใจ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0127 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1405

373 จ.ส.ต. สุทานนท์ คงแป้น ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0180 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0756

374 จ.ส.ต. จีรพงค์ ศรีโสดา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0412 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2230

375 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ สุกแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0669 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0211

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 26

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

376 จ.ส.ต. สุพจน์ เป๊ะชาญ รอง สว.(อก.) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0696 รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0366

377 จ.ส.ต. หญิง ปราณปริยา ค าทอง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0995 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 12202 0346

378 จ.ส.ต. หญิง นูรีน พลันสังเกตุ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1305 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 2137

379 จ.ส.ต. อาซีดร์ ไสน ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1625 ผบ.หมู่ ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0871

380 จ.ส.ต. ฐาปกรณ์ โสพรม ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0600 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0967

381 จ.ส.ต. หญิง เกษรา พิพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0011 ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0484

382 จ.ส.ต. หญิง สุพัตรา มีผล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0011 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12301 0403

383 จ.ส.ต. หญิง ปทิตตา แสนประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศท.ตม. 2409 12301 0064 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0333

384 ส.ต.อ. หญิง จิรภัทร เทวธรรมนาถ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0004 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0234

385 ส.ต.อ. หญิง ลาวัลย์ หอมสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0056 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0011

386 ส.ต.อ. หญิง มณฑกาญจน์ ทรัพย์สมจิตร ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0110 ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12301 0494

387 ส.ต.อ. หญิง ณัชชา เหล่าการ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0006 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0290

388 ส.ต.อ. ณัทวุฒิพันธ์ อินทิม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0023 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0546

389 ส.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ ขาวสุวรรณ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 1259 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0454

390 ส.ต.อ. สิทธิพงษ์ เง่ือนจันทร์ทอง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0049 ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12301 0536

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 27

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

391 ส.ต.อ. สุทธิศาสตร์ พรหมสถิตย์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0067 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0850

392 ส.ต.อ. หญิง ไอยลดา เกตุเพชร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0104 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0032

393 ส.ต.อ. การัณย์ สายสุดใจ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0129 ผบ.หมู่ ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0668

394 ส.ต.อ. หญิง ธัญลักษณ์ ราวิชัย ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0485 ผบ.หมู่ ศท.ตม. 2409 12301 0056

395 ส.ต.อ. หญิง สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0522 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2240

396 ส.ต.อ. หญิง สายสุนีย์ มะตนเด ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0533 ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 12204 0377

397 ส.ต.อ. ประพล ทิพย์สิงห์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0649 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0295

398 ส.ต.อ. หญิง สุกัญญา ส าราญพงษ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0996 ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 12202 0236

399 ส.ต.อ. หญิง รัชฎากร ปัญญา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1013 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2237

400 ส.ต.อ. สกลวัฒน์ บุญพิน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1077 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0530

401 ส.ต.อ. หญิง สุพัตรา เนือยทอง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1095 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2242

402 ส.ต.อ. ปรัชญา สิงห์ชัย ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1106 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0037

403 ส.ต.อ. หญิง แก้วกมลา จงสิริพันธ์ุ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1113 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0695

404 ส.ต.อ. ธิติวุฒิ ค าหม่ืน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1114 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0959

405 ส.ต.อ. หญิง รัตนาภรณ์ วางกลาง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1236 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0965

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 28

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

406 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ดวงอาทิตย์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1387 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2233

407 ส.ต.อ. หญิง ณพัชญ์ปภา จันทสร ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1730 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12301 0723

408 ส.ต.อ. หญิง ดารารัตน์ เขียวปัญญา ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1739 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2235

409 ส.ต.อ. อิสระ คล้ายวรรณ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0011 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0296

410 ส.ต.อ. โอภาส สวัสดี ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12301 0514 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0052

411 ส.ต.อ. หญิง ดวงกมล จิน ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 0177 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2234

412 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ แก้วโมลา ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12202 0106 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0515

413 ส.ต.อ. สุทธิรักษ์ คมข าหนัก ผบ.หมู่ ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12301 0464 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0531

414 ส.ต.ท. ทิตยรัชต์ ทองช่วย ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0019 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12206 0786

415 ส.ต.ท. ธนวรรธน์ วงศ์นวล ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 12301 0026 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0147

416 ส.ต.ท. ชนัฏฐ์ เทพละออ ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0124 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0181

417 ส.ต.ท. สิทธ์ิศิริ ศักด์ิธนานนท์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0258 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2241

418 ส.ต.ท. เจตธัช มหินทรเทพ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0391 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0027

419 ส.ต.ท. ชาญสรรค์ โพธ์ิเย็น ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0596 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0646

420 ส.ต.ท. ภานุพงศ์ แสงพุ่ม ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0844 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1045

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 29

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 26/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

421 ส.ต.ท. พชรณัฏฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1287 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12204 1446

422 ส.ต.ท. นวพล พระลับรักษา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0014 ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0295

423 ส.ต.ท. ศราวุธ มาตเลิง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0015 ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12204 0516

424 ส.ต.ท. เฉลิมวงศ์ วิจารย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.อ านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12301 0387 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0058

425 ส.ต.ท. วีรพล ไพรสนธ์ิ ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0403 ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0408

426 ส.ต.ท. อัครพล มณีราชกิจ ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12301 0484 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 12313 0412

427 ส.ต.ท. รัฐเวช เทียมปโยธร ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0014 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0184

428 ส.ต.ต. สุภัทรชัย ตัณฑจรรยา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0336 ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12204 0517

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.


