
(สำเนา) 
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่  27/๒๕๖๓ 

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 ้บังคับหมู่  จำนวน 131 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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

1 ร.ต.ต. ฐิตติพจน์ อินทรขาว รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0167 รอง สว.(อก.) ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0116

2 ร.ต.ต. ธนพล เชิดชู รอง สว.(ป.) สภ สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 14202 0174 รอง สว.(อก.) ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12301 0444

3 ด.ต. กันตภณ ศรีนาค ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14204 0426 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12301 0368

4 ด.ต. หญิง กันยารัตน์ บุราณเดช ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0502 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0514

5 ด.ต. จีระศักด์ิ ศรีโสดา ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6236 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2257

6 ด.ต. ชนัญชัย ไชยมาลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ ปชม.2356 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0098

7 ด.ต. ชินนกร ยานุกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1908 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12301 0272

8 ด.ต. โชค กล้ากสิกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1864 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0144

9 ด.ต. หญิง โชติกา นาคสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2203 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0833

10 ด.ต. หญิง ณัฐกฤตยา สุขสา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12301 0025 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12301 0139

11 ด.ต. ณัฐวุฒิ หรรษาพันธ์ุ ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 2502 12202 0865 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0091

12 ด.ต. ธนา ขันอุไร ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1641 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12204 1045

13 ด.ต. ธัญญวัฒน์ ลาดกระโทก ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0829 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0718

14 ด.ต. หญิง นงนภัส เครือวุฒิกุล ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ 2109 12301 0108 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0263

15 ด.ต. นพรัตน์ ยอดศิลป ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0817 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12301 0514

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

16 ด.ต. นันทพัทธ์ บุญช่วย ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0639 ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12313 0497

17 ด.ต. หญิง นุชจรี ทองหล่อ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.1 2704 12314 0301 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0371

18 ด.ต. หญิง ปราณี โพชะโน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร ปกพ.1869 ผบ.หมู่ ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12301 0464

19 ด.ต. พงศกร สีสัย ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0270 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0547

20 ด.ต. พงศ์ปณต โชติยะวรกุล ผบ.หมู่ (อก.) ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 12301 0015 ผบ.หมู่ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12301 0334

21 ด.ต. พรมกนก พิมพิลา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0296 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2247

22 ด.ต. หญิง เพ็ญประภา ธนูสา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 12202 0237 ผบ.หมู่ ตม.จว.แพร่ บก.ตม.5 2406 12204 0507

23 ด.ต. หญิง ภูริสรา ขจรไชยเดช ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองล าปาง 0508 14202 0217 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0920

24 ด.ต. มงคลปริชญ์ ขุนศรี ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1856 ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12301 0537

25 ด.ต. ยศพงศ์ ยวงทอง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ ปสร.3070 ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 12204 0467

26 ด.ต. หญิง รันนาภรณ์ นิสิทธิชัย ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14301 0082 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0874

27 ด.ต. หญิง วลัยพรรณ มณีวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0020 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0011

28 ด.ต. หญิง ศิริกูล วงศ์แสนสี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0030 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0933

29 ด.ต. สมพงษ์ กุดสงค์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0019 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0062

30 ด.ต. สยาม อยู่ก่ิม ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0165 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0057

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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

31 ด.ต. สุภชาติ ชมละม้าย ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ปสส.502 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12301 0451

32 ด.ต. สุรชัย อาจศัตรู ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0645 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0835

33 ด.ต. แสงเทียน บุตรดีเด่น ผบ.หมู่ ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0691 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0396

34 ด.ต. อภิชาติ สุดตานา ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0396 ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 1056

35 ด.ต. อภิสิทธ์ิ เย็นประโคน ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1634 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0110

36 ด.ต. หญิง อรัญญา วงษ์จันทร์แดง ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบ พฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0184 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0126

37 ด.ต. อ านาจ สืบส าราญ ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1623 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1280

38 จ.ส.ต. จักรพันธ์ หอมชิต ผบ.หมู่ (สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก 1208 12204 0093 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0910

39 จ.ส.ต. จารุวัฒน์ สัญจร ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 3204 12301 0229 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0259

40 จ.ส.ต. หญิง จีรวัจน์ ผลทวี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12301 0035 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0235

41 จ.ส.ต. หญิง จุฑาภรณ์ แก้วชูศรี ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0392 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0010

42 จ.ส.ต. เจษฎา ปาลิวนิช ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 0983 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0147

43 จ.ส.ต. หญิง ชลดา วิชญาปกรณ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0055 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1380

44 จ.ส.ต. หญิง ชัญญาภัค ช้างสาร ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12301 1605 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0672

45 จ.ส.ต. เชาวลิต เกตุฉลวย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0058 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0247

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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

46 จ.ส.ต. หญิง ฐาปนี คงสบาย ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12301 0032 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0291

47 จ.ส.ต. ฐิติพัฒน์ อนุศรี ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.4 บก.สส. 1012 12204 0138 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0251

48 จ.ส.ต. นัฐกานต์ ชนะพาล ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0564 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0617

49 จ.ส.ต. หญิง นิศานาถ พันธ์ฤทธ์ิด า ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0023 ผบ.หมู่ บก.สส.สตม. 2408 12301 0001

50 จ.ส.ต. หญิง ปนัดดา อยู่คมโชติ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 12202 0013 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0802

51 จ.ส.ต. หญิง พรพิมล คนม่ัง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0585 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0922

52 จ.ส.ต. หญิง ภัทราภรณ์ ภูกองชัย ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบ พฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0218 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0127

53 จ.ส.ต. หญิง มัทนียา เสมค า ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0093 ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0501

54 จ.ส.ต. ยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0588 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2249

55 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ ผลพิบูลย์ ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1799 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0171

56 ส.ต.อ. กรกฤษ อุทิศวัฒนะ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0387 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0197

57 ส.ต.อ. จักรกฤต ประยูรวงศ์ ผบ.หมู่ (นปพ) กก.ปฟ.บก.สส.ภ. 5 1502 12202 0311 ผบ.หมู่ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0302

58 ส.ต.อ. จิรวัฒน์ ภูก่ิงเดือน ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0032 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0256

59 ส.ต.อ. หญิง ฐาณัชชา มาบุญลือ ผบ.หมู่ ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0037 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0107

60 ส.ต.อ. ณัฐพล กันจิน๊ะ ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1277 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0133

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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

61 ส.ต.อ. ณัฐพล จันดาพิทักษ์ ผบ.หมู่(ป) สภ ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0182 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2244

62 ส.ต.อ. หญิง นริศรา เดชะผล ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 12301 0028 ผบ.หมู่ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0317

63 ส.ต.อ. หญิง นรีรัตน์ แสวงจิตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14202 0028 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0550

64 ส.ต.อ. นิมิตร นิพัทธ์พิชญากุล ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0069 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0628

65 ส.ต.อ. ปัญญา ก าลังแรง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0508 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0393

66 ส.ต.อ. หญิง ปิณชา จองเฉลิมชัย ผบ.หมู่ กต.4 0805 12304 0001 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12301 0473

67 ส.ต.อ. พิพัฒน์พงษ์ อินยก ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ บก.ส.2 2303 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0355

68 ส.ต.อ. พิพัฒพงษ์ ไชยนันท์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0097 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0134

69 ส.ต.อ. หญิง เพ็ญประภา วงบุรี ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 3203 12301 0211 ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0214

70 ส.ต.อ. ภูดิส ภัทธรคุณานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ปอน.732 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี  บก.ตม.3 2404 12202 0037

71 ส.ต.อ. เมธัส จันทะเดช ผบ.หมู่(ป) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2599 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0009

72 ส.ต.อ. หญิง วนารัตน์ พิจารณ์  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0017 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 2245

73 ส.ต.อ. วุฒิพงศ์ เบ้าบัวเงิน ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1092 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0627

74 ส.ต.อ. สามารถ ธนทรัพย์พล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0125 ผบ.หมู่ ฝอ.ศท.ตม. 2409 12301 0063

75 ส. ต.อ. อธิวัฒน์ วรรณสวนหม่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 0409 14202 0427 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0084

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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

76 ส.ต.อ. หญิง อนุสรา คุณประสาท ผบ.หมู่ อต. 0401 12301 0002 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0033

77 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ บรมโคต ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองยโสธร ปยส.797 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0201

78 ส.ต.อ. เอกลักษณ์ ม่วงมงคล ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0255 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0714

79 ส.ต.ท. กานต์พงศ์ บุญธนธีรโรจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0746 ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0807

80 ส.ต.ท. ก าพล จิตรอารีย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0039 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0081

81 ส.ต.ท. เกริกเกียรติ ดลโสภณ ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.4 1403 12202 0067 ผบ.หมู่ ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12204 0526

82 ส.ต.ท. เกียรติพงศ์ ศรีสิงห์ ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น. 1000 12202 0187 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0167

83 ส.ต.ท. จิรเดช พงศ์เทพูปถัมภ์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0016 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0469

84 ส.ต.ท. หญิง จิรนันท์ วิลัยลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น ปขก.2528 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0630

85 ส.ต.ท. จิรวัฒน์ เข็มมาลัย ผบ.หมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. 0105 12430 0293 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0471

86 ส.ต.ท. จิรวัฒน์ อินทร์ตุ้ม ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0342 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2253

87 ส.ต.ท. จิรายุส หมกทอง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0199 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2256

88 ส.ต.ท. เจษฎากร ซ่ือดี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0733 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0011

89 ส.ต.ท. ฉัตรชัย ค าสนิท ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0159 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0697

90 ส.ต.ท. ชนาธิป พานเพชร ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0136 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0714

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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

91 ส.ต.ท. ณรงค์วิทย์ ทองบ้านกวย ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 12204 0055 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12301 0757

92 ส.ต.ท. หญิง ณัฐณิชา ชรินทร์ ผบ.หมู่. ฝ่ายทะเบียนประวัติ อาชญากร 6 ทว. 2703 12314 0268 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1363

93 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ตุ่นแก้ว ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0349 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0717

94 ส.ต.ท. ธนากร ศิริไทยเจริญสุข ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0074 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0073

95 ส.ต.ท. นราธิป พลละคร ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0108 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 12204 0460

96 ส.ต.ท. นวคุณ ล่องนาวา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา ปสข.3878 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0072

97 ส.ต.ท. ปิยวัช บุญถนอม ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 12202 0188 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12204 0669

98 ส.ต.ท. พงศธร นาคสุวรรณ ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว ปปจ.1976 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12301 0549

99 ส.ต.ท. พชรพล พลนุ้ย ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0184 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0404

100 ส.ต.ท. พิทยารัตน์ คุมาเจริญกุล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0147 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12202 0112

101 ส.ต.ท. พิศาล ขัติครุฑ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังประจบ จว.ตาก ปตก.1037 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2250

102 ส.ต.ท. พีระภักค์ วงศ์ค าจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี ปรบ.2263 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1403

103 ส.ต.ท. ภาณุพงศ์ ขนุนทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3393 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0011

104 ส.ต.ท. ภูเบศวร์ พันธ์ุรัตน์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 12202 0076 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาฬสินธ์ุ บก.ตม.4 2405 12301 0600

105 ส.ต.ท. รณพรต สวัสดี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2466 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 12313 0496

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 เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

106 ส.ต.ท. วงศกร จงดี ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0034 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0292

107 ส.ต.ท. วรพล ภู่บึงพร้าว ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0027 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0009

108 ส.ต.ท. วรากร สุเป็ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1346 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12204 2251

109 ส.ต.ท. วิริยะ บุรีรักษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0055 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0690

110 ส.ต.ท. วุฒินันท์ ศรีมาตย์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2098 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0545

111 ส.ต.ท. สันติภาพ แสงใหญ่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14202 0433 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0181

112 ส.ต.ท. สันติศักด์ิ ใยสีงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลาดใหญ่ จว. พังงา ปพง.752 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0891

113 ส.ต.ท. สุเมธ เชิดโฉม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด าเนินสะดวก  จว.ราชบุรี ปรบ.2502 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0426

114 ส.ต.ท. สุวรวิทย์ เรืองรักษ์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.3 3204 12204 0358 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 0153

115 ส.ต.ท. หญิง หทัยชนก รัตนบุปผา ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0396 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี  บก.ตม.3 2404 12313 0060

116 ส.ต.ท. อธิเดช เจริญสว่าง ผบ.หมู่ (ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.สระแก้ว 1211 12202 0115 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0519

117 ส.ต.ท. อนุพงค์ บุญมาก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว. ชลบุรี ปชบ.2377 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0015

118 ส.ต.ท. อนุสรณ์ บุษบาบาล ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0159 ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0366

119 ส.ต.ท. อริฟ อับดอลลา ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0350 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0144

120 ส.ต.ท. อัครวัฒน์ ไกรวชิรสิทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม ปนฐ.1199 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0169

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.
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ล ำดับ ยศ ช่ือ     สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 2๗/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

121 ส.ต.ต. คฑาวุธ จันทสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3059 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0988

122 ส.ต.ต. จิรัตน์ พินิจเช้ือ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1211 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0023

123 ส.ต.ต. ธีระศักด์ิ ภิญโญยาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1941 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0293

124 ส.ต.ต. ปฏิวัติ กล้าหาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2586 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0294

125 ส.ต.ต. พรรพิภักด์ิ หนูเกิด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวนาง จว.กระบ่ี 1804 12202 0213 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0664

126 ส.ต.ต. วรกานต์ ขุนพ่วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2283 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 0154

127 ส.ต.ต. วศิน ตันติวัฒนะผล ผบ.หมู่ (จร.) งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0625 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12204 1451

128 ส.ต.ต. วัจน์กร พันธ์ดี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3863 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0019

129 ส.ต.ต. ศิริพันธ์ ล่ิมไธสง ผบ.หมู่(ป.) สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ ปบร.3011 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0680

130 ส.ต.ต. อัครวินท์ ศิริวิมลวรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4137 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12204 1454

131 ส.ต.ต. อิทธิมนต์ ชอบงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี ปชบ.4044 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0104

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.


