
(สำเนา) 
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่  28/๒๕๖๓ 

เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง  การปรับปรุงระบบ
การพิจารณาแต่งตั ้งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที ่ 297/2562 ลงวันที่                 
10 พฤษภาคม 2562 จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน  42 ราย ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปรากฏ
ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี ้  

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

                                 สั่ง   ณ   วันที ่   ๓๑    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
                    (ลงชื่อ) พลตำรวจโท   สมพงษ์   ชิงดวง   
                                    ( สมพงษ์   ชิงดวง )               
                                 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำเนาถูกต้อง 
 
 
ว่าที่พันตำรวจเอก 

( นรบดี   ศศิประภา ) 
   ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 



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

1 ร.ต.อ. หญิง กฤษดาพร เมืองพันธ์ รอง สว.ธร.สภ.เมืองไหม ขอนแก่น 1405 11304 0180 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0476

2 ร.ต.อ. เกียรติพัฒน์ สุคนธพงศ์ รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11304 0117 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สบ 1) กลุ่มงานวิชาการระบบคอมพิวเตอร์ ศท.ตม. 2409 34432 0081

3 ร.ต.อ. ขจรเกียรติ หมีทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.ท่าเรือ 1112 24203 0254 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11302 0015

4 ร.ต.อ. ชยวีร์ อ้นอารีย์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0173 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สบ 1) กลุ่มงานวิชาการระบบคอมพิวเตอร์ ศท.ตม. 2409 34432 0080

5 ร.ต.อ. หญิง ฐิตากานต์ กมลรัตนา รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0012 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0700

6 ร.ต.อ. ดาราศักด์ิ สีอินทร์ รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0112 รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 11202 0095

7 ร.ต.อ. ทินกร ทองเปรม รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0268 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 11304 0146

8 ร.ต.อ. หญิง ทิพย์มณี ทองเกิด รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11326 0071 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0221

9 ร.ต.อ. หญิง ธารินี ธนาริยกุล รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11363 0089 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11363 0184

10 ร.ต.อ. นครินทร์ ตัณฑ์บุญมี รอง สว (สอบสวน) สน.ตล่ิงชัน 1114 24203 0140 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 23203 0059

11 ร.ต.อ. หญิง นงนาฏ ชะบา รอง สว.ฝอ.อคฝ. 1014 11302 0015 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0722

12 ร.ต.อ. หญิง นภภัค ประกอบแก้ว รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.269 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0055

13 ร.ต.อ. หญิง นลินี อินทร์นุช รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11363 0184 รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 11326 0259

14 ร.ต.อ. หญิง นวิยา พรหมทัต รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11326 0154 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0145

15 ร.ต.อ. หญิง นันท์นลิน สุภวัตร รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0088 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11309 0034

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 28/2563 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
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 2

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 28/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

16 ร.ต.อ. หญิง น ้าฝน เหมือนเกตุ รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11304 0064 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0136

17 ร.ต.อ. หญิง เนตรทราย จินะราช รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11309 0034 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11304 0058

18 ร.ต.อ. บุญเลิศ พลแก้ว รอง สว.กสส.2 สบส. 0604 11306 0073 รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11204 0120

19 ร.ต.อ. หญิง ฝนอรินทร์ ค้าสง รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11304 0251 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11326 0397

20 ร.ต.อ. หญิง พรรณทิพย์ โกมลหิรัญ รอง สว.ตม.จว.อ้านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 11304 0175 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11304 0162

21 ร.ต.อ. หญิง ภิชญาดา สวัสศรี รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 11363 0284 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0410

22 ร.ต.อ. หญิง มัลลิกา ยาเจริญ รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 11304 0189 รอง สว.ตม.จว.ล้าพูน บก.ตม.5 2406 11204 0197

23 ร.ต.อ. มานิตย์ บางหลวง รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 11202 0095 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5 2406 11204 0266

24 ร.ต.อ. ร่มไทร ไทรงาม รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1006 11202 0093 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0223

25 ร.ต.อ. หญิง รัตนากรณ์ อนันนับ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0522 รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 11326 0337

26 ร.ต.อ. หญิง รัตนาพร พรหมทา รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11326 0082 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11326 0016

27 ร.ต.อ. ลีนวัตร ดีเมืองปัก รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0145 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11326 0154

28 ร.ต.อ. หญิง วรรณอนงค์ พลธสูร รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0084 รอง สว.ตม.จว.อ้านาจเจริญ บก.ตม.4 2405 11304 0175

29 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ศรีแต รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0067 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11304 0251

30 ร.ต.อ. วันชิต ถนัดกิจ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11302 0015 รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11363 0129

ตรวจแล้วถูกต้อง

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

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.



หน้าท่ี 3

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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 28/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

31 ร.ต.อ. วินัย สาปัดสี รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0044 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11326 0076

32 ร.ต.อ. หญิง ศิริวรรณ ดวงศรี รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11304 0162 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11326 0228

33 ร.ต.อ. หญิง ศุภานัน ภพตระกูล รอง สว.กลุ่มงานระบบ วิทยุกระจายเสียงฯ สส.สทส. 2802 11428 0176 รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 2409 11401 0122

34 ร.ต.อ. สมภพ บัวเทศ รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0100 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0492

35 ร.ต.อ. หญิง สุคนทิพย์ เกียรติอมรเวช รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11326 0397 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11403 0017

36 ร.ต.อ. สุรสิทธ์ิ อาจจ้านงค์ รอง สว.สส.สน.พญาไท 1003 11204 0092 รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม. 2408 11204 0037

37 ร.ต.อ. หญิง แสงเดือน จันทนะ รอง สว.กก.ดส.บช.น. 1000 11204 0044 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 11304 0024

38 ร.ต.อ. อนันต์ ช่วยแก้ว รอง สว จร.สน.ลาดพร้าว สน.1-631 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0295

39 ร.ต.อ. อัครพนธ์ วงษ์คลัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน จว.นครปฐม 1706 11203 0133 รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0146

40 ร.ต.อ. อัครวินท์ อินทะมุสิก รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0539 รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0159

41 ร.ต.อ. หญิง อังคณา ค้าหล้า นักกายภาพบ้าบัด (สบ 1) ยส. รพ.ตร. 3127 31414 0017 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0453

42 ร.ต.ท. หญิง อัญญาดา จิรนันท์วัฒนา รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ต้าแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0043 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0717

ตรวจแล้วถูกต้อง

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

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง
( กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.สตม.


