
(สำเนา) 
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่  29/๒๕๖๓ 

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 และผู้บังคับหมู่ จำนวน  42 ราย ดำรงตำแหน่ง
ต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้   

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 ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กวี มาลารัตน์ รอง สว.(สส.) ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0869 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 12313 0317

2 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ยังพ่ึง รอง สว.(ป.) ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12202 0212 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0548

3 ร.ต.ต. วรสิทธ์ิ ฉาดหลี รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0957 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0891

4 ร.ต.ต. วันชัย นรินทร์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12313 0481 รอง สว.(ป.) ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 12202 0333

5 ร.ต.ต. วิเชียร ศรีธรรม รอง สว.(ป) ตม.จว.มุกดาหาร 2405 12202 0031 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0990

6 ด.ต. จ านงค์ มุณีรัตน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0426 ผบ.หมู่ ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12202 0245

7 ด.ต. เชิดชัย สมบัติ ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0371 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0567

8 ด.ต. หญิง ณิชชา สุขย่ิง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0547 ผบ.หมู่ ฝท.บก.ตม.3 2404 12301 1040

9 ด.ต. ทรงชนม์ อนันตเดชะ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0586 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0083

10 ด.ต. ธวิช บรรเจิดพัฒนกุล ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12204 0269 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0549

11 ด.ต. หญิง บุศรา เพชร์แสง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12301 0037 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0426

12 ด.ต. พงศ์เพชรรัตน์ มูลวันดี ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12204 0270 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองบัวล าภู บก.ตม.4 2405 12204 0614

13 ด.ต. พงศภัค สารสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1774 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0511

14 ด.ต. พิษณุ ชัยอนงค์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0077 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0863

15 ด.ต. หญิง รินดา ม่วงเถ่ือน ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 12301 0453 ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0278

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 29/2563 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 ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 29/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

16 ด.ต. รุ่งศักด์ิ สุทธิวารี ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12301 0168 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0117

17 ด.ต. หญิง ศิริทร ชูแก้ว ผบ.หมู่ (ธร.)(จร.) สน.ลาดพร้าว 1102 14301 1532 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1316

18 ด.ต. สมคิด ค าสวัสด์ิ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0077 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 1090

19 ด.ต. อนุศรณ์ เรืองแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0269 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 12313 1701

20 จ.ส.ต. วสุธร โมกมล ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ ท.218 ผบ.หมู่ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0312

21 จ.ส.ต. หญิง สุรีรัตน์ ทองทิพย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0050 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0352

22 จ.ส.ต. อภิชัย มานะคิด ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0933 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0222

23 จ.ส.ต. หญิง อุษณีย์ ศรีวิชา ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0064 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0324

24 ส.ต.อ. จักรกฤษ วรรณเวช ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0384 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0521

25 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ อินทร์เอ่ียม ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1607 ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12301 0189

26 ส.ต.อ. ทวีชัย ป่ินละออ ผบ.หมู่ (ป) สภ.ตากใบ จว. นราธิวาส ปนธ.2099 ผบ.หมู่ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0298

27 ส.ต.อ. หญิง บุญรัตน์ จันทรภักดี ผบ.หมู่ ฝอ.สฝจ. 2714 12301 0008 ผบ.หมู่ ศฝร.ตม. 2410 12301 0001

28 ส.ต.อ. เฉลิมพล วิเชียรมณี ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0020 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0262

29 ส.ต.ท. จักรณรงค์ อยู่พะเนียด ผบ.หมู่ (ป) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม ปนฐ.661 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0048

30 ส.ต.ท. จักรพงษ์ ด ารงเชิดชู ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1357 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12204 0269

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 ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ี 29/2563 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2563

31 ส.ต.ท. ธนกฤต ไชยพรมมา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0223 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12202 0212

32 ส.ต.ท. ธนพล ธงสถาพรวัฒนา ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0071 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0550

33 ส.ต.ท. หญิง นงนุช แก้วตา ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.2 2705 12314 0282 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0040

34 ส.ต.ท. พิยพงศ์ ขุนพิทักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ 1108 14202 0232 ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0112

35 ส.ต.ท. มัธยัสถ์ ฤทธ์ิอ่ิม ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.1811 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0600

36 ส.ต.ท. โรจน์ศิพงศ์ ราชเดิม ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0448 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0070

37 ส.ต.ท. สุรเกียรติ เพ็งจันทร์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.3 3204 12301 0127 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0391

38 ส.ต.ท. สุรชาติ ค าใหม่ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1604 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12301 0214

39 ส.ต.ท. อดุลย์วิทย์ แสงมูล ผบ.หมู่(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0238 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0093

40 ส.ต.ต. หญิง พรสุดา ชัยฤทธ์ิ ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1001 ผบ.หมู่ ฝท.บก.ตม.6 2407 12301 0950

41 ส.ต.ต. รัชวุฒิ พานแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต ปน.1-3071 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0075

42 ส.ต.ต. ศิวัช หลงหา ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1028 ผบ.หมู่ ฝท.บก.ตม.6 2407 12301 0951

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.


