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

1 ด.ต. กฤตภาส กาสีใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3479 ผบ.หมู่ พฐ.จว.เชียงราย 2708 12314 0411

2 ด.ต. หญิง กัญญ์ชญา เจริญสุข ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.7 2710 12314 0271 ผบ.หมู่ พฐ.จว.กาญจนบุรี 2710 12314 0333

3 ด.ต. การุณ ปิยวัฒนปรีชา ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1125 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ร้อยเอ็ด 2707 12314 0493

4 ด.ต. กิตติพล รอดอุบล ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ.9 2712 12314 0178 ผบ.หมู่ กล่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.9 2712 12314 0201

5 ด.ต. ขวัญชัย นาคสิงห์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12301 0018 ผบ.หมู่ พฐ.จว.อ่างทอง 2704 12314 0432

6 ด.ต. จตุพร ฉันทวีโรจน์ ผบ.หมู่ ศพฐ.9 2712 12301 0002 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ.9 2712 12314 0178

7 ด.ต. หญิง ชลธิชา ภูศรีเทศ ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.6 2709 12301 0269 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.6 2709 12314 0317

8 ด.ต. ชัยนเรศ พูลหน่าย ผบ.หมู่ ฝอ.ทว. 2703 12301 0007 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.6 2709 12314 0274

9 ด.ต. ไชยศ คงประเทศ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0208 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.9 2712 12301 0169

10 ด.ต. หญิง ณิชาภัทร คงเกษม ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12301 0015 ผบ.หมู่ พฐ.จว.สิงห์บุรี 2704 12314 0421

11 ด.ต. หญิง ดวงดาว สบบง ผบ.หมู่ ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 12301 0020 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.5 2708 12314 0313

12 ด.ต. หญิง ดารุณี อาภรณ์แก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.3 2706 12314 0330 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.3 2706 12314 0289

13 ด.ต. ตพิพัฒน์ ประสิทธ์ินอก ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0109 ผบ.หมู่ พฐ.จว.หนองคาย 2707 12314 0446

14 ด.ต. หญิง ทิพวรรณ สุพรรณโรจน์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.7 2710 12314 0249 ผบ.หมู่ พฐ.จว.กาญจนบุรี 2710 12314 0331

15 ด.ต. หญิง ธมนวรรณ ศรีเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0044 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.9 2712 12301 0151

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ท่ี 27/2565  ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ท่ี 27/2565  ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

16 ด.ต. ธวัช ขุนงามข า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก ปพล.1357 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.6 2709 12314 0313

17 ด.ต. หญิง ธันวดี รักตน ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.7 2710 12314 0274 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ .7 2710 12314 0279

18 ด.ต. นันทวุฒิ เวียงสมุทร ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1869 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ล าพูน 2708 12314 0429

19 ด.ต. หญิง นาฏยา วันคณะ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ .10 2713 12314 0223 ผบ.หมู่ พฐ.จว.นราธิวาส 2713 12314 0250

20 ด.ต. หญิง นุชจรี ทองหล่อ ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0371 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.1 2704 12314 0267

21 ด.ต. บรรพต นิหะ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ .10 2713 12314 0220 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.10 2713 12314 0199

22 ด.ต. บุญมี แพงศรี ผบ.หมู่ กต.1 จต. 0802 12304 0001 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.3 2706 12314 0325

23 ด.ต. หญิง ปุณยภาญ์ิ สิทธิชัย ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.8 2711 12314 0237 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.8 2711 12314 0254

24 ด.ต. พงศกร หอกแสง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ .8 2711 12314 0263 ผบ.หมู่ กล่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.8 2711 12314 0274

25 ด.ต. พิทักษ์พงศ์ จันทร์อุดม ผบ.หมู่ พฐ.จว.ภูเก็ต 2711 12314 0319 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.8 2711 12314 0237

26 ด.ต. มนตรี วงษ์แก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบ่ี ปกบ.1685 ผบ.หมู่ พฐ.จว.กระบ่ี 2711 12314 0333

27 ด.ต. หญิง ยุพา คูเมือง ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ. 0402 12301 0017 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 12314 0036

28 ด.ต. หญิง รินรดา คมสัน ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14301 0104 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.1 2704 12314 0266

29 ด.ต. หญิง วราภรณ์ ขุ่ยหนองบัว ผบ.หมู่ พฐ.จว.สระบุรี 2704 12314 0401 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสน พฐก. 2702 12314 0143

30 ด.ต. หญิง วาสนา นีระมนต์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ศรีสะเกษ 2706 12314 0436 ผบ.หมู่ พฐ.จว.อุบลราชธานี 2706 12314 0392



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ท่ี 27/2565  ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

31 ด.ต. หญิง ศิริพร ธรรมมิยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 14202 0150 ผบ.หมู่ พฐ.จว.อุดรธานี 2707 12314 0396

32 ด.ต. หญิง ศิริรัตน์ บุญศรี ผบ.หมู่ ฝอ.สก. 0403 12301 0015 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ยโสธร 2706 12314 0433

33 ด.ต. สมบัติ ไชยธงรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยโสธร ปยส.685 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ยโสธร 2706 12314 0435

34 ด.ต. สมมาต ชูสงด า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.2756 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.8 2711 12314 0275

35 ด.ต. สมิทธ์ิ นิลโสม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1195 ผบ.หมู่ พฐ.จว.มุกดาหาร 2707 12314 0525

36 ด.ต. สุเทพ น้อยบุ่งค้า ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12204 0081 ผบ.หมู่ พฐ.จว.สิงห์บุรี 2704 12314 0419

37 ด.ต. หญิง สุพัตรา ปาละกุล ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3663 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.8 2711 12314 0255

38 ด.ต. สุรเชษฐ์ จุมปาลี ผบ.หมู่ พฐ.จว.พะเยา 2708 12314 0365 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5 2708 12314 0324

39 ด.ต. หญิง อติตา สุขทอง ผบ.หมู่ ฝอ.ตส.2 0902 12301 0004 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ชุมพร 2711 12314 0311

40 ด.ต. อภิเชษฐ์ น่ิมวุ่น ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1596 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ปัตตานี 2713 12314 0241

41 ด.ต. อภินันท์ สุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0174 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ.8 2711 12314 0242

42 ด.ต. อรรถพล สังข์ทอง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ .10 2713 12314 0182 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.10 2713 12314 0195

43 ด.ต. อ านาจ ราศรีนวล ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.3 2706 12314 0289 ผบ.หมู่ พฐ.จว.สุรินทร์ 2706 12314 0375

44 ด.ต. อิสระ รัตนาพล ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.8 2711 12314 0258 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ .8 2711 12314 0263

45 จ.ส.ต. หญิง เกศกนก โฮงค าแก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก. 2702 12314 0159 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ทว. 2703 12314 0116



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ท่ี 27/2565  ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

46 จ.ส.ต. ทรงวิชญ์ แก้วมณี ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 12301 0005 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.10 2713 12314 0216

47 จ.ส.ต. หญิง บุญรัตน์ จันทรภักดี ผบ.หมู่ ศฝร.ตม. 2410 12301 0001 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 12314 0053

48 จ.ส.ต. ปิติพล จัลวรรณา ผบ.หมู่ (ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0109 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ .10 2713 12314 0223

49 จ.ส.ต. ปิยณัฐ เหมสลาหมาด ผบ.หมู่ (ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0257 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ .10 2713 12314 0192

50 จ.ส.ต. หญิง ภาวิณี เฉลียวศิลป์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 12301 0007 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจลายน้ิวมือแฝง ศพฐ.3 2706 12314 0328

51 จ.ส.ต. ภูเมษ ปลอดหนู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 0144 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.10 2713 12301 0160

52 จ.ส.ต. หญิง วาริสา เรืองค า ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.6 2709 12301 0262 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.6 2709 12314 0293

53 จ.ส.ต. สิทธิพร มิตรสาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ปปน.1999 ผบ.หมู่ ศพฐ.10 2713 12301 0002

54 จ.ส.ต. หญิง อนงค์ มะลิทอง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 12301 0001 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. 2703 12314 0082

55 จ.ส.ต. หญิง อรอนงค์ ศรีวิไล ผบ.หมู่ กลุ่มงานฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 12301 0060 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 12314 0056

56 ส.ต.อ. เจษฎา รถน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6364 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.4 2707 12301 0327

57 ส.ต.อ. ชัยชาญ แก้วโพธ์ิ ผบ.หมู่ พฐ.จว.อ่างทอง 2704 12314 0438 ผบ.หมู่ พฐ.จว.กาฬสินธ์ุ 2707 12314 0528

58 ส.ต.อ. หญิง ณัฐณิชา ชรินทร์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1363 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 12314 0295

59 ส.ต.อ. ธวัชชัย พันชู ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0269 ผบ.หมู่ ศพฐ.9 2712 12301 0002

60 ส.ต.อ. หญิง นงนุช วงศ์กัลยา ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 3 กง. 0502 12301 0048 ผบ.หมู่ พฐ.จว.อุบลราชธานี 2706 12314 0404



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ท่ี 27/2565  ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

61 ส.ต.อ. พิพัฒนะพงษ์ พรหมโม้ ผบ.หมู่ พฐ.จว.อ่างทอง 2704 12314 0437 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ .4 2707 12314 0369

62 ส.ต.อ. พีรวัฒน์ ไชยสว่าง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2667 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.4 2707 12301 0328

63 ส.ต.อ. หญิง ฤทัยชนก ยะไวทย์ ผบ.หมู่. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 12314 0371 ผบ.หมู่ พฐ.จว.เพชรบุรี 2710 12314 0348

64 ส.ต.อ. วิริยศักด์ิ เพชรภา ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ.1 2704 12314 0280 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ.4 2707 12314 0349

65 ส.ต.อ. หญิง ศิริลักษณ์ เตชะสืบ ผบ หมู่ กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย วจ. 0204 12301 0015 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5 2708 12314 0322

66 ส.ต.อ. ศุภนุ มะโนบาล ผบ.หมู่ พฐ.จว.ปัตตานี 2713 12314 0241 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.2 2705 12314 0279

67 ส.ต.อ. ษมาวีร์ วิรัชฐานนันท์ ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สกบ. 0301 12301 0007 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ล าพูน 2708 12314 0422

68 ส.ต.อ. หญิง สิริยากร อินทร์ประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ศรีสะเกษ 2706 12314 0447 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 12314 0054

69 ส.ต.อ. หาญณรงค์ ขันตี ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 12314 0266 ผบ.หมู่ พฐ.จว.อุบลราชธานี 2706 12314 0400

70 ส.ต.อ. หญิง อนงค์นาฎ ศักแสงโสภา ผบ.หมู่. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 12314 0389 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ .10 2713 12314 0219

71 ส.ต.อ. หญิง อลิสา ป้อมสุข ผบ.หมู่ วจ. 0204 12301 0002 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ราชบุรี 2710 12314 0392

72 ส.ต.อ. หญิง อัญชลี บุญญะ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 12301 0017 ผบ.หมู่ พฐ.จว.นครศรีธรรมราช 2711 12314 0367

73 ส.ต.อ. หญิง อาทิตยา เรือนชัย ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอุทธรณ์ อฎ. 0605 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ทว. 2703 12314 0117

74 ส.ต.ท. หญิง ฉัตรสุดา ทองใบ ผบ.หมู่ ฝอ.สส. 2802 12301 0007 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ยโสธร 2706 12314 0434

75 ส.ต.ท. ณัฐกรณ์ เส็งขาว ผบ.หมู่ ฝ่ายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท. 0102 12301 0011 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 12314 0294



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ท่ี 27/2565  ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

76 ส.ต.ท. ณัฐพล แก้ววิเศษ ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 12301 0024 ผบ.หมู่ พฐ.จว.มหาสารคาม 2707 12314 0435

77 ส.ต.ท. ณัฐพล ฤทธิรณ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ราชบุรี 2710 12314 0395 ผบ.หมู่ พฐ.จว.บุรีรัมย์ 2706 12314 0373

78 ส.ต.ท. หญิง ตรีสุคนธ์ ดาวเรือง ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0006 ผบ.หมู่ พฐ.จว.แพร่ 2708 12314 0342

79 ส.ต.ท. ธนวัต มากพูน ผบ.หมู่ พฐ.จว.สุรินทร์ 2706 12314 0375 ผบ.หมู่ พฐ.จว.บุรีรัมย์ 2706 12314 0371

80 ส.ต.ท. ธวพล ปราบณรงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร ปยส.968 ผบ.หมู่ พฐ.จว.ยโสธร 2706 12314 0425

81 ส.ต.ท. หญิง นัยนา จอมแปง ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร. 0101 12301 0026 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 12314 0055

82 ส.ต.ท. พีระพัฒน์ ว่ันเส้ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0296 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ศพฐ .10 2713 12314 0182

83 ส.ต.ท. หญิง ภัทรพรรณ ค าอินทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0060 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.6 2709 12314 0298

84 ส.ต.ท. ภูริช เวียงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0436 ผบ.หมู่ พฐ.จว.แพร่ 2708 12314 0346

85 ส.ต.ท. ยุทธพงษ์ เร๊ะนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.2768 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.8 2711 12314 0276

86 ส.ต.ท. ศุภวิชญ์ ตรีเหรา ผบ.หมู่ พฐ.จว.ยโสธร 2706 12314 0425 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.3 2706 12314 0312

87 ส.ต.ท. หญิง สิริมา เพชรแบน ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 12301 0025 ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.8 2711 12314 0238

88 ส.ต.ต. คิมหันต์ ถุนพุทธดม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.เลย ปลย.1758 ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ทว. 2703 12314 0110

89 ส.ต.ต. ธีรดนย์ กันแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี ปกจ.1868 ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.7 2710 12314 0266

90 ส.ต.ต. นฤพล เมืองโคตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม ปนพ.-1882 ผบ.หมู่ พฐ.จว.มุกดาหาร 2707 12314 0519


