สารบัญ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ผบ.ตร.

4

รอง ผบ.ตร./จตช./ที่ปรึกษา(สบ 10 )/หน.นรป.

5

ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง จตช./รอง หน.นรป.(สบ 9)

9

ผบช./รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

16

ส่วนบังคับบัญชา
กองบัญชาการ ในสังกัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

17

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

24

สำนักงานกำลังพล

30

สำนักงานงบประมาณและการเงิน

40

สำนักงานกฎหมายและคดี

46

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

54

สำนักงานจเรตำรวจ

60

สำนักงานตรวจสอบภายใน

70

กองบังคับการ ในสังกัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

74

กองการต่างประเทศ

76

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

79

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)

81

กองบินตำรวจ

82

กองวินัย

87

ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

89

ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

93

ตำรวจภูธรภาค 1

163

ตำรวจภูธรภาค 2

222

ตำรวจภูธรภาค 3

274

ตำรวจภูธรภาค 4

351

ตำรวจภูธรภาค 5

438

ตำรวจภูธรภาค 6

500

ตำรวจภูธรภาค 7

558

ตำรวจภูธรภาค 8

608

ตำรวจภูธรภาค 9

657

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

687

ส่วนสนับสนุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

712

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

753

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

765

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

777

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

803

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

831

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

863

ส่วนการศึกษา
กองบัญชาการศึกษา

870

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

880

ส่วนบริการ
โรงพยาบาลตำรวจ

891

ผบ.ตร.
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Office of Commissioner General, Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3409 โทรสารกลาง 0-2251-4739
ตำแหน่ง
ผบ.ตร.
นว.(สบ 5) ตร.
ผู้ช่วย นว.(สบ 4) ตร.
นายตำรวจติดตาม
นายตำรวจติดตาม

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
พ.ต.อ. วุฑฒิ ศรีรัตนวุฑฒิ
พ.ต.อ. ปนาถพล ปุณศรี
ร.ต.อ. ทศพร สันติพงศ์
ร.ต.อ. วีรภัทร ภู่สุภานุสรณ์

0-2205-3409 [3409]
0-2205-3409 [3409]
0-2205-3409 [3409]
0-2205-3409 [3409]
0-2205-3409 [3409]

มือถือ
08-1637-9857
0-2205-3409
08-1823-3183
08-4347-4885
08-6405-5699

หน้า 4

รอง ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร./จตช./ที่ปรึกษา(สบ 10 )/หน.นรป.

ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานบริหาร 1)(งานกฎหมายและคดี)
Office of Deputy Commissioner General (Administration 1)(Legal Affairs And Litigation), Royal Thai
Police
อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2746 โทรสารกลาง 0-2252-2765
E-mail: Tiger30office@gmail.com
รอง ผบ.ตร.(บร 1)(กม)
หัวหน้า สง.
นว.(สบ 4)
นายตำรวจติดตาม
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.อ. สุพร พันธุ์เสือ
พ.ต.อ. สมพร สัจพจน์
พ.ต.อ. จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์
พ.ต.ท. จิรายุส วานิชกูล
พ.ต.ต. ขจรเดช บุญมา

0-2252-7903
0-2205-2746 [2746]
0-2205-2747 [2747]
0-2205-2747 [2747]
0-2205-2746 [2746]

08-1806-7999
08-1836-6713
08-1575-7306
08-6355-1102
08-3464-4662

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)
Office of Deputy Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 1), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3527 โทรสารกลาง 0-2255-1975
รอง ผบ.ตร.(ปป 1)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ
พ.ต.ท. อาชาไนย แสนสุข
ร.ต.ท. พีระ พันธุวงศ์

0-2205-3527 [3527]
0-2205-3527 [3527]
0-2205-3527 [3527]

08-1929-1882
08-1420-4895
08-7856-8379

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานต่างประเทศ)
Office of Deputy Commissioner General (Foreign Affairs), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3425-26 โทรสารกลาง 0-2250-0454
E-mail: office5964@gmail.com
รอง ผบ.ตร. (ปป 3)
นว.(สบ 5)
ผู้ช่วย นว.(สบ 4)

พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ
พ.ต.อ. สุเทพ โตอิ้ม
พ.ต.ท.หญิง โชติรส โชคสวัสดิ์

0-2205-3426 [3426]
0-2205-3422 [3422]
0-2205-3419 [3419]

08-5480-3511
08-1844-3174
08-9780-6925

หน้า 5

รอง ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานบริหาร 2)
Office of Deputy Commissioner General (Administration 2), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1578 โทรสารกลาง 0-2252-7000
รอง ผบ.ตร.(บร 2)
นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)

พล.ต.อ. ชัยยง กีรติขจร
พ.ต.อ. สุเทพ กอไพบูลย์กิจ
พ.ต.ท. ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์

0-2205-1579
0-2205-1579
0-2205-1549

08-1692-8800
08-1457-6565
08-1423-9666

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2)
Office of Deputy Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 2), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 6/2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2255-5319, 0-2205-3621 โทรสารกลาง 0-2255-5142
E-mail: SRTP1935@gmail.com
รอง ผบ.ตร.(ปป 2)
นว.(สบ 4) ตร.
ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร.
นายตำรวจติดตาม
-

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
พ.ต.อ. ไพโรจน์ แก้ววันศิริ
พ.ต.ท. สุชาติ วรรณา
พ.ต.ท. วัชระ ทองประเทือง
พ.ต.ต. ธนัยวุฒิ กมลวานนท์
ร.ต.ท. หรรถพร เสวะกะ

0-2255-4568
0-2255-3620
0-2255-3624
0-2255-3625
0-2255-3625
0-2255-3625

08-1835-4248
08-9436-7447
09-1867-3009
08-1853-5494
08-1413-7008
08-4151-6340

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานความมั่นคง)
Office of Deputy Commissioner General (Security), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3701 โทรสารกลาง 0-2251-4730
รอง ผบ.ตร.(มค)
นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)
นายตำรวจติดตาม
นายตำรวจติดตาม
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
พ.ต.อ. สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ
พ.ต.ท. จอม สิงห์น้อย
พ.ต.อ. สมเกียรติ ตันติกนกพร
พ.ต.อ. บัณฑิต สิงหประชา
ร.ต.อ. คณพล อุนะพำนัก

0-2205-3701
0-2205-3701
0-2205-3701
0-2205-3701
0-2205-3701
0-2205-3701

08-1935-1977
08-1333-9955
08-9432-8341
08-1646-3058
08-9523-9954
09-0985-7564
หน้า 6

รอง ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 3)
Office of Deputy Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 3), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 1 (ส่วนหน้า) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1648 โทรสารกลาง 0-2252-7969
E-mail: officewinai@gmail.com
รอง ผบ.ตร. (ปป 3)
นว.(สบ 5)
ผู้ช่วย นว.(สบ 4)

พล.ต.อ. วินัย ทองสอง
พ.ต.อ. รัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์
พ.ต.อ. ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร

0-2205-1647
0-2251-9793
0-2205-1648

08-1374-5363
08-1874-4240
08-1818-1818

สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10)
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 21)
Office of Advisor (Level 10) (Crime Prevention and Suppression 21), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 8/3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2250-1533,0-2205-3818-21 โทรสารกลาง 0-2251-9768
ที่ปรึกษา (ปป 21)
นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)

พล.ต.อ. หาญพล นิตย์วิบูลย์
พ.ต.ท. นิกร รสสุนทร
พ.ต.ท. ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล

0-2250-1533
0-2250-1533
0-2250-1533

08-1831-8887
08-1653-9865
08-1341-3555

สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10)
(งานบริหาร 11)
Office of Advisor (Level 10) (Administration 11), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 3 (ส่วนหน้า) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1418 , 0-2205-1519 โทรสารกลาง 0-2251-4732
ที่ปรึกษา (บร 11)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)

พล.ต.อ. เจษฎา อินทรสถิตย์
พ.ต.ท. ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ

0-2205-1418 [1418]
0-2205-1418 [1418]

08-1686-9324
08-1777-7756

หน้า 7

ที่ปรึกษา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10)
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11)
Office of Advisor (Level 10) (Crime Prevention and Suppression 11), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 6/1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3600 โทรสารกลาง 0-2251-7928
ที่ปรึกษา (ปป 11)
นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น
พ.ต.อ. ประพจน์ โชติคุณ
พ.ต.ท. สมคิด บุญนุกูล
ร.ต.อ. พฤฒ ศุภจิตตากร

0-2205-3600-2
0-2205-3600-2
0-2205-3600-2
0-2205-3600-2

08-0493-9393
08-9321-7777
08-8768-7260

สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10)
(งานกฎหมาย 1/งานต่างประเทศ 1)
Office of Advisor (Level 10) (Legal Affairs and Litigation 1/Foreign Affairs 1), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3518 โทรสารกลาง 0-2252-0869
ที่ปรึกษา(กม 1)(ตท 1)
นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)

พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา
พ.ต.อ. หฤษฎ์ เอกอุรุ
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ ปันไชย

0-2205-3518
0-2205-3518
0-2205-3518

08-3833-8339
08-8500-5454
08-5615-8846

สำนักงานหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10)
Office of Chief of Royal Court Security Police (Level 10), Royal Thai Police
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 ต่อ 102, 104 โทรสารกลาง 0-2281-2120 ต่อ 105
หน.นรป.

พล.ต.อ. ไตรรัตน์ อมาตยกุล

0-2281-2120 ต่อ 102

นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 3)

พ.ต.อ. สุรพันธ์ มั่นคงดี
พ.ต.ท. จักรพันธ์ จันวนา

0-2281-2120 ต่อ 104
0-2281-2120 ต่อ 104

08-1828-1833,
08-1896-9484
08-1828-1833
08-1896-9484

หน้า 8

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง จตช./รอง หน.นรป.(สบ 9)

ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานบริหาร 12)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 12), Royal Thai Police
อาคาร 5 ชั้น 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2435 โทรสารกลาง 0-2251-4942
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 12)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
พ.ต.ท. สุรพล บริหารพานิช
พ.ต.ต. ศตวรรธน์ เกียรติสกุลทอง

0-2205-2435 [2435]
0-2205-2435 [2435]
0-2205-2435 [2435]

08-1622-2220
09-3459-6991
08-1999-1653

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานบริหาร 22)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 22), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1025, 0-2205-1026 โทรสารกลาง 0-2250-1964
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 22)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ท. สุวิระ ทรงเมตตา
พ.ต.ท.หญิง พัชรา วงษ์สุวรรณ
พ.ต.ท. ณัฐพล อินทารักษ์
พ.ต.ท. กฤษฎาพร ปานโปร่ง

0-2254-1963
0-2205-1026
0-2205-1026
0-2205-1026

09-2690-7887
08-9955-9445
08-1722-1000
08-7345-6565

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 22)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 22), Royal Thai Police
อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2775 โทรสารกลาง 0-2255-4934
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 22)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์
พ.ต.ท. คมกฤช เอกโพธิ์
ร.ต.อ.หญิง ปิยมาศ เลี่ยมสงวน

0-2205-2775 [2775]
0-2205-2775 [2775]
0-2205-2775 [2775]

08-1142-7675
09-7162-2882
08-8444-3838

หน้า 9

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 24/งานความมั่นคง 5)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 24/Security 5), Royal
Thai Police
อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2252-2767 โทรสารกลาง 0-2252-2766
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 24) (มค 5)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. เดชา ชวยบุญชุม
พ.ต.ท. วีระชาติ โสมศรีคำ
ร.ต.อ. ศรัณย์ แก้วเรือง

0-2252-2767
0-2252-2767
0-2252-2767

08-1966-0033
08-9080-2209
08-7712-7075

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 31)(งานกฎหมายและดคี 2)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 13/Legal Affairs And
Litigation 2), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3908 โทรสารกลาง 0-2255-3911
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 13)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ท. กวี สุภานันท์
พ.ต.ท. ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์
ร.ต.อ. ปรีชา พลพงษ์

0-2205-3909
0-2205-3908
0-2205-3911
0-2205-3908

08-1392-3131
08-1104-4566
08-1260-5757
08-7793-0864

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 32)(งานกิจการพิเศษและจราจร 2)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 32), Royal Thai Police
อาคาร 7 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1550 โทรสารกลาง 0-2255-5317
E-mail: officesp30@gmail.com
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 32)(กศ 2)
นว.(สบ 3)ตร.
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)ตร.

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์
พ.ต.ท. พรชัย อริยานนท์
ร.ต.อ. ฐิตานนท์ ไชยเขียว

0-2205-1550 [1550]
0-2205-1550 [1550]
0-2205-1550 [1550]

08-1812-9282
08-9546-2822
08-1754-5714

หน้า 10

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 33/งานกฎหมายเลขคดี 3)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 33/Legal Affairs and
Litigation 3), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3808 โทรสารกลาง 0-2255-5131
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 33)(กม 3)
หน.สง.
นว.(สบ 3)

พล.ต.ท. ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา
พ.ต.อ. พิทักษ์ อุทัยธรรม
พ.ต.ท. พีระฉัตร สาขา

0-2205-3812 [3812]
0-2205-3807 [3807]

08-1854-8844
08-1627-9165
08-1872-0922

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานกิจการพิเศษและจราจร/งานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/งานบริหาร 21)
Office of Assistant Commissioner General (Royal Thai Police Operation Center/Administration 21),
Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 5/4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3514-5, 0-2250-1630 โทรสารกลาง 0-2252-0929
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก 1)
นว.(สบ 4)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
พ.ต.อ. ทวีวัฒน์ สินทวี
พ.ต.ท. บรรพต กิตติวีระ

0-2205-3514 [3514]
0-2205-3515 [3515]
0-2205-3515 [3515]

08-1813-8197
09-5365-0600
06-1526-1629

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานความมั่นคง 2)
Office of Assistant Commissioner General (Security 2), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 8/1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3823-5 โทรสารกลาง 0-2250-1688-9
E-mail: thammasak.group@gmail.com
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
พ.ต.ท. ชรินทร์ กลั่นประยูร
พ.ต.ต.หญิง ธัญชนก รมยานนท์

0-2205-3824 [3823]
0-2205-3825 [3824]
0-2205-3825 [3825]

09-9915-3659
08-1835-0705
08-2647-1459

หน้า 11

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 34/งานความมั่นคง 1/ งานต่างประเทศ 3)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 34/Security 1/Foreign
3), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3901 โทรสารกลาง 0-2253-7587
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 34)(มค 1)(ตท 3)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. สุชาติ ธีระสวัสดิ์
พ.ต.ท. จักรพงศ์ นุชผดุง
ร.ต.อ. สมพงษ์ บุตรรัตน์

0-2205-3901 [3901]
0-2205-3901 [3901]
0-2205-3902 [3902]

08-1858-8855
08-4537-1155
08-5253-1515

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานกฎหมายและดคี 2)(งานความมั่นคง 4)
Office of Assistant Commissioner General, Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1440 โทรสารกลาง 0-2250-1635
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
นว.(สบ 3)

พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี
0-2205-1554
พ.ต.ท.หญิง นันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร 0-2205-1554

06-2565-4651
08-6310-3732

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 24)(งานความมั่นคง 5)
Office of Assistant Commissioner General, Royal Thai Police
อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1437, 0-2252-2767 โทรสารกลาง 0-2252-2766
E-mail: dachateam@gmail.com
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. เดชา ชวยบุญชุม
พ.ต.ท. วีระชาติ โสมศรีคำ
ร.ต.อ. ศรัณย์ แก้วเรือง

0-2252-2767
0-2205-1437
0-2205-1437

08-1966-0033
09-4080-2209
08-7712-7075

หน้า 12

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานความมั่นคง 3/งานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2)
Office of Assistant Commissioner General (Security 3/Royal Thai Police Operation Center 2), Royal
Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1878 โทรสารกลาง 0-2250-4950
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 3)(ศปก 2)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)
นตต.

พล.ต.ท. อรรถชัย เกิดมงคล
พ.ต.ท. ปฏิญญา บุญผดุง
ร.ต.อ. สกลภัทร พุฒตาล
พ.ต.ท. ภูมิชาย พันธ์กล้า

0-205-1878 [1878]
0-205-1878 [1878]
0-205-1878 [1878]
0-205-1878 [1878]

08-1908-7552
08-1483-6422
08-4647-2823
08-9850-3955

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานบริหาร 24/งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 23)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 24/Crime Prevention and Suppression 23),
Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3800 โทรสารกลาง 0-2251-8555
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร24)(ปป23)
นว.(สบ 3)
นายตำรวจติดตาม
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล
พ.ต.ท. คมวุฒิ จองบุญวัฒนา
ร.ต.อ. ศุภวัชร์ เธียรธุมา
ร.ต.ท. ธีรพงษ์ เงินอยู่

0-2205-3800 [3800]
0-2205-3800 [3800]
0-2205-3800 [3800]
0-2205-3800 [3800]

08-1919-6870
08-1629-4344
09-9465-5999
08-6127-1569

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 13)(งานต่างประเทศ 2)(งานกิจการพิเศษและจราจร 1)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 13)(Foreign 2)(Special
Tasks), Royal Thai Police
อาคาร 1 ชั้น ชั้น 9/3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3935 โทรสารกลาง 0-2251-6820
E-mail: rtpkamrob@gmail.com
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 13)(กศ 1)(ตท 2)
นว.(สบ 3) ตร.
ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว
พ.ต.ท. เกรียงไกร แก่งสันเทียะ
พ.ต.ต. สุภสิทธิ์ ชุ่มแจ่ม

0-2205-3936
0-2205-3935
0-2205-3935

08-1641-5367
08-1918-0828
08-0596-6899
หน้า 13

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 14)(งานกิจการพิเศษและจราจร 4)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 14),
อาคาร 8 ชั้น 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1984,0-2205-2577 โทรสารกลาง 0-2252-1025
E-mail: anan33official@gmail.com
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 14)(กศ 4)

พล.ต.ท. อนันต์ ศรีหิรัญ

นว.(สบ 3)

พ.ต.ท. ฐาปนะ คลอสุวรรณา

ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พ.ต.ต. กฤษณ กลิ่นขจร

0-2205-1984 [1984],
0-2205-2577[2577]
0-2205-1984 [1984],
0-2205-2577[2577]
0-2205-1984 [1984],
0-2205-2577[2577]

08-4747-2255
08-1375-8277
08-6892-9004

สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (1)
Office of Deputy Senior Inspector General (1), Royal Thai Police
อาคารสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ชั้น 6 เลขที่ 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8849 โทรสารกลาง 0-2509-8849
รอง จตช.(1)
นว.(สบ 3)

พล.ต.ท. นเรศ นันทโชติ
พ.ต.ท.หญิง มยุรี สังข์ขาว

0-2509-8849
0-2509-8849

08-1910-8888
08-1457-5036

สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (2)
Office of Deputy Senior Inspector General (2), Royal Thai Police
อาคารสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ชั้น 6 ถ.รามอินทรา (กม.6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 ต่อ 1625-26 โทรสารกลาง 0-2509-8839
รอง จตช.(2)
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. อนุรุต กฤษณะการะเกตุ
พ.ต.ท. นพชัย อินทรแก้ว
ร.ต.อ. ภีรวุฒิ สุวรรณสว่าง

0-2509-8839
0-2509-8839
0-2509-8839

08-1598-6568
08-6515-5974
09-9168-4949
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รอง หน.นรป.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
Office of Deputy Chief of Royal Court Security Police, Royal Thai Police
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 ต่อ 413 โทรสารกลาง 0-2281-2120-2 ต่อ 404
รอง หน.นรป.(สบ 9)
หัวหน้า สง.
นว.(สบ 3)
ผู้ช่วย นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ
พ.ต.อ. สมหมาย อุปถัมภ์
พ.ต.ท. คะแนน พวงมาลัย
พ.ต.ท. ปริญ สุนทรธรรม

0-2812-2120 [413]
0-2812-2120 [413]
0-2812-2120 [413]
0-2812-2120 [413]

08-1755-5884
08-3096-5529
08-1855-6525
08-0191-1919
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ผบช.ประจำฯ

ผบช./รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ทนท.ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน
อาคาร 17 ชั้น 4 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1236 โทรสารกลาง 0-2251-9483
ผบช.
นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. สุรพล พินิจชอบ
ร.ต.อ. นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง

0-2205-1236
0-2205-1236

08-2799-1834
08-8549-4662

ทนท.นายตำรวจประจำ สมช.
อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1253 โทรสารกลาง 02-205-1253
ผบช.
นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์
ร.ต.อ. กิตติมศักดิ์ เปียยก

0-2205-1253 [1253]
0-2205-1253 [1253]

08-1810-2828
08-3586-6262

ทนท.ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ (สปท.บก.สส.)
OFFICE COMMISSIONER ATTACHED TO THE OFFICE OF COMMISSIONER GENERAL
อาคาร 17 ชั้น 4 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1232 โทรสารกลาง 02-251-9481
ผบช.
นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ
ร.ต.อ. ธีรณัฏฐ์ สังขะวิไล

0-2205-1232
0-2205-1232

09-2275-3535
08-6322-7421

ทนท.ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
อาคาร 7 ชั้น 12 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1233 โทรสารกลาง 02-205-1252
ผบช.
นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. ไพศาล เชื้อรอต
พ.ต.ต. ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์

0-2205-1233
0-2205-1233

09-1991-4144
09-5950-8092,
08-4004-8394

ทนท.ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
อาคาร 17 ชั้น 4 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2233
ผบช.
นว.(สบ 2)
นตต.

พล.ต.ท. จิตติ รอดบางยาง
พ.ต.ต. เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ
พ.ต.ต. โรจนินท์ ธิติภัสราวงศ์

0-2205-2233
-

08-1000-0035
09-4165-3616
08-6555-9777
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สยศ.ตร.
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
Office of Police Strategy
อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3378 , 0-2205-3387 โทรสารกลาง 0-2251-5326
Web Site: www.rtpstrategy.police.go.th E-mail: fo.or_srtp@hotmail.com
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
รอง ผบช.(4)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์
พล.ต.ต. จตุรงค์ โชติดำรงค์
พล.ต.ต. ไกรบุญ ทรวดทรง
พล.ต.ต. บุญยศ บุญไพศาล
พล.ต.ต. กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์
พ.ต.ต. ยสินทร คำชุม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-3383 [3383]
0-2205-3278 [3278]
0-2205-3352 [3352]
0-2205-3354 [3354]
0-2205-3272 [3272]
0-2205-3383 [3383]

มือถือ
08-1620-1616
08-1993-8529
08-1910-5556
09-9353-5459
08-1629-5555
08-6309-3961

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3378 , 0-2205-3387 โทรสารกลาง 0-2251-5326
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งบประมาณ/แผนงาน)
สว.(การเงิน/พัสดุ)
สว.(ธุรการ/กำลังพล)

พ.ต.อ.หญิง มนฤญช์ บัณฑุรัตน์
พ.ต.ท. เทิดเกียรติ รักพานิชมณี
พ.ต.ท.หญิง นิรารัฐ นาคทองทิพย์
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จักรายุทธ
พ.ต.ท.หญิง รุ่งภัทรา ทรงชน
ร.ต.อ. วรกฤษฎ์ นุใหม่

0-2205-3389 [3389]
0-2205-3373 [3373]
0-2205-3373 [3373]
0-2205-3378 [3378]
0-2205-3387 [3387]
0-2205-3378 [3378]

08-1775-1634
09-5471-4656
08-6994-4555
08-9205-4560
09-2259-4932
08-9132-6123

กองแผนงานอาชญากรรม
Counter Crime Planning Division
ชั้น 11 ฝั่งตะวันออก อาคาร 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3166 โทรสารกลาง 0-2255-4650
Web Site: http://ccpd.rtpstrategy.police.go.th/ E-mail: ccpd@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)

พล.ต.ต. ชยพล ฉัตรชัยเดช
พ.ต.อ. ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ
พ.ต.อ. สรร พูลศิริ
พ.ต.อ. อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม
พ.ต.อ. วินัย ทับทอง
พ.ต.อ. พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ

0-2205-3160 [3160]
0-2205-3162 [3162]
0-2205-3161 [3161]
0-2205-3188 [3188]
0-2205-3175 [3175]
0-2205-3163 [3163]

08-1191-9191
08-1313-8813
08-1850-2141
09-4691-2225
08-4751-0638
08-9923-9062
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สยศ.ตร.

กองแผนงานอาชญากรรม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3166 โทรสารกลาง 0-2255-4650
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (ธุรการและกำลังพล)
สว. (การเงิน/งบประมาณและพัสดุ)

พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร ศรีโพธิ์อ่อน
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา พัฒนะกุลสุนทร
พ.ต.ท.หญิง ชลทิชา จันทรบุตร
พ.ต.ต. ประจักษ์ เทศทอง
พ.ต.ท. อลงกต พูลเกื้อ

0-2205-3165 [3165]
0-2205-3164 [3164]
0-2251-2000 [3167]
0-2251-2000 [3167]
0-2205-3168 [3168]

08-6503-3911
08-4751-0648
08-1916-2879
09-8828-9478
06-2812-1178

กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โทรศัพท์กลาง 0-2205-3178 โทรสารกลาง 0-2252-7444
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุรวุฒิ เจริญจิตร
พ.ต.ท. ภัสพงษ์ มีอนันต์
พ.ต.ท.หญิง ธัญดา เฉยทุม
พ.ต.ท.หญิง จิตลดา พัดเย็น
พ.ต.ท. ธนาวุฒิ สงวนสุข
พ.ต.ต.หญิง เปรมจิต อุปฐานา
พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ ชูศักดิ์

0-2205-3171 [3171]
0-2252-7915
0-2205-3171 [3171]
0-2205-3178 [3178]
0-2205-3178 [3178]
0-2205-3176 [3176]
0-2205-3174 [3174]

08-1855-8978
08-1625-6736
08-1381-1648
08-9106-9338
08-1836-4513
08-9166-8719
09-9452-5695

กลุ่มงานป้องกันอาชกรรมพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3184 โทรสารกลาง 0-2205-3183
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กุลวุฒิ พุ่มหิรัญ
พ.ต.ท. วิชัย ปรเมษฐเนติกุล
พ.ต.ท. เจษฎา จุโฑปะมา
พ.ต.ท. เกรียงชัย ชัยเลิศวณิชกุล
พ.ต.ท. หฤษฎ์ ทองธิราช
พ.ต.ท. เดชาธร ดีมี
พ.ต.ท. จักรพงษ์ ศิริวรรณ

0-2205-3180 [3180]
0-2205-3184 [3184]
0-2205-3184 [3184]
0-2251-4206 [3184]
0-2251-4206 [3184]
0-2251-4206 [3184]
0-2205-3184 [3184]

06-1397-5761
09-8976-1939
08-1980-8191
09-8273-0091
08-4156-9911
08-2899-2890
08-7515-6541

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โทรศัพท์กลาง 0-2205-3174 โทรสารกลาง 0-2205-3173
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดนัย กิมสูงเนิน
พ.ต.ท. ณัฏฐพัชร์ นาสมวาสนากุล
พ.ต.ท.หญิง บุศรา น้อยมหาวัย
พ.ต.ต. อดุลย์ อธิพันธ์วโรดม
พ.ต.ท. อัครพงศ์ ศิริกัณรัตน์
พ.ต.ต.หญิง วาสนา สุขนิรันดร์

0-2205-3170 [3170]
0-2205-3169 [3169]
0-2205-3172 [3172]
0-2205-3172 [3172]
0-2205-3174 [3174]
0-2205-3174 [3174]

08-1987-9276
09-5749-5240
08-1314-7882
08-7677-8895
08-5199-8291
08-1208-8188

0-2205-3182 [3182]
0-2205-3182 [3182]
0-2205-3182 [3182]

08-4700-0159
08-1829-9456
08-1617-3395

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล โทรศัพท์กลาง 0-2205-3182
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ชมเชย
พ.ต.ท. มงคล มลิวงค์

หน้า 18

สยศ.ตร.

กองแผนงานอาชญากรรม
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

พ.ต.ท.หญิง สุภัค สุพัฒสร

0-2205-3182 [3182]

มือถือ
08-4465-1771

กองแผนงานกิจการพิเศษ
Special Task Planning Division
ชั้น 11-12 ฝั่งตะวันตก อาคาร 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3185 โทรสารกลาง 0-2251-5870
E-mail: specialplan311@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. สมชาย ชูชื่น
พ.ต.อ. เกรียงเดช จันทรวงศ์
พ.ต.อ. เดชชาติ สุขุมมะสวัสดิ์
พ.ต.อ. วิสูตร คูหะมณี
พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม

0-2251-5860 [3151]
0-2251-1222 [3152]
0-2205-3275 [3275]
0-2255-4452 [3153]
0-2205-3275 [3275]

09-0962-8998
08-1562-8889
08-1523-5621
08-1837-3940
08-1647-1991

0-2205-3187 [3187]
0-2205-3189 [3189]
0-2205-3186 [3186]
0-2205-3185 [3185]

08-5150-2547
08-0605-7298
08-1559-9108
08-9782-4742

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3185 โทรสารกลาง 0-2251-5870
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(การเงิน)
สว.(ธุรการและกำลังพล)

พ.ต.อ. วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง สมคิด ฮีเกษม
พ.ต.ท.หญิง เมธาวรินทร์ เอี่ยมชู
พ.ต.ท.หญิง รัตนาภรณ์ คุณะโคตร

กลุ่มงานกิจการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3277 โทรสารกลาง 0-2251-4240
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กันตพัฒน์ ศรีอมรรัตน์
พ.ต.ท. ขวัญเมือง โพธิตา
พ.ต.ท. สุวัจชัย นุติวรานนท์
พ.ต.ท. สมเกียรติ ภาชนะกาญจน์
พ.ต.ท. ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์
พ.ต.ต. สันติ ประทุมรัตน์

0-2205-3277 [3280]
0-2205-3277 [3277]
0-2205-3277 [3277]
0-2205-3277 [3277]
0-2205-3277 [3277]
0-2205-3277 [3277]

09-7945-0551
08-1063-0114
08-1926-3297
08-4550-3210
09-4565-6109
08-3035-1732

กลุ่มงานความมั่นคง โทรศัพท์กลาง 0-2205-3282 โทรสารกลาง 0-2251-4240
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุวิทย์ นันทกอบกุล
พ.ต.ท. ณพัศ เนติวรรธนะ
พ.ต.ท. สถิตย์ วิชัยกุล
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อุ่นเรืองเกียรติ
พ.ต.ต.หญิง มาราตรี ศรีเลิศ
พ.ต.ต.หญิง เชอร์รี่ ป้านสุวรรณ

0-2205-3282 [3282]
0-2205-3282 [3282]
0-2205-3282 [3282]
0-2205-3282 [3282]
0-2205-3282 [3282]
0-2205-3282 [3282]

08-1423-6157
09-1804-9797
08-1648-9439
09-2441-6556
08-5129-0676
08-4912-8437
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สยศ.ตร.

กองแผนงานกิจการพิเศษ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานจราจร โทรศัพท์กลาง 0-2205-3154 โทรสารกลาง 0-2205-3157
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จักษ์ ยังให้ผล
พ.ต.ท.หญิง นภาพันธ์ เลิศลัทธภรณ์
พ.ต.ท. อัฐพงศ์ จินดานิธิวัชร์
พ.ต.ท. สุริยนต์ เจดีย์
พ.ต.ท. ธนพล คุปตานนท์
พ.ต.ต.หญิง สุชาดา พานแก้ว

0-2251-5861 [3154]
0-2205-3154 [3154]
0-2205-3154 [3154]
0-2205-3155 [3155]
0-2205-3155 [3155]
0-2205-3154 [3154]

09-5535-3665
08-7678-7640
08-5222-4334
08-6321-6591
09-8261-5695
08-9688-0624

กลุ่มงานบริการประชาชน โทรศัพท์กลาง 0-2205-3158 โทรสารกลาง 0-2205-3158
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช
พ.ต.ท. วัลลิพผล รังคสิริ
พ.ต.ท. พงษ์สรรเพชร สันติเวชธรรม
พ.ต.ต.หญิง อัจฉราพรรณ์ ดาศรี

0-2251-0605 [3158]
0-2205-3156 [3156]
0-2205-3158 [3158]
0-2205-3158 [3158]

08-1986-5151
08-7934-5555
08-3996-5678
09-7123-6888

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล โทรศัพท์กลาง 0-2205-3275 โทรสารกลาง 0-2251-4240
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วีระชาติ วัจนะพุกกะ
พ.ต.ท.หญิง รุจิรา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์
พ.ต.ต. วรการ บุญญาสง่าวงศ์
พ.ต.ต.หญิง ธัญวรัตน์ ต่อพงศ์พัฒนะ

0-2205-3275 [3275]
0-2205-3275 [3275]
0-2205-3275 [3275]
0-2205-3275 [3275]

08-9125-1991
08-6174-9875
08-5162-5977
08-1995-9143

กองวิจัย
Research Division
ชั้น 12 ฝั่งตะวันออก อาคาร 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3276 โทรสารกลาง 0-2251-8702
Web Site: www.research.police.go.th E-mail: research.police.go.th@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. เล็ก สังข์ดิษฐ์
พ.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ ฉัตรเพิ่มพร
พ.ต.อ. ชิดชนก พรหมสวัสดิ์
พ.ต.อ. ธนวัตร วัฒนกุล

0-2251-4245
0-2205-3251 [3251]
0-2205-3259 [3259]
0-2252-1623

09-8276-8788
08-1870-4796
08-9254-2123
08-5989-1419

0-2205-3252 [3252]
0-2205-3255 [3255]
0-2205-3285 [3285]
0-2205-3260 [3260]

08-1646-0707
08-9492-2145
09-0591-6644
08-9807-6177

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3257 โทรสารกลาง 0-2251-8702
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการกำลังพล)
สว.(การเงิน งบประมาณ)

พ.ต.อ. ณัฐ บัณฑุรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ณชนก คล้ายโพธิ์ทอง
พ.ต.ต. วรภัทร สุขไทย
พ.ต.ต.หญิง ศิริทิพย์ นาคศรีสุข
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สยศ.ตร.

กองวิจัย
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานส่งเสริมและประสายงานวิจัย โทรศัพท์กลาง 0-2205-3263 โทรสารกลาง 0-2251-8702
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุรพงศ์ เปล่งขำ
พ.ต.ท.หญิง กมลนัทธ์ จันทร์ฉ่อง
พ.ต.ท.หญิง พวงรัตน์ วิถีธรรม
พ.ต.ท. สันติ ศรีรี

0-2205-3253 [3253]
0-2205-3262 (3262)
0-2205-3263 [3263]
0-2205-3262 (3262)

08-1627-4500
08-9600-6033
08-7027-5769
08-6619-9585

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-3268 โทรสารกลาง 0-2251-8702
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ
พ.ต.ท.หญิง อรวินท์ เซ่งไพเราะ
พ.ต.ต.หญิง ณพัชร เชี่ยวชาญ
พ.ต.ท. อุบลเทพ เทศกร

0-2205-3266 [3266]
0-2251-9392
0-2205-3269 [3269]
0-2205-3238 [3238]

08-5223-1498
08-6892-7766
08-0771-9779
08-1899-2730

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-3288 โทรสารกลาง 0-2251-8702
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คลัง เสถียรธนเศรษฐ์
พ.ต.ท. ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง สุพิณ ศิริมงคลสูตร
พ.ต.ท. จรูญ ดอกกลาง

0-2205-3265 [3265]
0-2205-3264 [3264]
0-2205-3288 [3288]
0-2205-3270 [3270]

08-5904-7685
09-7445-6456
08-3292-3497
09-1228-6824

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 โทรศัพท์กลาง 0-2205-3285 โทรสารกลาง 0-2251-8702
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ
พ.ต.ท.หญิง ปานมณี นนทะโคตร
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ควรชัยตระกูล
พ.ต.ท. กานต์กิตติ พิบูลย์

0-2205-3285 [3285]
0-2205-3286 [3286]
0-2205-3285 [3285]
0-2205-3257 [3257]

08-9111-1555
08-1666-8607
08-9497-2705
09-5359-9265

กองยุทธศาสตร์
Strategy Division
ชั้น 13 ฝั่งตะวันออก อาคาร 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3376 โทรสารกลาง 0-2252-5482
Web Site: http://strategy.police.go.th E-mail: police.strategy@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. โชคชัย เหลืองอ่อน
พ.ต.อ. กฤษณา เอมอ่อง
พ.ต.อ. ภมร รัตนสมัย
พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี
พ.ต.อ. กิจจ์พัฒน์ แตงจุ้ย

0-2205-3351 [3351]
0-2205-3361 [3361]
0-2205-3362 [3362]
0-2205-3355 [3355]
0-2205-3356 [3356]

08-1861-3939
08-1852-2923
08-1943-9343
08-9131-9717
09-5789-7892
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สยศ.ตร.

กองยุทธศาสตร์
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3376,0-2205-3377 โทรสารกลาง 0-2205-3376
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุวารี โสธรพิทักษ์กุล
พ.ต.ท.หญิง ณชเรช นิ่มนวลฉวี
พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ มีสวัสดิ์
พ.ต.ต. ติรัส ตฤณเตชะ

0-2205-3353 [3353]
0-2205-3377 [3377]
0-2205-3377 [3377]
0-2205-3351 [3351]

08-6546-9419
08-1899-9252
08-1804-2566
08-1953-5859

กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3385-6 โทรสารกลาง 0-2205-3384
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง กัลยกร คุณมี
พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทรกุล
พ.ต.ท.หญิง วนัสญา ถุนาพันธ์
พ.ต.ท. ชยุต เดชะศิริพงษ์

0-2205-3372 [3372]
0-2205-3386 [3386]
0-2205-3386 [3386]
0-2205-3386 [3386]

08-9823-3206
08-0258-5585
09-2989-1553
08-1941-0369

กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3371 โทรสารกลาง 0-2205-3369
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์
พ.ต.ท. ปัญญพนต์ จันทร์อ่อน
พ.ต.ท. วิทูร พรไพบูลย์เสถียร
พ.ต.ท. ศรัณย์ วงศ์สนิท
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ ชงัดเวช
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เกิดแสง
พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา ด้วงวังหิน
พ.ต.ต. เสถียร สิงห์สุข
พ.ต.ต. อุเทน สุมาลย์

0-2205-3388 [3388]
0-2205-3370 [3370]
0-2205-3371 [3371]
0-2205-3371 [3371]
0-2205-3371 [3371]
0-2205-3371 [3371]
0-2205-3371 [3371]
0-2205-3371 [3371]
0-2205-3371 [3371]

08-1854-4444
08-1702-2247
08-3134-6655
09-1478-8553
08-1154-5149
08-3917-4124
08-9229-5657
08-1978-0603
08-8205-3517

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3368 โทรสารกลาง 0-2252-7956
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง อังสนา ปาละสิงห์
พ.ต.ท.หญิง กาบจันทร์ วรรณสิริวิไล
พ.ต.ท. เกษตร มหากายิน
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ เครือกนก

0-2205-3380 [3380]
0-2205-3368 [3368]
0-2205-3368 [3368]
0-2205-3368 [3368]

08-1611-4944
09-5449-7294
08-6059-7456
08-6801-0088

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง โทรศัพท์กลาง 0-2205-3366-7 โทรสารกลาง 0-2205-3365
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง ทรรศน์ ตรีทัศน์พัชรพร
พ.ต.ท. รัชภูมิ เภารอด
พ.ต.ท.หญิง สัมฤทธิ์ ขาวอ่อน

0-2205-3366 [3367]
0-2205-3366 [3367]
0-2205-3366 [3367]

08-6885-4755
08-1851-6783
08-9884-4881

กลุ่มงานแผนทางการบริหาร โทรศัพท์กลาง 0-2205-3357-9 โทรสารกลาง 0-2205-3359
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. วีระยุทธ หิรัญ
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรีย์ ภูริศรี
พ.ต.ท. สุจินต์ เพชรรุณ

0-2205-3364 [3364]
0-2205-3357 [3358]
0-2205-3357 [3358]

08-9921-4011
08-5482-1111
08-1827-3240
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สยศ.ตร.

กองยุทธศาสตร์
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง วาสนา เขมะพานิช

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-3357 [3358]

มือถือ
08-1772-7256
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สกบ.
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Office of Logistics
เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2241-0885
Web Site: www.logistics.police.go.th E-mail: logistics@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(1)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. วรวิทย์ ลิปิพันธ์
พล.ต.ต. สัญชัย สุนทรบุระ
พล.ต.ต. จำนงค์ รัตนกุล
พ.ต.ต. ฤทวีร์ เสริมกล้า

ที่ทำงาน[ภายใน]
02-2412-3975 [1403]
0-2241-3341-5 [1404]
0-2241-3341-5 [1405]
0-2241-2397-5 [1403]

มือถือ
08-9892-7634
08-1620-6078
08-9833-1515
08-6252-2206

กองพลาธิการ
Quartermaster Division
เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2241-0036
Web Site: www.parathikarn.police.go.th E-mail: logistic_5@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สุรศักดิ์ บุญกลาง
พ.ต.อ. พิทักษ์ ท้วมเกร็ด
พ.ต.อ. อาทิตย์ กองกาญจนาทิพย์
พ.ต.อ. ณพพ์กฤษณ์ นิติพัฒน์ธนา
พ.ต.อ. สุเทพ ภูยานนท์

0-2243-6186
0-2243-8744
0-2241-3341-5 [1239]
0-2241-3341-5 [1406]
0-2243-1254

08-1705-1733
08-1839-1937
08-6386-1691
08-1822-2728
08-6887-3231

0-2241-0577
0-2241-3341-5 [1320]
0-2241-3341-5 [1321]
0-2241-3341-5 [1242]

09-4551-8041
09-7234-2945
08-8555-5609
08-7058-7451

0-2241-2162
0-2241-3341-5 [1302]
0-2241-3341-5 [1303]
0-2241-3341-5 [1311]
0-2241-3341-5 [1307]

08-8015-5635
08-1659-2456
08-8959-3653
08-0492-5565
08-7075-7843

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-241-3341
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ/กำลังพล/นิติกรรม)
สว.(งานงบประมาณ/ยุทธศาสตร์)

พ.ต.อ. ภูวเดช วรหิรัญ
พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์ธำรง
พ.ต.ท. กีรติ วีระพันธ์
พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ พฤกษาชาติ

ฝ่ายพลาธิการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2241-2162
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการและตรวจสอบพัสดุ)
สว.(งานจัดหาพัสดุ)
สว.(งานจัดหาครุภัณฑ์)

พ.ต.อ.หญิง รุ่งทิวา ผิวขาว
พ.ต.ท.หญิง จันทิลา พรหมมาส
พ.ต.ท. พาสิษฐ์ ชัยรุ่งพิสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง วิมล เถลิงพงษ์
พ.ต.ท. จุฑาวัชร จิตรประเสริฐ
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มือถือ

ฝ่ายพลาธิการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2241-331-5
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานคลังครุภัณฑ์)
สว.(งานคลังวัสดุ)
สว.(งานสนับสนุนฯ)
สว.(รับ-จ่าย/บัญชีคุมวัสดุ)

พ.ต.อ. เอกวีร์ พงศ์สร้อยเพ็ชร
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา เนตินันทน์
พ.ต.ท. สมเดช จินดาอินทร์
พ.ต.ท. วินัย จ้อยประสิทธิ์
พ.ต.ท. จตุรวิชญาณ์ นิลละออ
พ.ต.ท. เด่นชัย ศิลป์ศรีกุล

0-2241-3341-5 [1201]
0-2241-3341-5 [1202]
0-2241-3341-5 [1411]
0-2241-3341-5 [1215]
0-2241-3341-5 [1203]
0-2241-3341-5 [1203]

08-1555-4343
08-1466-2461
08-6988-4132
08-1908-8970
08-9041-8844
08-9104-2533

0-2241-3341-5 [1207]
0-2241-3341-5 [1317]
0-2241-3341-5 [1216]
0-2241-3341-5 [1221]
0-2241-0036

08-1814-5417
08-6744-7444
08-1666-7908
08-6793-9342
08-9582-1239

ฝ่ายพลาธิการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2241-0036
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(รับ-จ่ายบัญชีคุมยานพาหนะ)
สว.(งานคลังพาหนะ)
สว.(งานขนส่งและเชื้อเพลิง)

พ.ต.อ. กริช แสงพล
พ.ต.ท. วุฒิชัย ตุ๊คง
พ.ต.ท. กฤษฎา นุ่มนวล
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ เกตุกะเสริม
ร.ต.อ. ภราดร เชิดชูล้ำตระกูล

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2241-0885
Web Site: www.logistics.police.go.th E-mail: logistics@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต.หญิง พอตา บุญปรีชา
พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี มหาเวชาศิริ
พ.ต.อ. ราเชนทร์ มณีเนตร
พ.ต.อ.หญิง อุบลรัตน์ คำคม
พ.ต.อ. ธงชัย เสรีวัฒนา
ร.ต.อ. พิทักษ์ โสนนอก

0-2241-3341-5 [1601]
0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-0885

08-1907-4499
08-6908-8878
09-5795-1655
08-6807-6460
08-1493-7277
08-5211-5411

ฝ่ายธุรการและกำลังพล โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885 โทรสารกลาง 02-241-0885
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานกำลังพล)
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานงบประมาณ)
สว.(งานการเงิน)

พ.ต.อ. ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ต.ท. อภิเนสภ์ พรพิบูลย์
พ.ต.ต.หญิง มนตรินทร์ ชมเชย
พ.ต.ท. วิโรจน์ สุขจำเริญ
พ.ต.ต. ชัยพัฒน์ วาดวารี
พ.ต.ท.หญิง ศุภมาศ มัฆวิมาลย์

0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-0885
0-2241-3341-5 [1621]

08-9265-9564
08-1846-6666
08-1255-2152
08-1328-8661
08-1934-9049
08-1555-5171
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ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885 โทรสารกลาง 02-241-0885
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการฯ)
สว.(งานวิเคราะห์ฯ หน่วยงานในสังกัด
สง.ผบ.ตร.)
สว.(งานวิเคราะห์ฯ หน่วยปฏิบัติการพื้นที่)
สว.(งานวิเคราะห์ฯ
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะ)

พ.ต.ท.หญิง สุพัฒนา สถิติรัต
พ.ต.ท.หญิง วัลคุ์วดี วัฒนกิจการ
พ.ต.ท. มาโนช สุทธิรักษ์

0-2243-1253
0-2243-1253
0-2243-1253

09-2491-9164
08-9758-8429
08-6989-3875

พ.ต.ท.หญิง รัชดาภรณ์ จักรวรรดิ
พ.ต.ต.หญิง ศุภานัน อินทะนา

0-2243-1253
0-2243-1253

08-4570-0606
09-2394-9991

ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885 โทรสารกลาง 0-2241-3341-5
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานฐานข้อมูลพัสดุ)
สว.
สว.

พ.ต.อ. วิทยา สมานุหัตถ์
พ.ต.ท.หญิง อัญชนา สมบูรณ์นิรันดร์
พ.ต.ท. นรภัทร เสละคร
พ.ต.ต. ชณัศฌา บำรุงรัตน์
พ.ต.ต. นพดล ปุณญศิริกุล

0-2241-3341-5
0-2241-3341-5 [1666]
0-2241-3341-5 [1661]
0-2241-3341-5
0-2241-3341-5

08-1861-5659
08-6309-5730
08-1702-3483
06-2936-1654
08-9991-3957

ฝ่ายนิติการ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885 โทรสารกลาง 0-2243-7951
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานคดีแพ่ง/ล้มละลาย)
สว.(งานนิติกรรม)
สว.(งานคดีปกครอง/วินัย)

พ.ต.อ. ชัยยา เกตุอุดม
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ
พ.ต.ท. ประยูร จันทร์ฉาย
พ.ต.ต. ณัฐกร เพ็งนรพัฒน์
พ.ต.ต. เกริกไกร วีระเชาวภาส

0-2243-7951
0-2243-7951
0-2241-3341-5 [1673]
0-2243-7951
0-2243-7951

08-6011-9101
08-1845-8993
08-9482-6761
08-3918-9666
08-6665-1911

ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885 โทรสารกลาง 0-2241-3341-5
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วรรณี พลคชา
พ.ต.ท. สมนึก พุดซา
พ.ต.ท. อนุรักษ์ ฮงสูน
พ.ต.ต. ชัยพัฒน์ วาดวารี
พ.ต.ต. ศุภวัชร์ เธียรธุมา

0-2241-3341-5
0-2241-3341-5
0-2241-3341-5 [1635]
0-2241-3341-5
0-2241-3341-5

08-5158-7558
08-0618-6161
08-1334-4245
08-1934-9049
08-1686-4771

ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885 โทรสารกลาง 0-2241-3341-5
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานวิชาการและฝึกอบรม)
สว.(งานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ)

พ.ต.อ. เจริญ พลเดช
พ.ต.ท. เชษฐชัย เชษฐศิริ
พ.ต.ท. ทิณภัทร พรมมินทร์
พ.ต.ต. พัศริศวร์ ตันอารีย์

0-2241-3341-5 [1606]
0-2241-3341-5 [1625]
0-2241-3341-5 [1623]
0-2241-3341-5 [1624]

08-1458-5525
08-9444-7718
08-1760-8298
08-4146-4359
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กองโยธาธิการ
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กองโยธาธิการ
Civil Engineering Division
เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-243-7846
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. วุฒิพงษ์ เพ็ชรกำเหนิด
พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ ผลยงค์
พ.ต.อ. ณัฐเดช พงศ์วรินทร์
พ.ต.อ. ณัฏฐชัย บุญทวี
พ.ต.อ. พรชัย งามทิพย์วัฒนา
พ.ต.อ. บุญลือ กงแจ
ร.ต.ท. อภิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ

0-2241-0033 [1501]
0-2241-0033
0-2241-0033 [2742]
0-2241-0033 [2701]
0-2241-0033
0-2241-0033 [1521]
0-2241-0033 [1505]

08-1830-1060
08-1278-6600
08-5933-5595
08-7938-8181
08-1824-1888
08-1437-2476
08-0559-6986

0-2241-0033 [2722]
0-2241-0033 [2727]
0-2241-0033 [2725]
0-2241-0033 [2740]

08-1615-3232
08-5915-6414
09-2913-4058
08-1556-1232

0-2241-0033 [2715]
0-2241-0033 [2715]
0-2241-0033 [2705]
0-2241-0033 [2705]

08-1761-2311
08-7900-9655
08-6898-1388
08-5123-3807

0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
-

08-1733-1131
08-9766-7477
08-6886-9333
-

0-2241-0033 [1522]
0-2241-0033 [1514]
-

08-1334-2797
08-1638-9099
-

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-243-7846
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการและกำลังพล)
สว.(งานนโยบายและแผน)

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ จามจุรีรักษ์
พ.ต.ท.หญิง สุธินันท์ ธนภัทรปภาวิชญ์
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ เปรมบำรุง
พ.ต.ท.หญิง กรชนก โพธิ์ทอง

ฝ่ายโยธาธิการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-243-7846
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กิตติ อริยานนท์
พ.ต.ท. เกรียงไกร จักรวิชย์ธำรง
พ.ต.ท. อำนาจ รอดดอนไพร
พ.ต.ท. ทรงชัย ลายลวดแก้ว

ฝ่ายโยธาธิการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-243-7846
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานบริหารงานก่อสร้าง)
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุทธิโรจน์ โสภณกิตติวัฒน์
พ.ต.ท. ทองปลิว เล็กเส็ง
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ สืบวิสัย
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.

ฝ่ายโยธาธิการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-243-7846
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. บรรยงค์ ลาภเจริญ
พ.ต.ท. ณัฐ วุฒิเสถียร
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.

หน้า 27

สกบ.

กองโยธาธิการ
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
-

กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-243-7846
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.(งานมัณฑนากร)
รอง ผกก.(งานวิศวกร)
รอง ผกก.(งานวิศวกร)
รอง ผกก.(งานวิศวกร)
รอง ผกก.(งานวิศวกร)
รอง ผกก.(งานสถาปนิก)
รอง ผกก.(งานสถาปนิก)
สว.(งานวิศวกร)
สว.(งานสถาปนิก)

พ.ต.อ. สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์
พ.ต.อ. คมกริบ นุตาลัย
พ.ต.อ. สิทธิชัย ศิริลักขณานันท์
พ.ต.อ. กอปร เปรมฤทัย
พ.ต.ท. เชวงศักดิ์ ผิวสุวรรณ์
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิริพลังคานนท์
พ.ต.ท. จามีกร เพชรปราณี
พ.ต.ท. ณัฐนินท์ ธาราชัยประสิทธิ์
พ.ต.ท. สรรชัย พ่วงพี
พ.ต.ท. สักรินทร์ เขียวเซ็น
พ.ต.ท. ปริญญา เจริญบัณฑิต
พ.ต.ต. นคร อุทยาน
พ.ต.ท. กฤษณ์ ภูวดลไพโรจน์

0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033
0-2241-0033

08-9766-7477
08-1668-5200
08-1832-1792
08-1699-2636
08-1552-8099
08-9231-1080
08-6771-1320
08-1716-2249
08-1819-6507
08-6393-0414
08-5820-6999
09-0194-8899
08-3464-6664

0-2241-3341-5 [1901]
0-2241-3341-5 [1907]
0-2241-3341-5 [2808]
0-2241-3341-5 [1904,5]

08-4548-3535
08-1821-2349
08-9949-3838
08-1836-6713
08-1809-9993
08-9919-9987

0-2241-3341-5 [1925]
0-2241-3341-5 [1925]
0-2241-3341-5 [1925]
0-2241-3341-5 [1925]
0-2241-3341-5 [1925]

08-1722-4066
08-1374-1807
08-6504-1487
08-2492-8776

กองสรรพาวุธ
Ordnance Division
เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-241-0035
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. รณกร ศุภสมุทร
พ.ต.อ. วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์
พ.ต.อ. นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน
พ.ต.อ. สมพร สัจพจน์
พ.ต.อ. รักษ์จิต หม้อมงคล
ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ชูบุญเรือง

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-241-0035
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการและกำลังพล)
สว.(งานงบประมาณ/การเงิน)
สว.(งานรักษาการณ์)

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. อุเทน จำภู่
พ.ต.ท.หญิง คุณากร หนูฤทธิ์
พ.ต.ท. สุวิทย์ บุญเพ็ง
พ.ต.ท. ชนินทร์ คงดิษฐ์
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สกบ.

กองสรรพาวุธ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายสรรพาวุธ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-241-0035
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์
พ.ต.ท. นิติพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์
พ.ต.ท. ประกิต ผลเกิด
พ.ต.ท. สุพจน์ แพร่เกียรติ
พ.ต.ท. โอภาส ลิมปเสถียรกุล

0-2241-3341-5 [1920]
0-2243-5845 [1914]
0-2243-5845 [1910]
0-2243-5380 [2805]
0-2243-5400 [1919]

08-1488-8624
08-1914-5425
08-1513-9028
08-1513-9028
08-1855-6505

0-2241-3341-5 [2807,8]
0-2241-3341-5 [2808]
0-2241-3341-5 [2502,3]
0-2241-3341-5 [2002]
0-2241-3341-5 [2808]

08-6332-2904
08-0635-5829
08-2365-3377
08-9891-7337

0-2241-0419
0-2241-0419
0-2241-0419
-

08-9778-4353
08-9441-8609
08-7705-8974
-

ฝ่ายสรรพาวุธ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-241-0035
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ชาติเชื้อ
พ.ต.ท. ไพบูลย์ พานนิล
พ.ต.ท. สมเกียรติ สมัครรัฐกิจ
พ.ต.ต. อนุวัฒน์ ขำสุวรรณ
พ.ต.ต. อาภากร แก้วจรัส

ฝ่ายสรรพาวุธ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 02-241-0035
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กรณรงค์ แก้วเกตุ
พ.ต.ท. เลอศักดิ์เชษฐ เดชะราช
พ.ต.ท. เมธี พึ่งรุ่ง
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
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สกพ.
สำนักงานกำลังพล
Office of Human Resources
ชั้น 9 อาคาร 5 ตร. ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1710, 0-2205-1521 , 0-2205-1407 , 0-2205-1522 โทรสารกลาง 0-2250-1554
Web Site: www.human.police.go.th E-mail: gshr.rtp@gmail.com
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
นว.(สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พล.ต.ต. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
พล.ต.ต. มณฑล เงินวัฒนะ
พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล
พ.ต.ต. ณฐกร สุวรรณรัตน์

0-2205-2562[2562]
0-2205-2211[2211]
0-2205-2573[2573]
0-2205-2580[2580]
0-2205-2562[2562]

08-3773-7777
08-1643-2744
08-1905-0048
08-1819-5837
08-6369-6039

พ.ต.อ.หญิง อังสณา ฉายศิริ
พ.ต.ท. ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒนะ
พ.ต.ท. พิษณุ กุศลศารทูล
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ มาระตา
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ทำทาน
พ.ต.ท.หญิง กันยารัตน์ พึ่งม่วง

0-2251-9918 [1710]
0-2205-1710 [1710]
0-2205-1710 [1407]
0-2205-1710[1710]
0-2205-1407[1407]
0-2205-1521[1521]

08-1633-7712
08-9784-0359
08-1312-4010
08-4296-7909
08-5368-3366
08-1401-5556

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการและกำลังพล)
สว.(การเงินและพัสดุ)
สว.(นโยบายและแผน)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์กลาง 0-2205-1539 โทรสารกลาง 0-2251-5977
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
พ.ต.ท.หญิง วรรณธนา แซ่เหล้า
พ.ต.ต. จิรเดช กลั่นสุวรรณ
พ.ต.ต.หญิง กัลยกร โชคเหมาะ

0-2205-2717 [2717]
0-2205-1539 [1539]
0-2205-1539 [1539]
0-2205-1539 [1539]

08-1622-7474
08-9041-2707
08-5813-3902
08-8093-4559

กองทะเบียนพล
Personnel Division Police
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 6 - 8 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2456 โทรสารกลาง 0-2252-9234, 0-2251-9000
Web Site: www.personnelpolice.com E-mail: personnel@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ณฐพล แสวงกิจ
พ.ต.อ. อรรถภณ วิลาวรรณ
พ.ต.อ.หญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช
พ.ต.อ. วัตร์ธนา มีขำ

0-2250-1212 [2459]
0-2251-7967 [2212]
0-2205-2215 [2215]
0-2250-1242 [2405]

08-1914-5675
08-1931-4921
08-1577-7847
08-9922-2825
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สกพ.

กองทะเบียนพล
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. เดชา กัลยาวุฒิพงศ์
ร.ต.อ. โกมินทร์ อัตโสภณวัฒนา

0-2250-1243 [1243]
0-2250-1212 [2459]

08-5661-9124
08-6351-4154

พ.ต.อ.หญิง ผจงจิต บุญเยื้อน
พ.ต.ท.หญิง อำพัน ธนาอัศวพันธ์
พ.ต.ท.หญิง ณัฐรดา หนูเจริญ
พ.ต.ต.หญิง นงค์พงา ไหมทอง
พ.ต.ต. พงศธร เนติพัฒน์
พ.ต.ท.หญิง เขมิกากัญ หลักแหล่ง
พ.ต.ต. วีระพล นวลมา

0-2205-2454 [2454]
0-2205-2469 [2469]
0-2205-2996 [2996]
0-2205-2456 [2461]
0-2205-2426 [2427]
0-2205-2433 [2488]
0-2205-2474 [2474]

08-9481-9352
08-5915-6455
09-0546-6569
08-9437-6486
08-4186-0878
09-0548-5352
08-6516-4426

พ.ต.อ. ณัฐกาญจน์ จีนะวัฒน์
พ.ต.ท. สรวุฒิ มงคลยศ
พ.ต.ท. สามศักดิ์ โกละบุญ
พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร
พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา บุญประเสริฐ
ร.ต.อ.หญิง สุรีย์ แสนพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง ชณากาณ เที่ยงแท้
พ.ต.ท. วิชาญ นาคศรี
พ.ต.ต.หญิง พเยาว์ เพชรปานกัน

0-2205-2489 [2489]
0-2205-1718 [1718]
0-2205-2490 [2490]
0-2205-2491 [2491]
0-2205-2492 [2492]
0-2205-2486 [2486]
0-2205-2472 [2473]
0-2205-2483 [2483]
0-2205-2463 [2463]

08-1922-6386
08-9161-2542
08-6340-9366
08-5827-7544
08-1339-0934
08-4663-2925
08-1942-2754
08-9159-3227
08-6895-2938

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ พูนแสงศิริ
พ.ต.ท. ดุสิตานนทร์ ทำดี
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ยุรชาติ
ร.ต.อ. ภาณุพันธ์ ประเสริฐ
พ.ต.ท. ณัลถวัศน์ อ่อนโยน

0-2255-4239 [2431]
0-2205-1657 [1657]
0-2205-2452 [2452]
0-2251-8958 [2453]
0-2205-1290 [2737]

09-2539-9539
08-9813-2599
09-3596-1419
08-9134-3134
08-6338-6857

พ.ต.อ. ถาวร มีขำ
พ.ต.ท.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร
พ.ต.ท. ไพโรจน์ มะโนขันธุ์
พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง
พ.ต.ต.หญิง คุณากร กุมขุนทด
พ.ต.ต.หญิง รัฏฐภรณ์ คุณัชญาศิรัณ

0-2250-2450 [2449]
0-2250-2451 [2451]
0-2205-2179 [2179]
0-2251-8684 [2448]
0-2205-2678 [2678]
0-2251-7671 [2449]

08-1820-4341
08-1771-6213
08-9201-4050
08-9209-9897
08-9014-8833
09-5452-2914

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายประวัติบุคคล
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายแต่งตั้ง
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

ฝ่ายบรรจุ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
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สกพ.

กองทะเบียนพล
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายความชอบ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. โพธิรัตน์ ยิ้มเพชร
พ.ต.ท. ปิยะ ขวัญทอง
พ.ต.ท. คมสัน ทัพเสน
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ
พ.ต.ท. สันติ ดีเมืองปัก
พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ์ สีวาฤทธิ์
พ.ต.ต. อาณัต อัศวมงคล
พ.ต.ท.หญิง รัชยาณัฏฐ์ พิมลพุฒตาล

0-2251-0992 [2442]
0-2205-2440 [2440]
0-2205-2444 [2444]
0-2205-2446 [2446]
0-2251-6946 [1400]
0-2251-4967 [2445]
0-2252-4921 [2438]
0-2205-2465 [2471]

08-1888-4081
08-1838-9634
08-1641-9794
08-7717-2559
09-8983-9563
08-1610-5908
09-8252-4644
09-5393-5225

พ.ต.อ.หญิง วาสนา ปานเกษม
พ.ต.ท.หญิง อรรถพร สังขะวรรณ
พ.ต.ท. ปัญญา เขมะกนก
พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ์ เจริญสุข
พ.ต.ท.หญิง กนิษฐา หลักคงคา

0-2255-4239 [2768]
0-2205-2455 [2455]
0-2205-2487 [2487]
0-2205-2478 [2478]
0-2205-1541 [1541]

08-6904-3335
08-9815-9669
08-9784-2548
08-5199-3219
08-4709-0583

ฝ่ายประเมินบุคคล
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองสวัสดิการ
Welfare Division
อาคาร 5 ชั้น 10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
Web Site: www.welfarepolice.com E-mail: policewelfare56@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. วรพงษ์ ทองไพบูลย์
พ.ต.อ. อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว
พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิทิต
พ.ต.อ. วสันต์ อาษารอด
พ.ต.อ. รชตะ ศรีวณิช

0-2251-7957[2524]
0-2205-2530
0-2205-2534
0-2205-2526
0-2205-2538 [2572]

08-3594-5353
08-9871-9780
08-1875-9980
08-1657-2886
08-5484-9449

0-2252-4936 [2525]
0-2205-2532 [2532]
0-2205-2522 [2522]
0-2205-2521 [2521]
0-2205-2531 [2531]
0-2205-2532

09-4996-9145
08-1310-8049
08-1264-9696
08-1659-0789
08-9014-3124
08-9255-1995

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2521
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานการเงินและพัสดุ)
สว.(งานแผน)

พ.ต.อ.หญิง เมธิณี จารุวัสตร์
พ.ต.ท. ชาตรี จิตรีธาตุ
พ.ต.ท.หญิง นิภาพร จุนถิระพงศ์
พ.ต.ท. ธนิยะ บุณยรังควร
พ.ต.ท.หญิง ประภาพร ขันพระ
พ.ต.ต.หญิง ยุพรพรรณ ภิรมย์สนธิ์
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สกพ.

กองสวัสดิการ
ตำแหน่ง
สว.(งานบัญชี)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ ศรจอน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-2541 [2541]

08-1939-9627

0-2251-4861 [2031]
0-2251-8683 [2736]
0-2205-1403
0-2251-4864
0-2251-4862
0-2205-2089

08-4461-4444
08-1930-2214
08-1630-3300
08-1350-7674
08-5512-6060
08-9762-9086

0-2205-2040 [2040]
0-2205-2040 [2040]
0-2205-2032 [2032]
0-2205-2032 [2032]
0-2205-2040 [2040]

08-5557-7555
08-9184-6682
08-1880-3144
08-5932-6596
08-3286-9910

0-2205-2033 [2033]
0-2205-2033 [2033]
0-2205-2033 [2033]
0-2205-2033 [2033]
0-2205-2033 [2033]
0-2205-2033 [2033]
0-2205-2033 [2033]

08-9444-9696
08-1841-4517
08-1378-0798
08-5678-9200
08-7676-9339
08-5786-5594
08-6811-9848

กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division
อาคาร 5 ชั้น 9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2032 โทรสารกลาง 0-2251-4865
Web Site: www.pdd.police.go.th E-mail: ppdd@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)

พล.ต.ต. วิบูลย์ สีสุข
พ.ต.อ. สมพงษ์ วิถีประดิษฐ
พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์
พ.ต.อ. สมกิต พุ่มวารี
พ.ต.อ. ปรีดา สถาวร
พ.ต.อ. เจษฎา วังศเมธีกูร

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2032 โทรสารกลาง 02-251-4865
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ไชยยันต์ ปาทาน
พ.ต.ท.หญิง สุวัฒนา ลำใย
พ.ต.ท. สหภูมิ ชมภูธวัชสถิต
พ.ต.ท.หญิง ปัทมาวดี สนองนารถ
พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน์ อินวิเชียร

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 โทรสารกลาง 02-251-4866
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์
พ.ต.ท. เชาวรัตน์ เฉลิมพันธ์
พ.ต.ท. รอรัฐ เจริญพร
พ.ต.ท. จิตติณัติ รักชาติ
พ.ต.ท. พิตตินันท์ คัมภีระนันท์
พ.ต.ต.หญิง ขวัญสุดา นุรักษ์ภักดี
พ.ต.ต. วิระศักดิ์ สาเจริญ

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2034 โทรสารกลาง 02-251-4867
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ศุภกร ผิวอ่อน
พ.ต.ท. วิฑูรย์ กันณะ
พ.ต.ท. จิรพัฒน์ ศรีสุข
พ.ต.ท. สมนึก ปานน้อย
พ.ต.ต.หญิง สิรินทิพย์ ประสารศรี

0-2205-2034 [2034]
0-2205-2034 [2034]
0-2205-2034 [2034]
0-2205-2034 [2034]
0-2205-2034 [2034]

08-1299-0606
08-1343-5883
09-4669-1514
08-6994-0595
08-4834-5518
หน้า 33

สกพ.

กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

พ.ต.ต.หญิง ราตรี สุภาพันธ์
ร.ต.อ. ธนะรัชต์ มินาคูณ

0-2205-2034 [2034]
0-2205-2034 [2034]

มือถือ
08-6906-5415
08-1362-4988

ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง โทรศัพท์กลาง 0-2205-2035 โทรสารกลาง 02-205-2035
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมนึก ถวัลย์ภิยโย
พ.ต.ท.หญิง ปริญญา ปริวรรตภาษา
พ.ต.ท. ธนทร วงแหวนกุลธร
พ.ต.ท. ชาญชัย เรนชนะ
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ยืนยง
พ.ต.ท.หญิง อำไพ บุญเกิด
พ.ต.ต.หญิง กัญญณัช ขำทอง

0-2205-2035 [2035]
0-2205-2035 [2035]
0-2205-2035 [2035]
0-2205-2035 [2035]
0-2205-2035 [2035]
0-2205-2035 [2035]
0-2205-2035 [2035]

08-1931-9112
08-1499-9662
08-1838-1491
08-1780-4401
08-2653-7438
08-6383-9369
09-9179-0202

ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง โทรศัพท์กลาง 0-2205-2036 โทรสารกลาง 02-251-4869
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง จุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
พ.ต.ท.หญิง เมตตา พัฒนานุพงษ์
พ.ต.ท.หญิง พวงเพ็ญ มณีศิลป์
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ์ วิสาขะ
พ.ต.ต.หญิง นพัชชนน์ นิมิตพูนผล
พ.ต.ต.หญิง สุธิสา ศึกสม

0-2205-2038 [2038]
0-2205-2036 [2036]
0-2205-2036 [2036]
0-2205-2036 [2036]
0-2205-2036 [2036]
0-2205-2036 [2036]
0-2205-2036 [2036]

09-5615-3556
08-9663-6496
09-8795-1622
08-1648-2091
08-9773-2452
08-2556-5351
08-1969-2628

0-2205-2679 [2679]
0-2205-1661 [1661]
0-2205-2464 [2464]
0-2205-2470 [2470]
0-2205-1661 [1661]
0-2205-1671 [1671]
0-2205-1661 [1661]
0-2205-1671 [1671]
0-2205-1416 [1416]
0-2205-1661 [1661]
0-2205-2470 [2470]

08-1824-0202
08-5361-7227
08-9894-8828
08-5333-9995
08-1382-9169
08-6514-1203
08-5019-7376
08-4107-9538
08-5553-4409
08-6282-6513
06-1903-9451

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง โทรสารกลาง 02-252-7922
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปราบพาล สันติปราน์รนต์
พ.ต.ท. สกนธ์ ดำสาคร
พ.ต.ท.หญิง สุจินดา สุมังสะ
พ.ต.ท. นพพร โยธาราษฎร์
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี วัฒนธรรม
พ.ต.ท.หญิง ยิ่งพันธ์ ธรรมศิริ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ใจเร็ว
พ.ต.ท.หญิง ชนม์ณกานต์ จันยะรมณ์
พ.ต.ต. วิทวัส เสาวดี
พ.ต.ต.หญิง สุวิมล มูลพินิจ
พ.ต.ต.หญิง ยุพิน มันตะเข

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน โทรศัพท์กลาง 0-2205-2037 โทรสารกลาง 02-251-4870
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สมาน สุขหร่อง
พ.ต.ท.หญิง ปนัดดา พูตระกูล

0-2205-2037 [2037]
0-2205-2037 [2037]

08-1831-3445
09-8559-7225
หน้า 34

สกพ.

กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา โมกขจันทร์
พ.ต.ท.หญิง พัทญสรณ์ ชัยอาภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-2037 [2037]
0-2205-2037 [2037]

มือถือ
08-1829-9540
08-7056-2221

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Internal Security Operations Command
ชั้น 9 อาคาร 5 ตร. ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Web Site: www.human.police.go.th E-mail: gshr.rtp@gmail.com
รอง ผบก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

พ.ต.อ. วิญญู อำนวยสมบัติ
พ.ต.อ. ยศวีร์ พรพีรพาน
พ.ต.อ.หญิง วรรณา ชัยวรานุรักษ์
พ.ต.อ. คึกฤทธิ์ พิทักษ์จำนงค์
พ.ต.อ. วัชริศวร์ พงษ์พานิช
พ.ต.อ. นริศ แสวงจิตร์
พ.ต.อ. ชุมวร ชมะทัต
พ.ต.อ. ชลาสินธุ์ จันทรจนา
พ.ต.อ. ปริญ อร่ามเรืองกุล
พ.ต.อ. ณรงค์ การประจำ
พ.ต.อ. เขมชาติ หิรัญโต
พ.ต.อ.หญิง อัจฉรากรณ์ ธรรมเจริญรักษ์
พ.ต.อ. เพลิน กลิ่นพยอม
พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ชื่นชู
พ.ต.อ.หญิง อรนุช ยุวนากร
พ.ต.อ. สันติ พนาวงศ์
พ.ต.ท.หญิง พัชนีย์ สุวรรณธานี
พ.ต.ท.หญิง น้ำทิพย์ รัตนะพิสิฐ
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ กฤติยานนท์
พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย์ นาเมืองรักษ์
พ.ต.ท. พลวัฒน์ สมมา
พ.ต.ท. ชัช สูงสว่าง
พ.ต.ท. วธน เอมะวรรธนะ
พ.ต.ท. ปิติพร ภูมิสามพราน
พ.ต.ท.หญิง ขวัญภัทรมน โสรดาพร

-

08-7978-9165
08-9768-5555
08-1425-6123
09-2270-9389
08-0988-8888
08-6327-3955
08-1314-0643
08-1854-4466
08-9777-9999
08-1929-3020
0๘-1822-5036
08-1432-3795
08-5488-7030
08-9896-4775
08-1870-4420
08-1334-9650
08-1849-9114
08-1843-9422
08-1428-9999
08-1991-9809
08-6753-1331
08-8340-0401
08-6835-9083
08-6323-7626
09-2635-6441
หน้า 35

สกพ.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สืบสด สิงหเสนี
พ.ต.ท. ติณห์ปวีร์ เชื้อพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง บุษปราณี รอดอินทร์
พ.ต.ท.หญิง นุชพัชร วงษ์สุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์ ทองมาก
พ.ต.ท. วรวรรธน์ เข็มศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง กุลนิษฐ์ เครือบัว
พ.ต.ท.หญิง ไพรฉวี กาญจนาปัจจ์
พ.ต.ท. กฤษณ์ นาคแก้ว
พ.ต.ท. ไพจิตร สิงห์แก้ว
พ.ต.ท.หญิง นพวรรณ เหลืองอ่อน
พ.ต.ท.หญิง อังคณา เชิดโฉม
พ.ต.ท. องอาจ มีคุณสมบัติ
พ.ต.ท.หญิง สุชีรา ยวงอักษร
พ.ต.ท. วรงค์ศักดิ์ ตั้งปกรณ์
พ.ต.ท. ยุทธนา แผ่นผา
พ.ต.ท. ธารา เทพวณิช
พ.ต.ท. ปิยพัฒน์ เต็มเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ปราณี จุลวงศ์
พ.ต.ท. ศตยุ ไชยสุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง เบญจพร สมศักดิ์
พ.ต.ท. อดิศร ศรีสุจินต์
พ.ต.ท. ศิรเชษฐ์ ธำรงโชติ
พ.ต.ท. พอพล อุทัยภพ
พ.ต.ท. ภูดิศ เนติธรไผ่แดง
พ.ต.ท.หญิง ธัญภัคนันท์ ธนโสภณศิริ
พ.ต.ท. ศันย์ชัย พานิชกุล
พ.ต.ท.หญิง รวีวรรณ มีขำ
พ.ต.ท.หญิง วรรณพร เข็มทอง
พ.ต.ท. พิสิฐโกวิท พรพิสิฐไพศาล
พ.ต.ท. อนันต์ พันธุ์พฤกษ์
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน์
พ.ต.ท. ทินพันธุ์ เอื้อวัชรนันท์

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-7512-5432
09-9109-0995
08-1636-3152
08-7966-9246
08-1633-6419
08-1921-9988
08-1811-7337
08-4756-8111
08-9821-3555
08-1782-7313
08-6588-5904
08-1000-0028
09-0989-3265
08-1907-1000
08-0228-0125
08-1566-6020
08-9512-5533
08-3060-4890
08-1399-9966
08-2329-4781
08-6904-3355
08-9442-1806
08-8500-4500
08-7989-2368
08-1315-5442
09-6246-5556
08-1668-3535
08-9149-6122
08-5247-7972
08-3991-6777
0-2241-1017
09-3831-4854
หน้า 36

สกพ.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตำแหน่ง
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วรากร ขาวเมืองน้อย
พ.ต.ต. ภัทรพล ศิลาคม
พ.ต.ท. เสกสรรค์ สุทธหลวง
พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข
พ.ต.ท.หญิง ฉันทณัฐชา ตัณมณี
พ.ต.ท. พิทยา กล่ำเอม
พ.ต.ต. ธนวิชญ์ เพชรกาฬ
พ.ต.ท.หญิง ศิวนาถ เปล่งสงวน
ร.ต.อ. ภูริพงศ์ พนาโยธากุล
พ.ต.ท. นิธิ ปิยะพันธ์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ เสรีรมย์
พ.ต.ท. เธียรวิชญ์ อารมณ์รัตน์
พ.ต.ต. สุทธิพจน์ โกมลวาสี
พ.ต.ท.หญิง ศศิริน ทับเที่ยง
พ.ต.ต.หญิง สุธาสินี นวลกิ้ม
พ.ต.ท.หญิง สินีนุช คชภูติ
พ.ต.ท. ณฐพล แสนสดชื่น
พ.ต.ท. ศราวุฒิ ศรีสิงห์
พ.ต.ท. ศักรินทร์ สหุนิล
พ.ต.ท.หญิง สมศรี ทะเลสุข
พ.ต.ต. ยุธยา กำแหงฤทธิ์
พ.ต.ท. วินัย ชูประเทศ
พ.ต.ท.หญิง ชนม์ณกานต์ สรวงศิริถาวร
พ.ต.ท.หญิง อรทัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
พ.ต.ท. ศิวะกร เสประธานนท์
พ.ต.ต. ปวริศร์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
พ.ต.ต. ไพศาล สอาดล้วน
พ.ต.ท. วิกรานชนม์ ไชยสุวรรณ
พ.ต.ท. สุรวุฒิ รัตนวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ปณตสรณ์ มาบำรุง
พ.ต.ท. อัคฆนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พ.ต.ท.หญิง ภัทรวดี จินดาศรี
พ.ต.ท. ไพบูลย์ บุญเพ็ญศิลป์

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1209-1337
08-5445-9664
08-1246-6958
08-4672-2741
08-1450-5778
08-3814-5353
08-9808-1188
08-0901-2121
08-6742-7403
08-1535-8764
08-1651-8756
08-6319-9995
08-3844-5858
08-7933-3995
08-7507-2986
08-6312-1771
08-1567-3101
08-1443-0242
08-7999-4070
08-6796-5483
08-1353-6769
08-1267-3514
08-6645-1177
08-1681-7782
08-1442-1618
08-2191-9989
08-1951-5001
09-2261-5569
06-3265-5393
08-1984-6331
08-1874-6191
08-6327-9085
08-7061-1823
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สกพ.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตำแหน่ง
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภาสกร โพธิรัชต์
พ.ต.ท. อลงกรณ์ ชุ่มวงษ์
พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ สุขตระกูล
พ.ต.ท.หญิง ดวงใจ เหมือนแก้ว
พ.ต.ท. อิทธิพล สังข์ประไพ
พ.ต.ท.หญิง วัลยา ศรีสังข์
พ.ต.ท. สุดเขตร์ บุญวงษ์
ร.ต.อ. กันต์พงษ์ สุวรรณศรี
พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ตันสว่างกุล
พ.ต.ต. พานิช วาระสิทธิ์
พ.ต.ท. พงศกร เสสะเวช
พ.ต.ท. เปรมสุช ฤทธิมัต
พ.ต.ท.หญิง ศรินรัตน์ เมฆะสิริศักดิ์
พ.ต.ต. เลอศักดิ์ ตันตรานนท์
พ.ต.ท. วีรเดช ใช้สิทธิชัย
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา จามจุรีรักษ์
พ.ต.ท. ณัทกฤช พรหมจันทร์
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์ บุษบงค์
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ วิจารณ์ปรีชา
พ.ต.ท. นำพล ทองภูสวรรค์
พ.ต.ท. ประเสริฐ แสงอ่อน
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ธงยศ
พ.ต.ท. ราชัณย์ ราชคม
พ.ต.ท. สมชาย ภักดิ์ปาน
พ.ต.ท. ฉัตรชัย ไชยสาร
พ.ต.ท. สุรพล ถนอมบุญ
พ.ต.ท. ธิติมันต์ พงษ์ประเสริฐ
พ.ต.ท. พงษ์ทอง ทุมดี
พ.ต.ท. สมพนธ์ คณา
พ.ต.ท.หญิง วิภาลักษณ์ นันตา
พ.ต.ต. นิติ ด่านไพบูลย์
พ.ต.ท. ภูวสิษฎ์ แสงซื่อชญานันท์
พ.ต.ท.หญิง เกษรี จงเป็นสุขเลิศ

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
09-2575-3189
08-7000-0230
08-9682-3967
08-1299-4399
08-5088-2871
08-7879-7755
08-6375-3358
09-5881-4343
08-1764-8877
08-6993-3920
08-1841-4333
08-1658-1505
08-4456-2469
08-1917-1111
08-4073-2577
09-7404-5454
08-1939-9389
08-6327-1986
08-5909-1433
08-1577-4377
08-1900-5872
08-1387-1555
08-7915-4562
08-2353-7850
08-6568-8340
08-1251-5043
08-8090-4259
08-1855-0757
09-1078-9818
08-6328-6889
08-2555-9410
08-9806-7350
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สกพ.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตำแหน่ง
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เกษมาวดี ศุภภิญโญพงศ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แดงเนียม
พ.ต.ท. สิทธิเดช เรืองสม
พ.ต.ท.หญิง จิราพร พละศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ เสือใหญ่
พ.ต.ท. ประยูร สุขีรัตน์
พ.ต.ท. ศุภกิต กองค้า
พ.ต.ท.หญิง พรวิภา เสนะวีณิน
พ.ต.ต. ปริญญ์ เกตุทิพย์
ร.ต.อ. สหัสวรรษ พันธ์เกตุ
พ.ต.ท.หญิง ณชณิศ ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ วงศ์อาจ
พ.ต.ท.หญิง วิมล ปฎิภาณเฉียบ
พ.ต.ท. พรพงศ์ อุลปาธรณ์
พ.ต.ท. หาญพงศ์ ไพบูลย์อิทธิ
พ.ต.ท. ธนัชพงศ์ จิตรสังวรณ์
พ.ต.ท. สีหพงศ์ มณีวาศ
พ.ต.ท. สดายุ ณ นคร
พ.ต.ท. สืบสกุล เข็มทอง
พ.ต.ท. วิระ บำรุงศรี
พ.ต.ท. ศุภนัย โกษากุล
พ.ต.ท. บรรพต หลักทอง
พ.ต.ท.หญิง ลักษณี วรกิจวิวัฒน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-1522
-

มือถือ
08-1937-0055
08-4157-6924
08-9656-4456
08-6666-1215
08-4716-0414
08-6881-8249
08-1453-6363
08-5233-4645
08-5954-1619
08-8791-0597
08-5663-0088
08-1899-4099
08-9121-9132
08-6327-0828
08-1647-3887
08-7999-2124
08-1831-3938
08-7044-1888
08-6414-8686
08-6326-5062
08-7114-9673
08-2477-1069
08-9890-5922
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สงป.
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
Office of Budget and Finance
อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2047 โทรสารกลาง 0-2252-6043
Web Site: www.budgetfinance.police.go.th E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
นว. (สบ 2)
ผู้ช่วย นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร
พล.ต.ต.หญิง จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง
ร.ต.อ. เอกภพ ตั้งวัฒนากาญจน์
ร.ต.อ. มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-2888 [2888]
0-2205-2043 [2043]
0-2205-2042 [2042]
0-2205-2888 [2888]
0-2205-2888 [2888]

08-1978-8166
08-3123-9955
08-1921-5766
08-1935-8957
08-4692-2266

0-2205-2045 [2045]
0-2205-2050 [2050]
0-2205-2048 [2048]
0-2205-2047 [2047]
0-2205-2048 [2048]
0-2205-2049 [2049]

08-1858-4937
08-9661-5179
08-1561-2544
08-1989-3389
08-4109-9711
09-8270-7018

0-2205-2046 [2046]
0-2205-2046 [2046]
0-2205-2046 [2046]

08-1827-2155
08-1423-2300
08-1781-3200

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2047 โทรสารกลาง 02-252-6043
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมชาติ สาจันทร์
พ.ต.ท.หญิง วารุณี อัมภาโรจน์
พ.ต.ท.หญิง ปรีชญา พิมานทิศากร
พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช สัมฤทธิ์
พ.ต.ต.หญิง อวยพร อรุณพรอนันต์
พ.ต.ท. บดินทร์ ร้อยพรหมมา

ฝ่ายเทคโนโลยีฯ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2046 โทรสารกลาง 02-252-6043
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม
พ.ต.ท. อัครพล อมรเวช
พ.ต.ท. ขจรเกียรติ สิทธิวงศ์

กองการเงิน
Finance Division
อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2325-6 โทรสารกลาง 0-2205-2325
Web Site: www.finance.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. ขนิษฐา เที่ยงทัศน์
พ.ต.อ.หญิง เรวดี เปลี่ยนสมัย
พ.ต.อ. พันลภ ศิริชัย
พ.ต.อ.หญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ
พ.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ

0-2205-2616 [2616]
0-2205-1624 [1624]
0-2205-2366 [2366]
0-2205-2342 [2342]
0-2205-2337 [2337]

08-1813-9777
08-9774-9330
08-1814-5644
08-1821-7997
08-1793-5690
หน้า 40

สงป.

กองการเงิน
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(5)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.หญิง บุญเรียบ อุชุภาพ
ร.ต.อ.หญิง อรพิณ ม้าวไทย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-1537 [1537]
0-2205-2328 [2328]

06-1408-4400
08-1927-6992

0-2205-2287 [2287]
0-2205-2326 [2326]
0-2205-2325 [2325]
0-2205-1616 [2729]
0-2205-1412 [1022]
0-2205-1619 [2327]

06-1408-3388
08-3890-5404
08-9144-0049
08-1174-9856
08-1174-9855
08-7008-8831

0-2205-1618 [1618]
0-2205-1286 [1286]
0-2205-1932 [1932]
0-2205-2308 [2308]
0-2205-2308 [2308]
0-2205-1614 [1614]
0-2205-2335 [2335]
0-2205-2333 [2333]

08-4333-4539
08-5165-1671
08-5161-6738
08-4424-3422
08-1651-4356
09-4054-4559
08-1823-1900
08-9896-7005

0-2205-2194 [2194]
0-2205-1622 [1622]
0-2205-1620 [1620]
0-2205-1622 [1622]

08-6088-2814
08-1561-5559
09-2386-9039
08-1903-2686

0-2205-1544 [1544]
0-2205-2339 [2339]
0-2205-1623 [1623]
0-2205-1620 [1620]

08-2957-1666
08-0139-4510
08-0627-9522
08-7783-0999

0-2205-2332 [2332]
0-2205-2313 [2313]
0-2205-1626 [1626]
0-2205-1625 [1625]

08-5441-7595
06-1730-7153
08-1816-6621
08-9779-3547

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2325-6 โทรสารกลาง 02-205-2325
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ อมรสุนทรสิริ
พ.ต.ท. ดนัย วิบุละเคาว์พันธ์
พ.ต.ท. การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง วิมลรัตน์ หวลมานพ
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ บุญนอก
พ.ต.ต.หญิง เพชรา เยาวรัตน์

ฝ่ายการเงิน 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1934 โทรสารกลาง 02-250-1083
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พิศราภรณ์ หงส์วัฒนะ
พ.ต.ท.หญิง กุลยา จีนสุนทร
พ.ต.ท. ปัญชา แสงสุริยฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง กันยารัตน์ มุสิกทอง
พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ทิพย์ พรหมบุญมี
พ.ต.ท. สุกฤตษ์ ธันวานนท์
พ.ต.ต.หญิง ประภาศรี มณีประวัติ
พ.ต.ท.หญิง กัญญปานี จิตะสมบัติ

ฝ่ายการเงิน 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2103 โทรสารกลาง 02-251-4271
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง กาญจนา หุ่นพานิช
พ.ต.ท.หญิง ศศิพันธ์ รุ่งสัมพันธ์
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ เอี่ยมวสันต์
พ.ต.ท.หญิง นภาวรรณฤทัย
พิทักษ์ระโนด
พ.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา สงวนเขียว
พ.ต.ต.หญิง อุไร พรหมลอย
พ.ต.ท.หญิง สุภลักษณ์ วงศ์วาน

ฝ่ายการเงิน 3 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2102 โทรสารกลาง 02-251-8143
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร
พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ เพียรเวชสุนทร
พ.ต.ท.หญิง รังสิมา ดิเรกสถาพร
พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี ไสวศรี

หน้า 41

สงป.

กองการเงิน
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง จิโรศินี ตั้งจิตเจริญพงศ์
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ ทัศสำราญ
พ.ต.ท.หญิง ตวงทิพย์รัตน์ เถื่อนศิริ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-2285 [2285]
0-2205-2312 [2313]
0-2205-1931 [1931]

08-6620-0130
08-1996-7701
08-1866-7151

0-2205-2411 [2411]
0-2205-1628 [1628]
0-2205-1629 [1183]
0-2205-1630 [2075]
0-2205-2344 [2345]

08-1817-2515
08-7519-5483
08-7501-4008
06-1959-6262
08-1408-1776

0-2205-1613 [1613]
0-2205-1625 [1625]
0-2205-1422 [2101]
0-2205-2310 [2310]
0-2205-1413 [1413]
0-2205-2284 [2284]

06-1408-3300
08-9111-2984
08-1835-9435
09-2262-6151
08-9924-6620
08-9979-4539

0-2205-2307 [2307]
0-2205-1287 [1287]
0-2205-2309 [2309]
0-2205-2309 [2309]
0-2205-1287 [1287]

09-2249-7909
08-9223-8491
08-9600-9929
08-8887-5108
08-9203-5814

ฝ่ายการเงิน 4 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2345 โทรสารกลาง 02-251-8144
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชนพัฒน์ สุคนธฉายา
พ.ต.ท.หญิง ศรีสมร โหจันทร์
พ.ต.ท. ชัชชัย จัตุวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี แสงศรี
พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท ขยายศรี

ฝ่ายการเงิน 5 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2310 โทรสารกลาง 02-251-8142
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุพรรณี โปตระนันทน์
พ.ต.ท.หญิง พรนิภา คล้ายทองคำ
พ.ต.ท.หญิง สุมลฑา คุณจริยกุล
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ ชูวงษ์
พ.ต.ท. โสภณ นิธิสุนทรพงศ์
พ.ต.ท.หญิง พรพรรษา เที่ยงทัศน์

ฝ่ายการเงิน 6 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2330 โทรสารกลาง 02-251-7527
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สมพร เหล่าอำนวยชัย
พ.ต.ท.หญิง ปรียาพรรณ โพธิสว่าง
พ.ต.ท.หญิง รำไพ สมบูรณ์ทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง สุนิสา ทัตติยพงศ์
พ.ต.ต.หญิง รัชนีกร เถาธรรมพิทักษ์

กองงบประมาณ
Budget division
อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2052 โทรสารกลาง 0-2251-8924
Web Site: www.budget.police.go.th E-mail: budget@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์
พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
พ.ต.อ. ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์
พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ยุทธนาพล

0-2205-1598 [1598]
0-2205-2883 [2883]
0-2205-2010 [2010]
0-2205-2359 [2359]

08-9483-9776
08-7972-4114
08-1192-2339
08-9109-3395
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สงป.

กองงบประมาณ
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ภานุพงศ์ ชอบเพื่อน
พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ

0-2205-2881 [2881]
0-2205-2060 [2060]

08-7082-7055
08-1838-0634

0-2205-1401 [1401]
0-2205-2354 [2354]
0-2205-2356 [2356]
0-2205-2052 [2052]
0-2205-2355 [2355]

08-1836-1459
08-1912-5488
09-2260-5283
08-7912-1010
08-9478-9298

0-2205-2347 [2347]
0-2205-2358 [2358]
0-2205-2053 [2053]
0-2205-2358 [2358]

08-1889-4413
08-6072-8000
08-1835-3806
08-6571-3596

0-2205-2348 [2348]
0-2205-2360 [2360]
0-2205-2360 [2360]
0-2205-2360 [2360]
0-2205-2360 [2360]

08-1854-1876
08-1458-0633
08-7071-8179
08-7000-8845
09-0590-4936

0-2205-2349 [2349]
0-2205-2056 [2056]
0-2205-2361 [2361]
0-2205-2056 [2056]
0-2205-2056 [2056]

08-9983-7212
08-1821-2185
08-7511-4358
09-2280-2288
08-9883-3897

0-2205-2350 [2350]
0-2205-2057 [2057]
0-2205-2057 [2057]
0-2205-2057 [2057]
0-2205-2057 [2057]

08-4111-0072
08-9743-7525
09-3740-6225
08-6756-3849
08-9137-2334

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2052 โทรสารกลาง 02-251-8924
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชยพันธน์ จุ้ยช่วยเจริญ
พ.ต.ท.หญิง อรัญญา ชลประเวศ
พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ ชมลาภ
พ.ต.ท. คเณศ ศิริรัตน์
พ.ต.ต.หญิง วนิดา พงษ์บริบูรณ์

ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ โทรสารกลาง 02-252-7982
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุชาดา บุญสร้างสม
พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ เกิดศิริ
พ.ต.ท.หญิง ณัฐพัชร์ ไตรเบญจสิทธิ์
พ.ต.ต.หญิง บุญเสริม อยู่ยั่งยืน

ฝ่ายงบประมาณ 1 โทรสารกลาง 02-251-7516
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นันทพัทธ์ บูรณีเดชสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง ปาจรีย์ สิริโภคยกุล
พ.ต.ท.หญิง พนิดา ใจการุณ
พ.ต.ท.หญิง กัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์
พ.ต.ต.หญิง ธนภร ดวงวิเชียร

ฝ่ายงบประมาณ 2 โทรสารกลาง 02-252-5706
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย์ ขลังธรรมเนียม
พ.ต.ท.หญิง นารี ถันเฝ้า
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ์ สีน้ำเงิน
พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด
พ.ต.ท.หญิง เสาวคนธ์ พูลเกื้อ

ฝ่ายงบประมาณ 3 โทรสารกลาง 02-252-6903
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สาลินี สุวรรณเกสร์
พ.ต.ท.หญิง พรสุภา ชิตเจริญธรรม
พ.ต.ท. ชาญ พิกุลหอม
พ.ต.ต.หญิง คนธนันท์ บุญลาภ
พ.ต.ต.หญิง วาสนา ใจเร็ว
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สงป.

กองงบประมาณ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายงบประมาณ 4 โทรสารกลาง 02-252-7964
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ชุลีพร องคสิงห์
พ.ต.ท.หญิง นงนุช อิสสะอาด
พ.ต.ท. ปองพล สิงห์ชมภู
พ.ต.ท.หญิง สกุลยา ศักดาปวรภาคิน
พ.ต.ต.หญิง อรวรรณ ก่อเกิด

0-2205-2351 [2351]
0-2205-2058 [2058]
0-2205-2058 [2058]
0-2205-2088 [2088]
0-2205-2365 [2365]

08-9766-1606
08-9118-5165
08-9489-5509
09-9052-6956
08-7108-3890

0-2205-2353 [2353]
0-2205-2059 [2059]
0-2205-1552 [1552]
0-2205-1553 [1553]

08-1633-4330
08-1402-5638
08-1696-2083
08-0581-5454

0-2205-2346 [2346]
0-2205-2054 [2054]
0-2205-2051 [2051]
0-2205-2054 [2054]
0-2205-2357 [2357]

08-1668-1160
08-6529-9113
08-1820-9207
08-9894-6977
08-1554-7990

ฝ่ายงบประมาณ 5 โทรสารกลาง 02-251-8969
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พูนสวัสดิ์ ครจำนงค์
พ.ต.ท.หญิง ปนัดดา เขมาทานต์
พ.ต.ท. ธนเทพ เปี่ยมมีสมบูรณ์
พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ สิทธิโชคธรรม

ฝ่ายวิชาการ โทรสารกลาง 02-252-5393
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วิภา อัศวแสงรัตน์
พ.ต.ท.หญิง มัณฑนา ปั้นชื่น
พ.ต.ท.หญิง พัชยา ศรีไชยะ
พ.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ รุ่งอวัสดา
พ.ต.ท.หญิง วาสนา โพธิบุรี

กองบัญชี
Accountancy Division
อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2338 โทรสารกลาง 0-2205-2336
Web Site: www.accountancy.budgetfinance.go.th E-mail: accountancy.di@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล
พ.ต.อ.หญิง เกษศิณี ไทพิชิต
พ.ต.อ.หญิง จงจิตต์ วงศ์พินิจ
พ.ต.อ. วิชัย ศรีศีลศิริกุล
ร.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ขุนขำ

0-2205-1615 [1615]
0-2205-1941 [1941]
0-2205-2067 [2067]
0-2205-2068 [2068]
0-2205-1672 [1672]

08-4449-4534
08-9203-8228
08-1257-1889
08-1325-5235
08-9011-5777

0-2205-2701 [2701]
0-2205-2701 [2701]
0-2205-2338 [2338]

09-9428-3157
08-6565-6810
08-1793-3932

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2701 โทรสารกลาง 02-205-2336
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง สายใจ บัวสาย
พ.ต.ต. กฤษฎา แก่นสำโรง
พ.ต.ต. วันสว่าง สวัสดี

หน้า 44

สงป.

กองบัญชี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายบัญชี 1
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา
พ.ต.ท.หญิง ดวงหทัย ภู่สอาด
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร สาสุธรรม

0-2205-1940 [1940]
0-2205-2288 [2288]
0-2205-2288 [2288]

08-1934-3541
08-1919-8181
08-1361-5213

พ.ต.อ.หญิง กัญญาภัทร ไมตรีปิติ
พ.ต.ท.หญิง สุมาลินีย์ หนูมาน้อย
พ.ต.ท.หญิง บุญถม นามพรหม
พ.ต.ท.หญิง กัญญา การีม
พ.ต.ต.หญิง ชุติรัตน์ ศรีโมรา

0-2205-2069 [2069]
0-2205-2105 [2105]
0-2205-1627 [1627]
0-2205-2105 [2105]
0-2205-2105 [2105]

08-9443-1075
08-1612-9982
08-1406-1695
08-9895-8966
08-9212-6417

พ.ต.อ.หญิง กัญญอร วรดิลก
พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี
พ.ต.ท.หญิง สายใจ นุ่นสง
พ.ต.ท.หญิง พรฤดี เดชธำรงวัฒน์
พ.ต.ต.หญิง น้ำฝน แก้วสิทธิ

0-2205-2070 [2070]
0-2205-2066 [2066]
0-2205-2066 [2066]
0-2205-1223 [1223]
0-2205-1223 [1223]

08-6659-9153
08-9770-2560
08-1447-7038
08-1558-8722
08-9681-5271

ฝ่ายบัญชี 2
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายบัญชี 3
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
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กมค.
สำนักงานกฎหมายและคดี
Office of Legal Affairs and Litigation
อาคาร 1 ชั้น 15 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3577-8 โทรสารกลาง 0-2205-3576,0-2251-8959
Web Site: www.legal.police.go.th E-mail: legalpolice25@gmail.com
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
รอง ผบช.(4)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ปัญญา เอ่งฉ้วน
พล.ต.ต. รณพงษ์ ทรายแก้ว
พล.ต.ต. ธน ยุติธรรมดำรง
พล.ต.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
พล.ต.ต. ศักดา วงศ์ศิริยานนท์
พ.ต.ต. ศรายุ กลิ่นหอม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-3570 [3572]
0-2205-3835 [3835]
0-2205-3588 [3588]
0-2205-3819 [3819]
0-2205-3830 [3830]
0-2205-3570 [3572]

มือถือ
08-9201-4230
08-1891-4544
08-1830-3322
08-1847-6677
09-7313-6333
08-1001-1383

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 02-2205-3577-8 โทรสารกลาง 0-2205-3576,0-2251-8959
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดิสดนัย ภูริปโชติ
พ.ต.ท. สักก์สกล แสงเดชยุวสีห์
พ.ต.ท.หญิง จรรยา ศิลปสุวรรณ
พ.ต.ท. ลภัทธร พรหมวิเศษ
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐภรณ์ พุดปา
พ.ต.ท.หญิง มินทร์ลดา อนันท์พรนิธิ
พ.ต.ท.หญิง นุชนาฏ ตะนุรักษ์
พ.ต.ต.หญิง จิตรลดา นาคพุก

0-2205-3573 [3573]
0-2205-3574 [3574]
0-2205-3575 [3575]
0-2205-3577 [3578]
0-2205-3579 [3579]
0-2205-3582 [3582]
0-2205-3580 [3580]
0-2205-3581 [3581]

08-1838-3388
08-6627-7171
08-1499-2895
08-9789-6169
08-5920-5894
08-4656-2646
08-9894-5930
08-1836-2408

กองกฎหมาย
Legal Affairs Division
อาคาร 1 ชั้น 16 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3659 โทรสารกลาง 0-2251-8185
Web Site: www.central.police.go.th/tsd.
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. โฆษิต ปิยเจริญ
พ.ต.อ. อุทัย จารุเดชขจร
พ.ต.อ. สุกิจ โตตาบ
พ.ต.อ. สุรภัค รอดโพธิ์ทอง
พ.ต.อ. ภัทรภวัต สุขแสง

0-2205-3666 [3666]
0-2252-6976 [3673]
0-2205-3687 [3687]
0-2251-8186 [3663]
0-2252-5988 [3651]

08-5959-4565
08-5465-7525
08-7084-2620
08-9149-8899
09-8251-8507

หน้า 46

กมค.

กองกฎหมาย
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3657,0-2205-3659 โทรสารกลาง 0-2252-7971
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นฤมล บุณยรักษ์
พ.ต.ท. มนัส เล็กชะอุ่ม
พ.ต.ท.หญิง นพวัลย์ โพธิ์แก้ว
พ.ต.ต.หญิง อนัญญา กีรติวรภากร

0-2205-3684 [3684]
0-2205-3659 [3659]
0-2205-3659 [3659]
0-2205-3662 [3662]

08-9504-1490
08-1802-6744
09-6619-8958
08-5183-4293

พ.ต.อ.หญิง บุษกร สุนทรสถิตพิมล
พ.ต.ท.หญิง อรทัย จิตภักดี
พ.ต.ท. พิจักษณ์กร โปตระนันทน์
พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา วิรยศิริ
พ.ต.ต.หญิง สุนันทา เกษมสันต์ ณ
อยุธยา

0-2205-3685 [3685]
0-2205-3650 [3650]
0-2205-3665 [3665]
0-2205-3672 [3672]
0-2205-3661 [3661]

08-1356-9488
08-1561-2678
08-0441-4793
08-9665-0998
08-7040-7762

พ.ต.อ. ดิเรก ชาวสวน
พ.ต.ท. ศิลายุทธ์ จิตติยาธีรากูล
พ.ต.ท. จารุพัฒน์ ดาวล้อมจันทร์
พ.ต.ท. ปราโมทย์ หลักทรัพย์

0-2205-3683 [3683]
0-2205-3676 [3676]
0-2205-3675 [3675]
0-2205-3680 [3680]

09-4668-3124
09-4879-9161
08-1859-4447
08-1400-4865

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ชุติวุฒน์
พ.ต.ท. สุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง
พ.ต.ท. ชวันดี ฮุ่นตระกูล
พ.ต.ท. สานนท์ เลิศสุโภชวณิชย์
พ.ต.ท. เอกชนะ นนท์ธีระศักดา

0-2205-3689 [3689]
0-2205-3682 [3682]
0-2205-3682 [3682]
0-2205-3682 [3682]
0-2205-3682 [3682]

08-1901-2508
08-0996-7799
08-1302-5635
08-5930-5000
08-5426-0000

พ.ต.อ. ดนุ กล่ำสุ่ม
พ.ต.ท. วงศกร สุวภาพ
พ.ต.ท. สัณหกช เกษากิจ
พ.ต.ท. พจน์ แสงทา

0-2205-3668 [3668]
0-2205-3669 [3669]
0-2205-3668 [3668]
0-2205-3669 [3669]

08-9678-0554
08-1659-5935
08-5352-5151
08-1623-9699

พ.ต.อ. วีรชัย โพธิปัตชา
พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ชื่นสมบัติ
พ.ต.ท. บดินฑณุ์อาชว์ อารยะพงษธร
ร.ต.อ. ไพรัตน์ คำลี

0-2205-3658 [3658]
0-2205-3653 [3653]
0-2205-3653 [3653]
0-2205-3653 [3653]

08-1446-6158
08-5652-4515
08-5119-3627
08-7849-9125

กลุ่มงานวิชาการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3670
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กลุ่มงานกฎหมาย
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสัญญา
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
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กมค.

กองกฎหมาย
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานประสานรัฐสภา โทรสารกลาง 0-2251-0562
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อาภรณ์ เนาวสันต์
พ.ต.ท. จักราวุธ คล้ายนิล
พ.ต.ท. ชัยสัณห์ จงมั่งคั่ง
พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ทนนวงษ์

0-2205-3664 [3664]
0-2205-3664 [3664]
0-2205-3664 [3664]
0-2205-3664 [3664]

08-9137-7772
08-1866-6826
08-5552-8652
08-1701-6480

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ คงสนทนา
พ.ต.ท.หญิง อำภา สุขพิสิทธิ์
พ.ต.ต.หญิง อุไรวรรณ เศรษฐสิงห์

0-2205-2848 [2848]
0-2205-2847 [2847]
0-2205-2847 [2847]

08-9065-7416
08-6760-4004
08-1445-3989

พล.ต.ต. มนัส ศิกษมัต
พ.ต.อ. คมกฤษ ไวสืบข่าว
พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ปลาทอง
พ.ต.อ. อิทธิพล ชลายนเดชะ

0-2205-3450 [3450]
0-2205-3489 [3450]
0-2205-3489 [3489]
0-2205-3488 [3488]

08-1479-3355
08-1253-8605
08-1374-5917
08-1818-6299

พ.ต.อ. เลิศศักดิ์ แสนสุทธิ
พ.ต.ท. อุดม เปาวสันต์
พ.ต.ท. วันชัย โคสา
พ.ต.ต. เกียรติรัตน์ วงศ์แก่นสาร

0-2205-3453 [3453]
0-2205-3453 [3453]
0-2205-3487 [3487]
0-2205-3453 [3453]

08-4460-3883
08-1931-8406
08-3284-8357
08-6345-5959

พ.ต.อ. จักรพันธ์ เกียรติไพบูลย์
พ.ต.ท. มนตรี ศิริกำเนิด
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ คงขาว
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ วารีสดใส
พ.ต.ท. ปริญญา กฤษณา
พ.ต.ท. ณัฐ รัตโนภาส
พ.ต.ต.หญิง สิริพรรณ ศรีนวล

0-2205-3463 [3463]
0-2205-3463 [3463]
0-2205-3463 [3463]
0-2205-3463 [3463]
0-2205-3463 [3463]
0-2205-3463 [3463]
0-2205-3463 [3463]

08-1633-1530
09-4552-1079
08-6303-4869
08-6500-8226
08-1101-2622
08-2190-6429
09-0625-9555

ฝ่ายห้องสมุด
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี
Criminal Affairs Division
492/2 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3453 โทรสารกลาง 0-2251-2662
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ฝ่ายอำนวยการ คด.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน 1 คด.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
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กมค.

กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน 2 คด.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พิศมัย ใจหาญ
พ.ต.ท.หญิง บังเอิญ ญาณโสภณ
พ.ต.ท. กิตติ์สพล เดชโรจนพัทธ์
พ.ต.ท.หญิง ศิรินทร์ กาญจนภิรมย์
พ.ต.ท. นาคพันธุ์ โพธา
ร.ต.อ. มานะ บุญสม

0-2205-3458 [3458]
0-2205-3458 [3458]
0-2205-3458 [3458]
0-2205-3458 [3458]
0-2205-3458 [3458]
0-2205-3458 [3458]

08-9496-6058
08-4434-7700
08-6993-7436
08-9799-9930
08-6541-4449
08-9066-6262

พ.ต.อ. อภิชา ถาวรศิริ
พ.ต.ท. พัฒน์พงศ์ ทองสาริ
พ.ต.ท. พีรพงศ์ นามโท
พ.ต.ท. สมเกียรติ อนันตรัตน์
พ.ต.ต. ปรีชา ศุภมิตรพิบูลย์
พ.ต.ต.หญิง ธัญรดี โทณวณิก
พ.ต.ต.หญิง แพรวภัค วงศ์สารพิกูล

0-2205-3483 [3483]
0-2205-3483 [3483]
0-2205-3483 [3483]
0-2205-3483 [3483]
0-2205-3483 [3483]
0-2205-3483 [3483]
0-2205-3483 [3483]

08-6336-6228
08-1314-1802
08-0188-1212
08-7032-1777
08-9895-3429
08-5694-6159
08-9666-5516

พ.ต.อ. ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ประพร เติมเกาะ
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ กิจนคร
พ.ต.ท. อาณุรักษ์ จันทรคุณ
พ.ต.ท. สุวัฒน์ รุ่งทรัพย์สมบัติ
พ.ต.ท.หญิง กัณฑิมา วงศ์ประธาน
พ.ต.ต.หญิง ทิพย์วรรณ จันทนะ

0-2205-3486 [3486]
0-2205-3486 [3486]
0-2205-3486 [3486]
0-2205-3486 [3486]
0-2205-3486 [3486]
0-2205-3486 [3486]
0-2205-3486 [3486]

08-6330-4949
08-1714-4020
08-6411-8099
08-1686-0601
08-6303-8611
08-9154-5332
08-4010-6681

พ.ต.อ. สุรชัย วุฒิวัฒนกุล
พ.ต.ท.หญิง ยุพดี โถน้อย
พ.ต.ท. พีรวุฒิ ปฤษณารุณ
พ.ต.ท.หญิง นารีมาน รักธรรม
พ.ต.ท. นิมิตร แดงดี
พ.ต.ต.หญิง พรรดิตรา ภุมรินทร์
พ.ต.ต. ษิลิฬห์ บุญล้อม

0-2205-3466 [3466]
0-2205-3466 [3466]
0-2205-3466 [3466]
0-2205-3466 [3466]
0-2205-3466 [3466]
0-2205-3466 [3466]
0-2205-3466 [3466]

08-6666-0821
08-9816-4917
08-5820-2914
08-9766-5235
08-2820-8439
08-5125-1399
06-1891-5391

กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน 3 คด.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน 4 คด.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
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ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา
Appeal and Supreme Court Case Inspection Division
อาคาร 18 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2126 โทรสารกลาง 0-2252-7955 (4003)
Web Site: www.asci.police.go.th E-mail: asci_police@hotmail.com
รอง ผบก.

พ.ต.อ. นพพร ศุภพัฒน์

0-2205-2566 [2566]

08-1982-1111

0-2205-2601 [2601]
0-2205-2126 [2126]
0-2205-2601 [2601]

08-6773-1031
08-6628-7199
09-9409-0130

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2126 โทรสารกลาง 02-252-7955
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. ศุภกฤต รอดสิน
พ.ต.ท. ประกอบ เหมวิรัชชัย
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ราชริวงค์

ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3477 [3477] โทรสารกลาง 02-252-4003
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วีร์พล ใหญ่อรุณ
พ.ต.ท. ยรรยง สุดศรี
พ.ต.ท. จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล
พ.ต.ท. อภิณัฐ มาเมืองบน
พ.ต.ท. เจริญศักดิ์ ลีสนธิไชย
พ.ต.ต. อานนท์ เชาวนรัตน์

0-2205-3477 [3477]
0-2205-3477 [3477]
0-2205-3477 [3477]
0-2205-3477 [3477]
0-2205-3477 [3477]
0-2205-3477 [3477]

08-1841-2999
08-1889-5785
08-3323-4747
08-6882-2928
08-9679-5530
08-7016-7026

ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีฎีกา โทรศัพท์กลาง 0-2205-3457 [3457] โทรสารกลาง 02-252-4003
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จารุพันธ์ เสริมพงศ์
พ.ต.ท.หญิง สหทยา สุนทรเกตุ
พ.ต.ท. คมสัน ลิ้มปัญญาเลิศ
พ.ต.ท. สุวัฒน์ ทาทิตย์
พ.ต.ท. สราวุธ หนูเรขา
พ.ต.ท. ธนิต ทับเคลียว
พ.ต.ท. ณธรรศ ม่วงแก้ว

0-2205-3457 [3457]
0-2205-3457 [3457]
0-2205-3457 [3457]
0-2205-3457 [3457]
0-2205-3457 [3457]
0-2205-3457 [3457]
0-2205-3477 [3477]

09-0557-4529
08-7688-9979
08-1838-0202
08-9002-7476
08-9526-3461
08-9822-3930
08-9866-4946

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
Administrative and Civil Affairs Division
อาคาร 1 ชั้น 15 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3554 โทรสารกลาง 0-2251-1089
Web Site: www.acad.police.go.th
ผบก.

พล.ต.ต. พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์

0-2205-3554 [3554]

08-9444-5111
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กมค.

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. นำชัย โชติประยูร
พ.ต.อ. อุดมชัย นิยมาภา
พ.ต.อ.หญิง จำปาวดี คลังวิจิตร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-3551 [3551]
0-2205-3554 [3554]
0-2205-3554 [3554]

08-1441-2888
08-7818-7856
08-1356-9744

0-2205-3554 [3554]
0-2205-3554 [3554]
0-2205-3557 [3557]
0-2205-3554 [3554]

08-1945-0929
08-4157-6924
08-9668-2534
08-8095-9499

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3554 โทรสารกลาง 02-251-1089
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สัมฤทธิ์ ขุนชิต
พ.ต.ท. คึกฤทธิ์ สุรคุปต์
พ.ต.ต. ปณา ศรีปณะ
พ.ต.ต. นฤมิตร คำวอน

กลุ่มงานคดีปกครอง โทรศัพท์กลาง 0-2205-3561 โทรสารกลาง 02-205-3562
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชำนาญ ชื่นยินดี
พ.ต.ท. พุฒิธร ถาวรกุล
พ.ต.ท. อกนิษฐ์ ศิริวัฒนา
พ.ต.ท. สมเจตน์ จันทร์ศิริ
พ.ต.ท. ประสาน ฝึกฝน
พ.ต.ท. สุทวิช พรหมนรา
พ.ต.ต. รัฐเขต กระโพธิ์

0-2205-3559 [3559]
0-2205-3561 [3561]
0-2205-3561 [3561]
0-2205-3561 [3561]
0-2205-3561 [3561]
0-2205-3561 [3561]
0-2205-3561 [3561]

09-0969-2760
08-1863-6046
08-1627-7228
08-1268-6685
08-3803-4242
08-3222-9344
08-6633-1176

0-2205-3566 [3566]
0-2205-3563 [3563]
0-2205-3563 [3563]
0-2205-3563 [3563]
0-2205-3563 [3563]

08-1427-9518
08-1855-6640
09-2327-7799
08-9500-4664
08-1808-6698

0-2205-3555 [3555]
0-2205-3555 [3555]
0-2205-3555 [3555]
0-2205-3563 [3563]
0-2205-3555 [3555]

08-1753-2575
08-9530-4047
09-1635-4515
08-1458-8556
09-8914-4465

กลุ่มงานคดีแพ่ง โทรศัพท์กลาง 0-2205-3563 โทรสารกลาง 02-205-3562
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสวก ตะเภาพงษ์
พ.ต.ท. มงคล อุดมคำใบ
พ.ต.ท. เอก ขันติชนะบวร
พ.ต.ท. ธีรพงษ์ วัชรากูล
พ.ต.ต. เรืองวิทย์ รัตนบุญทวี

กลุ่มงานที่ปรึกษา โทรศัพท์กลาง 0-2205-3555 โทรสารกลาง 02-251-1089
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วิชัยนาวิน อนันต์
พ.ต.ท. รุ่งชาติ รุ่งทอง
พ.ต.ท. กันตพัฒน์ อื้อศรีวงศ์
พ.ต.ท.หญิง สุมนัส ตั้งเจริญกิจกุล
พ.ต.ท.หญิง นิยดา เปล่งประพันธ์
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กมค.

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
Institute of Investigation and Interrogation Affairs
195 หมู่ที่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์กลาง 0-2431-3210 โทรสารกลาง 0-2431-3210
Web Site: www.investigation.inst.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

พล.ต.ต. โสพรรณ ธนะโสธร
พ.ต.อ. สมชาย พึ่งแย้ม
พ.ต.อ. คมสัน สุขมาก
พ.ต.อ. เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ

0-2431-3200
0-2431-3202
0-2431-3207
0-2431-3208

09-8249-4915
08-1835-5494
08-6328-0798
08-9900-4266

0-2431-3210
0-2431-3210
0-2431-3210
0-2431-3211
0-2431-3210
0-2431-3211

08-6815-4430
08-1754-7759
08-6991-6030
08-3447-0437
08-1420-6292
09-8272-0571

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2431-3210 โทรสารกลาง 0-2431-3210
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พัลลภ นาคภักดี
พ.ต.ท.หญิง สุชญา แก้วศรี
พ.ต.ต. มานพ วงศ์ประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง กรณิกา ณ ระนอง
พ.ต.ท. สวัสดิ์ ภักดี
พ.ต.ท.หญิง จุรีพร ศรีจำนงค์

กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 โทรศัพท์กลาง 0-2431-3212 โทรสารกลาง 0-2431-3212
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชูยศ ทองอยู่
พ.ต.ท. พิสิทธิ ราชภักดี
พ.ต.ท.หญิง วรรณวนัช รูปขจร
พ.ต.ท. ชาตรี ตันอำนวย
พ.ต.ท. ยงยุทธ พิชัยวรชิต
พ.ต.ท. ชัย เทียนวารี

0-2431-3212
0-2431-3212
0-2431-3212
0-2431-3212
0-2431-3212
0-2431-3212

08-4701-5885
08-1934-2500
08-4549-9393
09-0986-8652
08-8331-9191
08-7155-7895

กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 0-2431-3214 โทรสารกลาง 0-2431-3214
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ
พ.ต.ท.หญิง ฐานิดานันท์ เกียรติทับทิว
พ.ต.ท. ธนกฤต คุ้มครอง
พ.ต.ท. วิวัฒนวงค์ กล่ำคำ
พ.ต.ท. เชษฐา โพนทอง
พ.ต.ท. ประจักษ์ กุลพานิช
พ.ต.ต.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์

0-2431-3214
0-2431-3214
0-2431-3214
0-2431-3214
0-2431-3214
0-2431-3214
0-2431-3214

09-8261-6995
08-5664-4464
08-1619-6823
08-1859-1323
08-4123-8706
08-1634-3093
09-3581-5508
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กมค.

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานวิชาการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2431-3215 โทรสารกลาง 0-2431-3215
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมชาย ว่องไวเมธี
พ.ต.ท. วินัย สุวรรณสันติสุข
พ.ต.ท.หญิง อัญชนา สุขสาคร
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ จีนอิ่ม
พ.ต.ท.หญิง กุลวดี พูลเสน
พ.ต.ท.หญิง ลำเยาว์ ปรางเพ็ชร
พ.ต.ท. ศรัณย์ เบญจานุวัตร
พ.ต.ท. มนตรี โชติภาคยกุล

0-2431-3215
0-2431-3215
0-2431-3215
0-2431-3215
0-2431-3215
0-2431-3215
0-2431-3215
0-2431-3215

08-1616-5937
08-1702-9831
08-3197-2299
09-5731-5371
08-1984-3572
08-9207-5017
09-5426-7146
09-3237-3237

0-2431-3216
0-2431-3216
0-2431-3216
0-2431-3216
0-2431-3216
0-2431-3216

09-2354-2424
08-3918-5552
08-6320-7816
08-6889-4659
08-1778-7676
08-1357-5860

กลุ่มงานวิชาการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2431-3216 โทรสารกลาง 0-2431-3216
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศุภมิตร สุขเจริญ
พ.ต.ท. กมล เอื้อจารุพร
พ.ต.ท. พิสุทธิ์ชัย พลธนะ
พ.ต.ท. สุริยะ เพ็งสุข
พ.ต.ท. สุมิตร ยอดทอง
พ.ต.ต. กฤบ อินทร์แก้ว
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สง.ก.ตร.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
Office of Police Commission
อาคาร 1 ชั้น 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3773 โทรสารกลาง 0-2255-5577
Web Site: www.opc.police.go.th E-mail: center.opc@gmail.com
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย
พล.ต.ต. ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ
พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
พล.ต.ต. ถรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา
ร.ต.อ. กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย

0-2205-3977(3977)
0-2205-3970(3970)
0-2205-3976(3976)
0-2205-3978(3978)
0-2205-3977(3977)

08-1818-3679
08-1932-6985
08-5236-4545
09-4950-7777
08-7927-6262

พ.ต.อ. ยุทธนา ขันติศุข
พ.ต.ท.หญิง วรวิภา วรินทรเวช
พ.ต.ท. เอกลินท์ วัสสานกูล
พ.ต.ท. วณัฐพงศ์ ชาลประเสริฐ
พ.ต.ท. สันติ นิยมศิลป์
พ.ต.ท. รุ่งเพชร หมื่นศรี

0-2252-5975(3778)
0-2252-3583
0-2253-4972
0-2205-3773(3773)
0-2205-3772(3772)
0-2205-3774(3774)

08-1422-3939
08-1821-8080
08-1647-1257
08-9127-8288
08-5341-0452
09-1698-3069

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ธุรการและกำลังพล
สว.การเงินและพัสดุ
สว.แผนงานงบประมาณ

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
Porsonnel and Records Inspection Division
อาคาร ๑ ชั้น ๑๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3762 โทรสารกลาง 0-2253-3832
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์
พ.ต.อ. ทวีพร มั่นชวนนท์
พ.ต.อ. กมล สุทธิแพทย์
พ.ต.อ.หญิง สายพิณ คงจู
พ.ต.อ. มาโนชญ์ จิตรภักดี

0-2205-3789
0-2205-3754
0-2205-3781
0-2205-3770
0-2205-3781

[3789]
[3754]
[3781]
[3770]
[3781]

รอง ผบก.
รอง ผบก.

พ.ต.อ. กมลเดช อนุกูล
พ.ต.อ. บริสุทธิ์ นุศรีวอ

0-2205-3780 [3780]
0-2205-3780 [3780]

08-1829-3238
08-9004-3411
08-1902-4999
08-9446-1685
08-1623-7040
08-1841-6011
08-1584-0329
08-2954-3226
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สง.ก.ตร.

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดิษฐวัฒน์ ปานกลิ่นกุลดิษย์
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ เรืองเพชร์
พ.ต.ท.หญิง นุสรา ตระการรังสี
พ.ต.ต.หญิง ราณีร ประเสริฐอาภา

0-2205-3775
0-2205-3776
0-2205-3762
0-2205-3762

[3775]
[3776]
[3762]
[3762]

08-5123-1894
08-6011-9442
08-9780-9555
08-6535-7358

พ.ต.อ. มนตรี วิชัยยา
พ.ต.ท. ศราวรรษ มานะปรีชา
พ.ต.ท.หญิง ณัฐชนันท์ ศรีนิล
พ.ต.ท. ชัยเดช ใจวงค์เป็ง
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สุวรรณชาติ
พ.ต.ท. สุทธิพันธ์ วรรณคำ
พ.ต.ต.หญิง เสาวณีย์ พาหุรักษ์

0-2205-3779 [3779]
0-2205-3784 [3784]
0-2205-3784 [3784]
0-2205-3771 [3771]
0-2205-3783 [3783]
0-2205-3785 [3785]
0-2205-3786 [3786]

08-8398-9651
08-1629-0281
08-3542-5422
08-1031-8399
08-9769-0682
08-1400-0880
08-9888-8892

พ.ต.อ. ทิวา บุญวรรณศิริ
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร สุขมาก
พ.ต.ท. ประสงค์ ศิลปวานิชย์
พ.ต.ท. วัจน์ บรรพโกสน
พ.ต.ท.หญิง เปรมสุกาญจน์ ศรีปากพนัง
พ.ต.ท.หญิง อุดมลักษณ์ ฉายาลักษณ์
พ.ต.ต. ทรงเวทย์ ศรีธรรม

0-2205-3765
0-2205-3788
0-2205-3788
0-2205-3788
0-2205-3788
0-2205-3756
0-2205-3788

[3765]
[3788]
[3788]
[3788]
[3788]
[3756]
[3788]

08-6074-6573
09-7242-8256
08-1962-0995
08-3058-8878
08-9483-8185
08-1630-3066
08-5508-6789

พ.ต.อ. สามารถ เพียรชอบ
พ.ต.ท. สิรปรเมษฐ เกิดอินท์
พ.ต.ท.หญิง ดวงดาว ยิ่งสุขกมล
พ.ต.ท.หญิง นุชนาท อิ่มฤทธา
พ.ต.ท.หญิง ศรัณยา ไชยเหมวงศ์
พ.ต.ท. พิชาภพ อาจมังกร
พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ พิมพ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. นิติเวช มณีช่วง
พ.ต.ต. สุทัศน์ เศรษฐนันท์

0-2205-3761 [3761]
0-2205-3755 [3755]
0-2252-7907
0-2205-3751 [3751]
0-2205-3759 [3759]
0-2205-3753 [3753]
0-2205-3752 [3752]
0-2252-7907
0-2205-3753 [3753]

08-1890-7614
08-3635-1715
08-3703-4343
08-1849-4762
08-0602-9914
08-9795-5063
08-0267-6140
08-7717-3288
08-7111-6561

ฝ่ายการประชุม 1 โทรสารกลาง 0-2205-3787
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายการประชุม 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
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สง.ก.ตร.

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ สุนทรปกาสิต
พ.ต.ท. สุนทร วิรัตน์ชยางกูร
พ.ต.ท. เสรี วจีสัจจะ
พ.ต.ท. ปรีชา สระทองคำ

0-2205-3758
0-2205-3763
0-2205-3757
0-2205-3760

[3758]
[3763]
[3757]
[3760]

รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท. มานพ ทำพันธ์จาก
พ.ต.ท.หญิง สมจิตร ล้อชูสกุล
พ.ต.ท. ณัฐนิติ หลุ๊ดหล๊ะ
พ.ต.ท. สำราญ ช่วยท้าว
พ.ต.ต.หญิง ณชนก เตชะวสัญญู

0-2205-3760
0-2205-3760
0-2205-3760
0-2205-3760
0-2205-3760

[3760]
[3760]
[3760]
[3760]
[3760]

08-6611-7729
08-3545-1127
08-1578-7900
08-5730-2047
09-0915-4949
08-6607-6858
08-9116-3353
08-1753-4884
08-1930-3142
08-9049-2621

พ.ต.อ.หญิง อโนชา ญาโณทัย
พ.ต.ท.หญิง ลินดา จันทร์เจริญศิลป์
พ.ต.ท. เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ กฤษณสุวรรณ
พ.ต.ท. ธีระจิตร มากชุมโค
พ.ต.ท. สมรักษ์ เกษแก้ว
พ.ต.ต. มณู อินแปลง

0-2205-1042 [1042]
0-2205-1042 [1042]
0-2205-1042 [1042]
0-2205-1725 [1726]
0-2205-1725 [1726]
0-2205-1725 [1726]
0-2205-1725 [1726]

09-8257-9491
08-1399-5008
08-1903-0579
08-9151-9300
08-1363-1991
08-7801-5304
08-9265-6532

พ.ต.อ. สุชาติ ภู่ถาวร
พ.ต.ท. มนูศักดิ์ ปรีศิริ
พ.ต.ท. ชาติชาย ตันติวุฒิวร
พ.ต.ท.หญิง บุญเจือ ศรีทองฉิม
พ.ต.ท.หญิง อรอุมา ซิบยก
พ.ต.ท. พนธ์พิพัฏ ธรรมจินโน
พ.ต.ท. วิโรจน์ รัตนตรัยเจริญ

0-2205-3764 [3764]
0-2205-3777 [3766]
0-2205-3777 [3777]
0-2205-3777 [3769]
0-2205-3777 [3769]
0-2205-3777 [3769]
0-2205-3777 [3769]

08-9167-6525
09-2491-4956
08-1689-7060
09-4492-0808
09-5361-4563
08-6311-6389
08-1495-7833

ฝ่ายทะเบียนประวัติ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายนิติการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
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สง.ก.ตร.

กองมาตรฐานวินัย
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองมาตรฐานวินัย
Disciplinary Standard Division
อาคาร 1 ชั้น 18 สำนักงาน ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3881,0-2205-3867 โทรสารกลาง 0-2205-3881
Web Site: http://dsd.police.go.th E-mail: mndiscipline@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

พล.ต.ต. ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์
พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยเลิศ
พ.ต.อ.หญิง พรพิมล อุตมโชติ

0-2252-0885 [3889]
0-2205-3884 [3884]
0-2205-3885 [3885]

08-4982-4936
08-6532-7771
08-1925-4667

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3881,0-2205-3867 โทรสารกลาง 0-2205-3881
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วชิรพงษ์ แก้วดวง
พ.ต.ท. ศิริชัย ปักเสติ
พ.ต.ต.หญิง สุธาจิณ นันทนากรณ์
ร.ต.อ. วีระพล ลิ้มวัฒนานิมิตกุล

0-2205-3886 [3886]
0-2205-3867 [3867]
0-2205-3867 [3867]
0-2205-3867 [3867]

08-1804-8662
08-1736-2146
09-4351-6263
08-3062-4792

กลุ่มงานพิจารณา 1 มน. โทรศัพท์กลาง 0-2205-3882,0-2205-3879 โทรสารกลาง 0-2205-3882
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น
พ.ต.ท. อนุชา แสงทอง
พ.ต.ท. อนุชา สุวรรณวัฒนา
พ.ต.ท. ฉลอง จันทร์สิน
พ.ต.ท. รัฐวงศ์ อำพิน
พ.ต.ท. สุชาติ ลอยลิบ

0-2205-3887 [3887]
0-2205-3882 [3882]
0-2205-3879 [3879]
0-2205-3882 [3882]
0-2205-3879 [3879]
0-2205-3879 [3879]

08-1666-1382
08-6392-3101
08-1821-5962
08-9159-9831
08-3197-1116
08-7828-1386

0-2205-3876 [3876]
0-2205-3873 [3873]
0-2205-3876 [3876]
0-2205-3876 [3876]
0-2205-3876 [3876]
0-2205-3871 [3871]

08-1648-7813
08-3156-9991
08-1647-1810
08-6393-6532
09-0568-2524
08-7594-5551

กลุ่มงานพิจารณา 2 มน. โทรศัพท์กลาง 0-2205-3871,0-2205-3876
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุรินทร์ กลกิจ
พ.ต.ท. สรสิทธิ์ พันธกิจจกุล
พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท
พ.ต.ท. ดุสิต จิตรขุนทด
พ.ต.ท. ดุลย์ทัศน์ สุวรรณมณี
พ.ต.ต.หญิง นวลอนงค์ โต้ด้วง
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สง.ก.ตร.

กองอุทธรณ์
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองอุทธรณ์
Disciplinary Appeals Division
อาคาร 1 ชั้น 18 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3856 โทรสารกลาง 0-2252-9388
Web Site: www.utthon.police.go.th E-mail: utthon.police@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. อภิชัย ธิอามาตย์
พ.ต.อ. กำพล กอสกุล
พ.ต.อ. วรยศ มุธุวรรณ

0-2253-7886 [3850]
[3854]
[3854]

08-1801-6326
08-9918-1919
08-4144-4515

พ.ต.อ.หญิง วิมาลา อินทรแป้น
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ อรรถเษม
พ.ต.ท. วราห์ กาญจนะวาหะ
พ.ต.ท.หญิง วไลรัตน์ มะลิวรรณ

[3852]
[3856]
[3856]
[3856]

08-1711-6373
08-1701-2347
08-6385-3294
09-2173-2440

พ.ต.อ. วิษณุ รัมมนต์
พ.ต.ท.หญิง เกสมาศ รื่นเริงใจ
พ.ต.ท. ณปภัช สุนทรอำไพ
พ.ต.ท. ชัยยศ ทองแสง
พ.ต.ท. วิเศษ รังษีขจี
พ.ต.ท. ปราโมทย์ พุ่มบรรเทา

[3862]
[3866]
[3864]
[3865]
[3856]
[3863]

08-1257-8089
08-9890-8626
09-9097-4994
09-2005-7084
08-1443-7788
08-9881-6911

พ.ต.อ. ศิระ กิจสถาน
พ.ต.ท. สำเริง วุ่นสั่งทำ
พ.ต.ท. ภัทรวุฒิ สุนทรศารทูล
พ.ต.ท. ฐานิสร อุทัยวงษ์
พ.ต.ท. ปัญญา แตงฮ่อ
พ.ต.ต. เชษฐา วัฒนปริญญา

[3863]
[3877]
[3858]
[3858]
[3858]
[3866]

08-1844-4035
08-4044-4246
08-9812-0096
09-5152-8025
08-6330-1888
08-6733-6377

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กลุ่มงานพิจารณา 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กลุ่มงานพิจารณา 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
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สง.ก.ตร.

กองร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
Complaint Division, Office of Police Commission
อาคาร 1 ชั้น 18 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3860 โทรสารกลาง 0-2252-6444
Web Site: www.complaint.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. เสริมคิด สิทธิชัยกานต์
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ พูลน้อย
พ.ต.อ. ณัฐพล สุวชาติ
พ.ต.อ.หญิง อุษา รัตนภาสุร
ร.ต.อ.หญิง ปราณี มณีช่วง

0-2251-6957 [3869]
0-2253-4909 [3855]
0-2253-4909 [3857]
0-2252-6444 [3872]
0-2252-6444 [3860]

08-1683-6699
08-6508-2792
08-1345-4089
08-1347-7759
08-6816-4854

0-2252-6444 [3860]
0-2252-6444 [3860]
0-2252-6444 [3860]
0-2252-6444 [3860]

08-2525-2526
08-1499-6058
08-9995-3599
08-8854-7545

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3860 โทรสารกลาง 02-252-6444
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พันเลิศ พัฒนาดี
พ.ต.ท. สุนทร สิทธิยานันท์
พ.ต.ต. ชยากร พันธุสาคร
พ.ต.ต. มงคล นนท์ธีระโรจน์

กลุ่มงานพิจารณา 1 รท. โทรศัพท์กลาง 0-2205-3860 โทรสารกลาง 02-252-6444
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมเกียรติ เพ็ญศิริสมบูรณ์
พ.ต.ท. สรพัศ คำพานิช
พ.ต.ท. ส่งศักดิ์ สาธราลัย
พ.ต.ท. วีรพันธ์ สารธรรม
พ.ต.ท. พรชัย คงแก้ว
พ.ต.ท. สัญญา นิลนพคุณ
พ.ต.ต.หญิง ฐิตาภรณ์ ลิ้มจรูญ

0-2252-6444 [3859]
0-2252-6444 [3859]
0-2252-6444 [3875]
0-2252-6444 [3860]
0-2252-6444 [3861]
0-2252-6444 [3861]
0-2252-6444 [3875]

08-1851-9683
08-1316-4682
08-7007-9454
08-7176-6655
08-9668-6942
08-6883-5777
08-4994-9392

กลุ่มงานพิจารณา 2 รท. โทรศัพท์กลาง 0-2205-3860 โทรสารกลาง 02-252-6444
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธัชพล สิทธิวงค์
พ.ต.ท. ยุทธชัย ทรงอภิรัชต์
พ.ต.ท. สมชาย เทพรักษ์
พ.ต.ท. มนต์ชัย อรุณส่องแสงดี
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ พรบุญญพัฒน์
พ.ต.ท. วันชัย วิริยะสุนทรวงศ์
พ.ต.ต.หญิง กมลวรรณ บรรลือหาญ

0-2252-6444 [3874]
0-2252-6444 [3853]
0-2252-6444 [3853]
0-2252-6444 [3860]
0-2252-6444 [3861]
0-2252-6444 [3875]
0-2252-6444 [3875]

08-1763-6675
08-9243-2042
09-9261-1444
08-6353-1066
08-0228-7108
08-9478-7688
08-9478-1212
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จต.
สำนักงานจเรตำรวจ
Office of Inspector Gerneral
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1211] โทรสารกลาง 0-2509-9371
Web Site: www.jaray.police.go.th
ตำแหน่ง
จตร.(หน.จต.)
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
พล.ต.ต. พุทธิชาต เอกฉันท์
พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
พล.ต.ต. นรบุญ แน่นหนา
พล.ต.ต. โชต วีรเดชกำแหง
พล.ต.ต. นพปฎล อินทอง
พล.ต.ต. กัมพล ศรีเจริญ
พล.ต.ต. ชูรัตน์ ปานเหง้า
พล.ต.ต. พลศักดิ์ บรรจงศิริ
พล.ต.ต. สมิทธิ มุกดาสนิท
พล.ต.ต. สุภธัช คำดี
พล.ต.ต. ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2509-8797 [1010]
0-2509-8798 [1098]
0-2509-8797 [1068
0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1046]
0-2509-8797 [1077]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1027]

08-1831-1515
08-3999-3999
08-1844-4462
08-1703-0999
08-1887-7115
08-3783-5656
08-1902-2882
08-6634-4442
08-1380-8885
08-1621-2226
09-2353-9424
08-6537-3737

0-2509-8797 [1010]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1010]
0-2509-8797 [1014]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]

08-1831-1515
08-1887-7115
08-1902-2282
08-1843-7072
08-1611-3699
08-1832-8877
08-8758-3740
08-1867-4757
08-9059-1591

กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 1
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1018] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1019]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.
รอง จตร.
นว. (สบ 2)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์
พล.ต.ต. โชต วีรเดชกำแหง
พล.ต.ต. กัมพล ศรีเจริญ
พ.ต.ท. จำนงค์ วงศ์คุณัญญา
พล.ต.ต. กฤษณะ สินธุเดชะ
พ.ต.อ. ไพศาล พฤกษจำรูญ
พ.ต.อ. นาวิน เส็งสมวงศ์
พ.ต.อ. สรเสริญ ใช้สถิตย์
ร.ต.อ. วิวัฒน์ ประสพบัว

หน้า 60

จต.

กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1018] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1019]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ พรหมบุญ
พ.ต.ท. วุฒิวัฒน์ รักษาชาติ
พ.ต.ต. สมชาย วิมลสุข

0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]

08-1408-8409
08-1824-3443
08-1729-3805

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1018] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1019]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สุรินทร์ สว่างแสง
พ.ต.ท. สุกรี สินเย็น
พ.ต.ท.หญิง ปทิตตา เริงเกษตรกิจ

0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]

09-4497-1319
08-1565-3652
09-8856-6361

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1018] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1019]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร
พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ กฤษณะทรัพย์
พ.ต.ท. มานพ ลี้ประสานสกุล

0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]
0-2509-8797 [1018]

08-1926-4466
08-1269-8523
08-1339-6474

0-2509-8797 [1021]
0-2509-8797 [1022]
0-2509-8797 [1020]
0-2509-8797 [1024]
0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1028]

08-1880-8999
08-6537-3737
08-4457-9077
09-4259-5516
08-1626-5941
09-0985-4215
08-6600-9831
08-1895-3363

กองตรวจราชการ 2
Inspection Division 2
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1027] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1029]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.
นว. (สบ 2)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ท. วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์
พล.ต.ต. ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์
ร.ต.อ. อาสา จันทรมณี
พล.ต.ต. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
พ.ต.อ. เอกชัย อัครวงษ์
พ.ต.อ. สมพร กฤษณพิพัฒน์
พ.ต.อ. สันติ์นที ประยูรรัตน์
ร.ต.อ. สมัชชา มหาพรหม

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1027] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1029]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นิรชร วิทยกุล
พ.ต.ท. สมชาย ชัยเขื่อนขันธุ์
ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จุรีพงษ์

0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]

08-1888-4980
08-9484-5117
08-4448-5262

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1027] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1029]
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ปิยมิตร วิภาตะศิลปิน
พ.ต.ท. อรรถพล อิทธโยภาสกุล

0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]

08-1666-1526
08-1657-7222
หน้า 61

จต.

กองตรวจราชการ 2
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พลเดช สังข์ศิริ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2509-8797 [1027]

มือถือ
08-2424-9111

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1027] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1029]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. พัฒน์ชนนท์ เกียรตินันท์
พ.ต.ท. วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย
พ.ต.ท.หญิง ดาริณี ศุภธีรารักษ์

0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]
0-2509-8797 [1027]

08-7822-8118
09-2654-1519
08-1867-5144

กองตรวจราชการ 3
Inspection Division 3
701/701 สำนักงานจเรตำรวจ ชั้น3 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797[1033] โทรสารกลาง 0-2509-8797[1033]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.
นว. (สบ 2)
ผู้ช่วย นว. (สบ 1)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ท. สุกิจ โคอินทรางกูร
พล.ต.ต. นพปฏล อินทอง
พ.ต.ต. นิติพัฒน์ มะโนสุข
ร.ต.อ.หญิง ชนิสรา หนองหารพิทักษ์
พล.ต.ต. ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์
พ.ต.อ. กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์
พ.ต.อ. ธานี เกษจุโลม
พ.ต.อ. ปรีชา แดงศิริรัตน์
ร.ต.อ. สุรโชค กังวานวาณิชย์

0-2509-8797 [1031]
0-2509-8797 [1032]
0-2509-8797 [1030]
0-2509-8797 [1030]
0-2509-8797 [1034]
0-2509-8797 [1035]
0-2509-8797 [1036]
0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1038]

08-1855-5558
08-1408-3938
08-2446-9244
08-9676-8003
08-6567-8769
08-9992-3852
08-1886-1786
08-9672-8899
08-6605-5132

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1033] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1033]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. โยธิน โตสง่า
พ.ต.ท. เชิดชาย เจริญสุทธิโยธิน
พ.ต.ท.หญิง กันตา เมฆานนท์

0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1033]

08-1752-8484
08-1855-4507
08-0900-4407

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1033] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1033]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. ธนิต สาระกุล
พ.ต.ท. รักพงษ์ พงษ์เพียจันทร์

0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1033]

08-1318-7518
08-1694-0371

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1033] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1033]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. รณชัย เมฆชัย
พ.ต.ท.หญิง กฤชมน โชติพัฒนกุล
พ.ต.ท. ชัยยศ คงเพียรธรรม

0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1033]
0-2509-8797 [1033]

08-1903-1225
08-4154-4653
08-6021-2996
หน้า 62

จต.

กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 4
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [ 1046] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [ 1049]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.
นว. (สบ 2)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ท. ประสิทธิ์ ทำดี
พล.ต.ต. พลศักดิ์ บรรจงศิริ
ร.ต.อ. วรรณะ วัชรโยธินกุล
พล.ต.ต. ภควุฒิ โสมาบุตร
พ.ต.อ. ฐิติณัฎฐ์ สิทธิชัย
พ.ต.อ. ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฎ์
ร.ต.อ. เจนวิทย์ ตรีสุคนธ์

0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]

09-6565-9556
08-1380-8285
08-9672-2276
08-3887-7121
08-9994-8745
08-1639-4101
09-0595-9546

0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]

08-1836-4643
08-1827-9085
09-3893-5469

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 โทรสารกลาง 02-509-8797
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ยุทธภูมิ ปั้นลายนาค
พ.ต.ท. สมบัติ พัฒนา
พ.ต.ท.หญิง รักตาภา วงษ์ยอด

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 โทรสารกลาง 02-509-8797
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สฤษดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร
พ.ต.ท. รชฏ วิจารณกรณ์
พ.ต.ต. ศุภโชค ศรีเทียน

0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]

08-6302-5827
08-1646-9436
08-7785-1008

ฝ่ายสืบตรวจและตรวจราชการ2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 โทรสารกลาง 02-509-8797
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ
พ.ต.ท. วันชาติ หลอดทอง
พ.ต.ต. บัญชร จำปาจันทร์

0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]
0-2509-8797 [1049]

08-4677-1177
08-9764-3522
09-2505-4343

0-2509-8797 [1051]
0-2509-8797 [1052]

08-1959-5445
08-1703-0999

กองตรวจราชการ 5
Inspection Division 5
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1058] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1059]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.

พล.ต.ท. สันติ มะลิขาว
พล.ต.ต. นรบุญ แน่นหนา

หน้า 63

จต.

กองตรวจราชการ 5
ตำแหน่ง
นว. (สบ 2)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. ทีปกร หลาบหนองแสง
พล.ต.ต. พจน์ บุญมาภาคย์
พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย อายุโย
พ.ต.อ. เวทวิชญ์ เนียมอินทร์
ร.ต.ท. ธิระสาร นรินทร์สรศักดิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2509-8797 [1050]
0-2509-8797 [1054]
0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1056]
0-2509-8797 [1058]

มือถือ
09-4594-4995
08-1949-4465
08-6900-0678
08-2323-9666
08-9676-7046

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1058] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1059]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. กฤตภาส พาทีทิน
พ.ต.ท.หญิง ละออ ศุภศิริ
พ.ต.ท.หญิง ธันยพัฒน์ ชัยธนัทศุภกุล

0-2509-8797 [1055]
0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1058]

08-9479-6655
08-1819-4219
09-0909-4222

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1058] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1059]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สุรพงษ์ จงสูงเนิน
พ.ต.ท. สมเด็จ สาบ้านกล้วย
พ.ต.ต. สุภชัย หนูแก้ว

0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1058]

08-1499-9994
08-1441-1366
08-1294-6778

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1058] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1059]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. เสน่ห์ เสนน้อย
พ.ต.ท. สุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์
พ.ต.ท. ปกครอง เจริญศิลป์

0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1058]
0-2509-8797 [1058]

08-1932-1287
08-1566-3737
08-1721-1173

0-2509-8797 [1209]
0-2509-8797 [1209]
0-2509-8797 [1209]
0-2509-8797 [1209]
0-2509-8797 [1209]

08-1376-9646
08-1647-2580
08-1858-8999
08-9768-3113
08-5047-6663

กองบังคับการอำนวยการ
Gerneral Staff Division
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1211] โทรสารกลาง 0-2509-9371
Web Site: www.jaray.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์
พ.ต.อ.หญิง ปสาธนีย์ สิทธิสรเดช
พ.ต.อ. มงคล เกตุพันธ์
พ.ต.อ. อำนวย มณีรัตน์
ร.ต.อ. วุฒิชัย ปัจฉิมก้านตง

ฝ่ายธุรการและกำลังพล โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1211] โทรสารกลาง 02-509-9371
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ฉัตรชนก โสมาลีย์
พ.ต.ท.หญิง จิรชยา ปิลันธนดิลก
พ.ต.ท. วรพจน์ หวลมานพ
พ.ต.ต. พงษ์ฐกฤต เอื้อประเสริฐ

0-2509-8797 [1211]
0-2509-8797 [1211]
0-2509-8797 [1211]
0-2509-8797 [1211]

09-1548-6855
08-4458-9990
08-1174-9865
08-4708-5860
หน้า 64

จต.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง สุภารัตน์ สุวรรณดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2509-8797 [1211]

มือถือ
08-6367-4408

ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต. โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1321] โทรสารกลาง 02-509-9372
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภูรินทร์ ไพโรจน์สรคุปต์
พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี บัวช่วย
พ.ต.ท. วัชรพล บำเพ็ญนรกิจ
พ.ต.ท.หญิง ธนิดา ทัศนา
พ.ต.ต. อัครวินท์ พีระภานนท์

0-2509-8797 [1221]
0-2509-8797 [1241]
0-2509-8797 [1225]
0-2509-8797 [1312]
0-2509-8797 [1309]

09-7062-8989
09-6469-5161
08-1623-9269
09-5842-3131
06-2689-5195

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1233] โทรสารกลาง 0-2509-9373
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พรพิมล อมรวัฒนา
พ.ต.ท. ธิติพัทธ์ จิตตาศิรินุวัตร
พ.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ บุญมา
พ.ต.ต.หญิง จิรัตน์ สถิติรัต

0-2509-8797 [1233]
0-2509-8797 [1233]
0-2509-8797 [1233]
0-2509-8797 [1233]

08-1814-6843
08-0809-6611
08-9203-8873
08-9615-5566

ฝ่ายติดตามประเมินผล โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1322] โทรสารกลาง 02-509-9372
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุพิณดา เต็งนุกูลกิจ
พ.ต.ท. เกียรติ อาจราชกิจ
พ.ต.ต.หญิง โสภา ทุมาภา
พ.ต.ต. พีรพัฒน์ พิบูลย์

0-2509-8797 [1322]
0-2509-8797 [1322]
0-2509-8797 [1322]
0-2509-8797 [1322]

08-1917-0954
08-9516-7705
08-1572-1919
08-9200-3399

พ.ต.อ. อัครเดช เพ็ชร์ยัง
พ.ต.ท. เชษฐ แตงนารา
พ.ต.ท. ธนธัช ปานวงษ์
พ.ต.ท. วีระ เทพกล่ำ
พ.ต.ท.หญิง ธนัชชา ธนาดลพิพัฒน์
พ.ต.ต. สืบศักดิ์ ภารศรี

0-2509-9375
0-2509-9375
0-2509-9375
0-2509-9375
0-2509-9375
0-2509-9375

08-6852-4330
08-9924-5168
08-1947-7792
08-1903-0534
08-3887-6915
08-5930-1047

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผกก.
รอง ผกก
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ โทรศัพท์กลาง 0-2509-9376 โทรสารกลาง 02-509-8797 [1333]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศักรินทร์ ตันติภัณฑรักษ์
พ.ต.ท. วีระชีพ ช. ชมเมือง
พ.ต.ท. โกมล รุธิรบริสุทธิ์
พ.ต.ต. ฉงฉาน ตันบุญเจริญ

0-2509-9376
0-2509-9376
0-2509-9376
0-2509-9376

08-1442-5666
08-1333-7011
08-9891-1994
08-6961-7914

หน้า 65

จต.

กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 6
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1068, 1963] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1069]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง ผบช.
นว.(สบ 2)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.

พล.ต.ท. สมศักดิ์ จันทะพิงค์
พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
พ.ต.ต. จักรภพ ศิลาทอง
พล.ต.ต. สุรศักดิ์ ฉัตรชัยเดช
พ.ต.อ. อนุชา อ่วมเจริญ
พ.ต.อ. ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์
พ.ต.อ. ปราโมทย์ อ่อนปาน

0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]

08-1988-1834
08-1844-4462
08-1484-5669
08-1973-5648
08-7927-2789
09-1991-5254
08-1628-6818

0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]

08-1989-6902
08-5488-9438
09-0551-9598

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 โทรสารกลาง 0-2509-8797
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นภษร เพ็งรุ่ง
พ.ต.ท. นพรุจ อู่เงิน
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี แสงสุข

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 โทรสารกลาง 0-2509-8797
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. นรา ฐานิตสรณ์
พ.ต.ท. เขตไทย สุวรรณวนิช

0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]

08-7096-6363
08-7554-1111

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 โทรสารกลาง 0-2509-8797
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. จำเริญ ลุสวัสดิ์
พ.ต.ท. รัชกฤต เมฆวัฒนกุล
พ.ต.ท. นิรุตติ์ เพ็ญกุล

0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]
0-2509-8797 [1068]

08-9144-8834
08-1939-1369
08-6811-5353

กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 7
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1077, 1075] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1079]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง ผบช.
นว.(สบ 2)

พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ
พล.ต.ต. สมิทธิ มุกดาสนิท
ร.ต.อ. สุเจต บุญคง

0-2509-8797 [1071]
0-2509-8797 [1072]
0-2509-8797 [1074]

08-1923-8866
08-1621-2226
08-0080-8647
หน้า 66

จต.

กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำแหน่ง
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

พล.ต.ต. สนั่น วงศ์เพียร
พ.ต.อ. ไพโรจน์ คุ้มภัย
พ.ต.อ. สมเกียรติ วัฒนพันธุ์
พ.ต.อ. พิศาล ภุมรินทร์

0-2509-8797 [1073]
0-2509-8797 [1075]
0-2509-8797 [1075]
0-2509-8797 [1077]

มือถือ
08-1650-8281
08-1333-3344
08-9793-1620
08-1935-5730

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1077] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1079]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. พิชัยรัฐ อยู่เย็น
พ.ต.ท.หญิง สุรางกูล พลอินต๊ะ
พ.ต.ต. สุริยะ พ่วงสมบัติ

0-2509-8797 [1077]
0-2509-8797 [1077]
0-2509-8797 [1077]

08-1636-7606
09-8819-4566
09-2979-8888

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1077] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1079]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ สว่างงาม
พ.ต.ท. สมยศ ศรีเรือง
พ.ต.ท. วรินทร พวงแก้ว

0-2509-8797 [1076]
0-2509-8797 [1075]
0-2509-8797 [1075]

08-1423-2929
08-9964-5446
08-5774-8799

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1077] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1079]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. วรวุฒิ คุณะเกษม
พ.ต.ท. ทัศน์พงษ์ คงทัพ
พ.ต.ท. เรืองศักดิ์ บุญยัง

0-2509-8797 [1075]
0-2509-8797 [1075]
0-2509-8797 [1075]

08-1940-1228
08-9185-8543
08-6124-1234

กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 8
701/701 สำนักงานจเรตำรวจ ชั้น5 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1089] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1089]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.
นว. (สบ 2)
ผู้ช่วย นว. (สบ 1)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ท. กรีรินทร์ อินทร์แก้ว
พล.ต.ต. สุภธัช คำดี
ร.ต.อ. ชยุต ภูมิภัทรภักดี
ร.ต.ท. ทนันชัย เนตรทิพย์
พล.ต.ต. โพธ สวยสุวรรณ
พ.ต.อ. อุดร วงษ์ชื่น
พ.ต.อ. ดุสิต สมศักดิ์
พ.ต.อ. เจนณรงค์ สมเสถียร
ร.ต.อ. ทาฒะสิงห์ ดีประเสริฐสิทธิ์

0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]

08-1839-0006
09-2353-9424
08-1422-7521
06-2595-6557
09-5054-5419
08-6448-4249
08-1933-2288
08-1857-2400
08-8856-8689

หน้า 67

จต.

กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1089] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1089]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. วัชรินทร์ บุญรักษ์
พ.ต.ท.หญิง อนุสรณ์ นกเพชร
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐวรรณ หนูจีน

0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]

08-1814-5715
06-2365-6196
08-1803-2955

ฝ่ายตรวจราชการ1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1089] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1089]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ ขนาดนิต
พ.ต.ท. พิทยา ปิ่นมี
พ.ต.ท. ปฏิญญา ซางสุภาพ

0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]

08-1336-5355
08-7084-5185
08-7682-6969

ฝ่ายตรวจราชการ2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1089] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1089]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. มนู โรจนสินธุ
พ.ต.ท. ประวิทย์ บุญธรรม
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ เจียมศิริ

0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]
0-2509-8797 [1089]

09-8257-6069
08-1454-3387
08-1913-5917

กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 9
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8798 [1098] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1099]
Web Site: www.jaray.police.go.th E-mail: jaray_i9@royalthaipolice go.th
จตร.
รอง จตร.
นว. (สบ 2)
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ท. กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์
พล.ต.ต. พุทธิชาต เอกฉันท์
พ.ต.ต. ยศพล แก้วฤทธิ์
พล.ต.ต. ไพบูลย์ อุดมสินค้า
พ.ต.อ. สุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ
พ.ต.อ. มารุต เรืองจินตนา
พ.ต.อ. ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง
ร.ต.อ. ธนบดี ศรีแก้ว

0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]

08-1896-6336
08-3999-3999
08-3171-8379
08-1741-8181
08-2294-4355
06-1659-9351
08-1908-6314
06-1659-9351

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797[1097] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1099]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. บุญลือ เอี่ยมใย
พ.ต.ท.หญิง รษา สังข์สุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ฉิมพิมล

0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]

08-1602-4251
08-1617-6885
08-6349-8605

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1097] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1099]
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ทรงกลด เกริกกฤตยา
พ.ต.ท. อภิศักดิ์ วาสะศิริ

0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]

08-1933-3993
08-1424-8678
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จต.

กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พายัพ โสธรางกูล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2509-8797 [1097]

มือถือ
08-0444-2479

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1097] โทรสารกลาง 02-509-8797 [1099]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สิทธิพงศ์ วัศรากิจ
พ.ต.ท. จาตุรนธ์ บุษปะเกศ
พ.ต.ท. รัศมี หาญใจ

0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]
0-2509-8797 [1097]

08-1641-3333
06-2191-9553
09-2496-2067

0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]

09-4295-6951
08-6634-4442
08-1867-4499
08-1816-1111
08-6387-4732
08-1839-9595
08-1875-1759
08-1840-3311

กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 10
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1108] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1109]
Web Site: www.jaray.police.go.th
จตร.
รอง จตร.
นว.(สบ 2)
ผบก.
นว.(สบ 1)
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ท. เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ
พล.ต.ต. ชูรัตน์ ปานเหง้า
ร.ต.อ.หญิง สุดสวาท ผลสนอง
พล.ต.ต. กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
ร.ต.อ.หญิง รวิพร เกื้อกูล
พ.ต.อ. อธิศวิส กมลรัตน์
พ.ต.อ. เชิดศักดิ์ อภินันทนีสถิต
พ.ต.อ. วรณัน สุขเจริญ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1108] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1109]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ทำนุรัฐ คงมั่น
พ.ต.ท.หญิง เบ็ญจวรรณ นูวบุตร
พ.ต.ท. พัทธ อินทมาตย์

0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]

08-9891-9574
08-1493-0358
08-1647-4240

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1108] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1109]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สมชาย เขียวจักร์
พ.ต.ท. ภคกรณ์ เสนาอุดร
พ.ต.ต. สิรภพ กายพันธ์

0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]

08-1619-2634
08-6953-1373
08-5799-6997

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1108] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1109]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สุวิทย์ มาดะมัน
พ.ต.ท. สมศักดิ์ บุญถม
พ.ต.ท. ปรีชา ธชีพันธ์

0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]
0-2509-8797 [1108]

08-1915-8347
08-5109-5045
08-1389-8458
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สตส.
สำนักงานตรวจสอบภายใน
Office Of Internal Audit
701/702 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-7247 โทรสารกลาง 0-2509-7197
Web Site: www.audit.police.go.th E-mail: audit@police.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(ตส)
รอง ผบช.(บร)
ผบก.ประจำ
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
พล.ต.ต. สาโรช นิ่มเจริญ
พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐรี เจริญสม
พล.ต.ต.หญิง วารุณี เชาวนะกวี
พ.ต.ต. พลวุฒิ ผาตินนุวัติ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2509-7505
0-2509-7506
0-2509-7507
0-2509-7746
0-2509-7505

08-1887-1857
08-1257-6886
08-4424-5335
08-1617-9327
08-7027-0092

0-2509-7757
0-2509-7757
0-2509-7757
0-2509-7247
0-2509-7247
0-2509-7247
0-2509-7247

08-5199-2045
08-1966-7861
08-1873-1973
08-1938-0282
08-7827-2156
08-6399-9111
08-8934-9942

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-7247 โทรสารกลาง 0-2509-7197
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร
พ.ต.ท.หญิง กิจจาพร สมกิ่ง
พ.ต.ท.หญิง ทวีพร ศุภมิตร์
พ.ต.ท.หญิง จรรยา เกิดทวี
พ.ต.ท.หญิง ศรีประไพ ศรพรหม
พ.ต.ท. สมคะเน อัครกันทรากร
พ.ต.ต. พัชรวัฒน์ กวินวิศิษฏ์

กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน โทรศัพท์กลาง 0-2509-7746 โทรสารกลาง 0-2509-7246
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร สังข์ประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง อนงค์ณัฐ โฉมงาม
พ.ต.ท.หญิง กษริน หิรัญยูปกรณ์
พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ แสงจันทร์
พ.ต.ท.หญิง พีรญา คงมา

0-2509-7746
0-2509-7746
0-2509-7746
0-2509-7746
0-2509-7746

08-9810-7480
08-5133-1085
08-1336-0162
08-1344-9447
08-1860-4226

0-2509-7509
0-2509-7509

08-1580-2795
08-3179-2334

กองตรวจสอบภายใน 2
Internal Audit Division 2
701/702 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-7195 โทรสารกลาง 0-2509-7195
Web Site: www.audit.police.go.th E-mail: auditpol21@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)

พล.ต.ต. สุริยะ อยู่เย็น
พ.ต.อ. รัชนี จั่นวงศ์แก้ว
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สตส.

กองตรวจสอบภายใน 2
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ชุติมา ดีวิไลพันธุ์
พ.ต.อ. สุจิตรา รัตนบุรี

0-2509-7509
0-2509-7509

08-1994-4513
08-5318-7880

พ.ต.อ. อภิชิต หงษ์ทอง
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ เมฆคะ
พ.ต.ท. สมมิตร ลิตตา

0-2509-7195
0-2509-7195
0-2509-7195

08-3292-3338
08-1240-2407
08-4697-6256

พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง
พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ ศรีโกศะบาล

0-2509-7509
0-2509-7509

08-6895-1706
09-4675-0222

พ.ต.อ. เมธี ศรีทะวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุดา พิมพะ

0-2509-7509
0-2509-7509

08-3774-2746
08-1864-8157

พ.ต.อ.หญิง สายใจ วงศ์วานิช
พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล

0-2509-7509
0-2509-7509

08-1407-7899
08-6946-2885

พ.ต.ท.หญิง รุ่งรัตน์ ศีลสารรุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง ศิญารัตน์ วัฒนะพรพัฒน์

0-2509-7509
0-2509-7509

09-5164-6291
08-4717-5297

0-2509-7255
0-2509-7194
0-2509-7194
0-2509-7194
0-2509-7194

08-1422-3919
08-1902-7764
08-9660-0181
08-4721-8930
08-4155-4444

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1
ผกก.
รอง ผกก.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2
ผกก.
รอง ผกก.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3
ผกก.
รอง ผกก.

ฝ่ายตรวจสอบภายในพิเศษ
รอง ผกก.
รอง ผกก.

กองตรวจสอบภายใน 3
Internal Audit Division 3
701/702 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2509-7753 โทรสารกลาง 0-2509-7753
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต.หญิง พิมพ์พรรณ วรชินาคมน์
พ.ต.อ.หญิง ศิริมา วงค์สุวรรณ
พ.ต.อ.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา
พ.ต.อ.หญิง ปัทมาพร กองวัง
ร.ต.ท. สุกานต์ นิ่มเจริญ

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2509-7753 โทรสารกลาง 02-509-7753
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา
พ.ต.ท. ประสพ พันแจ้ง

0-2509-7753
0-2509-7753

08-1487-6867
08-1552-9273
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สตส.

กองตรวจสอบภายใน 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7753 โทรสารกลาง 02-509-7753
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศา นานาวัน

0-2509-7753

08-1803-4585

กองกำกับ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7196 โทรสารกลาง 02-509-7196
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วันทนีย์ เทพพรพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง นิตยา รักษา
พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ

0-2509-7196
0-2509-7196
0-2509-7196

06-1429-3615
08-9236-5142
08-4522-4373

กองกำกับ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7753 โทรสารกลาง 02-509-7753
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เรืองศรี
พ.ต.ท. สรร อักษรกริช

0-2509-7753
0-2509-7753

08-1844-6463
08-5242-8362

กองกำกับ/ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2509-7196 โทรสารกลาง 02-509-7196
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง สุภา ธีระมั่นคง
พ.ต.ท. สมชาย วงศ์พันธ์ลักษณ์
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ทวีปสูงเนิน

0-2509-7196
0-2509-7196
0-2509-7196

08-9075-0552
08-1813-8322
08-6570-3504

กองตรวจสอบภายใน 1
Internal Audit Division 1
เลขที่ 701/702 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 0-2509-7751
E-mail: audit_audit1@hotmail.com
ผบก.ตส.1
รอง ผบก.ตส.1 (1)
รอง ผบก.ตส.1 (2)
รอง ผบก.ตส.1 (3)
นว. (สบ.1) ผบก.ตส.1

พล.ต.ต.หญิง จินตนา การุณยธร
พ.ต.อ.หญิง นันทา ทรงโบรัศมี
พ.ต.อ.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์
พ.ต.อ. เทิดพงษ์ ลิมปิทีป
ร.ต.อ. ภูริท หมื่นอนันต์

0-2509-7752
0-2509-7751
0-2509-7751
0-2509-7751
0-2509-7751

08-0202-1350
08-9516-2149
08-1936-6695
08-1649-4728
09-0994-6301

กองกำกับ/ฝอ.ตส.1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 02-509-7751
ผกก.
รอง ผกก.ฝอ.ตส.1
สว.ฝอ.ตส.1

พ.ต.อ.หญิง ศรัญญา ประดับศิลป์
พ.ต.ท.หญิง สลักจิตร พันธุบุศย์
พ.ต.ต. ณัฐยุทธ์ แก้วปาน

0-2509-7751
0-2509-7751
0-2509-7751

08-1694-4942
08-1826-3161
08-6329-9744

กองกำกับ/ฝตส.1 ตส.1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 02-509-7751
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง มาลินี จันทรธรรม
พ.ต.ท.หญิง เกสรา ทะอินเลย

0-2509-7751
0-2509-7751

08-6900-6009
08-6101-1775
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สตส.

กองตรวจสอบภายใน 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝตส.2 ตส.1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 02-509-7751
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ช่อลิลลี่ โวดิษฐ์

0-2509-7248

09-5697-4646

กองกำกับ/ฝตส.3 ตส.1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 02-509-7751
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวช
พ.ต.ท.หญิง อรพิน สว่างโรจน์

0-2509-7248
0-2509-7248

08-9216-8348
08-1915-2467

กองกำกับ/ฝตส.4 ตส.1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 02-509-7751
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ปราณี ฦาชา
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา ไชยสงคราม

0-2509-7248
0-2509-7248

08-1380-3235
08-9118-4274

กองกำกับ/ฝตพ. ตส.1 โทรศัพท์กลาง 0-2509-7751 โทรสารกลาง 02-509-7751
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง พิรมย์รัตน์ ดอนนนท์
พ.ต.ท.หญิง อัมพร วัฒนโยธิน
พ.ต.ท.หญิง เจษฎา ร่มรื่น

0-2509-7751
0-2509-7751
0-2509-7751

09-8271-5813
08-9525-5096
08-9782-5998
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สลก.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF ROYAL THAI POLICE SECRETARY
อาคาร 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังไหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1083 โทรสารกลาง 0-2251-3913
Web Site: www.secretary.police.go.th E-mail: secretarypolice@hotmail.com
ลก.ตร.
รอง ผบก.สลก.ตร.
รอง ผบก.สลก.ตร.
รอง ผบก.สลก.ตร.
รอง ผบก.สลก.ตร.

พล.ต.ต. อนุชา รมยะนันทน์
พ.ต.อ. พงษ์สยาม มีขันทอง
พ.ต.อ. วัฒนา วงศ์จันทร์
พ.ต.อ. ชัชวาล ปี่ทอง
พ.ต.อ. พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล

0-2251-1316 [1316]
0-2205-1238 [1238]
0-2205-1316 [1316]
0-2205-1238 [1238]
0-2205-1943 [1943]

08-9400-4000
08-1642-1111
08-5914-4191
08-1403-7357
08-1901-7799

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1083 [1083] โทรสารกลาง 0-2251-3141
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการกำลังพล,วินัย)
สว.(นโยบายและแผน)
สว.(การเงิน,พัสดุ)
สว.(พัสดุ ตร.)
สว.(เทคโนโลยีฯ)
สว.(รับ-ส่ง ตร.)

พ.ต.ท.หญิง นุจเรศร์ พันธุ์ชาติชาย
พ.ต.ท.หญิง พัชรี นรินทรางกูร
พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ วรรณโกษิตย์
พ.ต.ท. ชำนาญ เดโช
พ.ต.ต. อิทธิพล เสือจำศีล
ร.ต.อ.หญิง ธัญพร ติ๊ปรัตน์
พ.ต.ท. อนุรักษ์ พรมเมือง
ร.ต.อ. กรวิก จารุปรัชญ์
พ.ต.ท. นรสิงห์ อินทร์ถา

0-2205-1083 [1083]
0-2205-1316 [1316]
0-2205-1085 [1085]
0-2205-1083 [1083]
0-2205-1085 [1085]
0-2205-1084 [1084]
0-2205-1270 [1270]
0-2205-1505 [1505]
0-2205-2760 [2760]

09-2854-2818
08-6366-1655
08-1938-9976
08-9824-2825
08-6753-8199
08-9960-6133
08-1805-5292
08-1442-8588
08-6896-1818

ฝ่ายสารบรรณ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2838 [2838] โทรสารกลาง 0-2251-2257
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยวุฒิ เกียรติก้องกำจาย
พ.ต.ท.หญิง ทัศนวรรณ สุทธิวรา
พ.ต.ท.หญิง อรรธยา ป้องอติคุณ
พ.ต.ท.หญิง ชฎาภรณ์ กิจเกษตรกุล
พ.ต.ต.หญิง รัชนก กิ่งแก้ว

0-2251-7963 [2838]
0-2205-1238 [1238]
0-2251-3142 [1238]
0-2205-2838 [2838]
0-2251-3142 [2838]

08-1266-3536
08-1632-5712
08-1807-9394
08-7717-7537
09-1739-2991

ฝ่ายสารบรรณ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1249 [1249] โทรสารกลาง 0-2251-7964
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สิริศักดิ์ ดีสิริ
พ.ต.ท.หญิง วิรัชดา มกรแสน
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เหล่าทัพ
พ.ต.ท. ทรงศิลป์ ดาวเรือง
พ.ต.ต.หญิง ชญาภา พันธุ์รัตน์

0-2205-1318 [1318]
0-2205-1249 [1249]
0-2205-1249 [1249]
0-2205-1249 [1249]
0-2205-1249 [1249]

08-1754-6540
08-4465-4924
08-1627-7418
08-9274-4365
08-1911-8451
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ฝ่ายบริการการประชุม และพิธีการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1273 โทรสารกลาง 0-2205-2649
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พิกุล แสนแก้ว
พ.ต.ท. เฉลิมพล เกรียท่าทราย
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ สุกิน
พ.ต.ท. อดิเรก โปธิปัน
พ.ต.ท.หญิง ปิยรัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์

0-2058-1511 [1273]
0-2205-1273 [1273]
0-2205-2213 [2213]
0-2205-1250 [1250]
0-2205-2213 [2213]

08-1327-7384
08-1808-2886
08-2565-5391
08-1869-6056
08-2361-6519

กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1014 [1014] โทรสารกลาง 0-2205-8956
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ทหัยพัชร โตบัณฑิต
พ.ต.ท. ภูวเดช ธนเฟื่อนสุข

0-2205-2847 [2847]
0-2205-1014 [1014]
0-2205-1014 [1014]

08-9441-2119
09-2854-2818
08-1986-3540
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กองการต่างประเทศ
Foreign Affairs Division
อาคาร 1 ชั้น 9-10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-3016 โทรสารกลาง 0-2253-3856
Web Site: http://www.interpolbangkok.go.th E-mail: foreign@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.ตท.
รอง ผบก.ตท.
รอง ผบก.ตท.
รอง ผบก.ตท.
รอง ผบก.ประจำ ตท. (ผู้ช่วยทูต
ฝ่ายตำรวจ ณ กรุงพนมเปญ)
รอง ผบก.ประจำ ตท. (ผู้ช่วยทูต
ฝ่ายตำรวจ ณ กรุงย่างกุ้ง)
รอง ผบก.ประจำ ตท. (กงสุล (ฝ่ายตำรวจ)
ณ นครคุนหมิง)
รอง ผบก.ประจำ ตท.

พล.ต.ต. อภิชาติ สุริบุญญา
พ.ต.อ.หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์
พ.ต.อ. สุระพันธุ์ ไทยประเสริฐ
พ.ต.อ. สหัสสชัย โลจายะ
พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เนื่องศรี
พ.ต.อ. อนุชา สุทธยดิลก

0-2205-3929 (3929)
0-2205-3931 (3931)
0-2205-3934 (3934)
0-2205-3926 (3926)
0-2205-3928 (3928)
-

08-1845-3716
08-9549-4335
08-9921-9480
08-1668-8440
08-6103-2513
08-6777-9770

พ.ต.อ. เขมรินทร์ หัสศิริ

-

08-1499-9769

พ.ต.อ. ปนิธาน สันติเพ็ชร์

-

08-9666-5773

พ.ต.อ. ไกรวิน วัฒนสิน

-

08-1643-4949

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3016, 0-2205-3018 โทรสารกลาง 0-2253-3856
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(แผน/ยุทธศาสตร์)
สว.(ธุรการ)
สว.(การเงิน)

พ.ต.อ.หญิง มธุรส แสวงบุญ
พ.ต.ท.หญิง ปุญณิศา ณัชญ์โสภณ
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ พิศเกาะ
พ.ต.ท. เทวิล ชาญกล้า
พ.ต.ต. จตุพร วัชรพันธพงศ์
พ.ต.ต.หญิง จันทิพย์ ไชยศรี

0-2205-3012 (3012)
0-2205-3013 (3013)
0-2205-3004 (3004)
0-2205-3016 (3016)
0-2205-3016 (3016)
0-2205-3018 (3018)

08-9814-4189
09-4454-2456
08-5213-4080
06-1926-5251
08-5042-5256
08-5044-0935

ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-3001 โทรสารกลาง 0-2251-8703
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ทิวา โสภาเจริญ
พ.ต.ท. มนต์ชัย มาลัย
พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ สุวรรณแสง
พ.ต.ท.หญิง พริมรตา อินทร์ถมยา
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ จันทร์สุวรรณ์
พ.ต.ต. สุรเศรษฐ์ พอบขุนทด
ร.ต.อ. พรชัย สุขเจริญ

0-2205-3001 (3001)
0-2205-3918 (3918)
0-2205-3001 (3001)
0-2205-3001 (3001)
0-2205-3001 (3001)
0-2205-3001 (3001)
0-2205-3001 (3001)

08-1808-8889
08-9838-5739
08-5055-1970
08-1994-7464
08-0780-3955
08-9173-9703
08-4555-9539
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ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-3000 โทรสารกลาง 0-2253-3856
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว
พ.ต.ท. ทรงเอก พัชรวิชญ์
พ.ต.ท. วิเชษฐ อรุณรุ่งเลิศ
พ.ต.ท. จตุรงค์ ทองพันเลิศกุล
พ.ต.ท. เจษฎา บุรินทร์สุชาติ
พ.ต.ต. ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์
ร.ต.อ. นิยม กาเซ็ง

0-2205-3000 (3000)
0-2205-3000 (3000)
0-2205-3000 (3000)
0-2205-3000 (3000)
0-2205-3000 (3000)
0-2205-3000 (3000)
0-2205-3000 (3000)

08-9896-0966
08-9485-4477
08-9173-5007
08-1843-4554
08-3130-5939
09-2525-7229
08-6849-6262

ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 โทรศัพท์กลาง 0-2205-3029 โทรสารกลาง 0-2253-3856
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สินาด อาจหาญวงศ์
พ.ต.ท. ชัย สงวนสิน
พ.ต.ท.หญิง พนารัตน์ นรสีห์
พ.ต.ต. วรนันท์ โฉสูงเนิน
พ.ต.ต. วรนล เจริญนิตย์

0-2252-9761 (3015)
0-2205-3918 (3918)
0-2205-3015 (3015)
0-2205-3918 (3918)
0-2205-3029 (3029)

08-1837-1512
08-1624-3539
08-6565-2949
08-4378-4287
08-9768-5495

ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3026 โทรสารกลาง 0-2252-7963
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ตฤณ ดิฐวิญญู
พ.ต.ท. ธิติพัทธ์ กมลภูธนาพันธุ์
พ.ต.ท. เกชา สุขรมย์
พ.ต.ท.หญิง ญาณี มาลัยเจริญ
พ.ต.ท. สุทัศน์ ทองห่อ
พ.ต.ต.หญิง จุฑาทิพย์ สุดใจ
พ.ต.ต.หญิง อุไรรัตน์ หนูเอก

0-2205-3020 (3020)
0-2205-3021 (3021)
0-2205-3026 (3026)
0-2205-3023 (3023)
0-2205-3026 (3026)
0-2205-3026 (3026)
0-2205-3026 (3026)

08-6378-9291
08-1836-7016
08-6880-6254
08-9689-4097
08-9522-0648
08-3822-2440
08-6886-7506

พ.ต.อ. ชิตพล กาญจนกิจ
พ.ต.ท. บัณฑิต สุวรรณสุทธิ
พ.ต.ท.หญิง รุ้งตะวัน ศรีดาวเดือน

0-2205-3010 (3010)
0-2205-3010 (3010)
0-2205-3010 (3010)

08-1341-9895
08-1444-5448
08-1488-5778

ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

ฝ่ายพิธีการและการรับรอง โทรศัพท์กลาง 0-2205-3035 โทรสารกลาง 0-2251-3921
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา แก้วพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง นุชนาถ แพรงาม
พ.ต.ต.หญิง รัฐกานต์ ทุนมาก
ร.ต.อ. ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์

0-2205-3030 (3030)
0-2205-3035 (3035)
0-2205-3024 (3024)
0-2205-3024 (3024)

08-9444-1487
08-1932-6074
08-3091-5460
08-4108-2446
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กลุ่มงานแปลและล่าม โทรศัพท์กลาง 0-2205-3019 โทรสารกลาง 0-2251-6271
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง เกษมศรี อัศวานุวัตถ์
พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ สุภัควิริยะกุล
พ.ต.ท. พงศ์สุข คงปัญโญ
พ.ต.ท.หญิง วรรณดา ธนกรชัยณทัต
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐาภรณ์ จันทร์คำ
พ.ต.ท. สันธาน สุมาลยศักดิ์

0-2205-3003 (3003)
0-2205-3019 (3019)
0-2205-3019 (3019)
0-2205-3019 (3019)
0-2205-3019 (3019)
0-2205-3019 (3019)

08-1401-3615
08-4670-5330
08-9121-3854
09-2554-0456
08-1766-9395
08-9055-9633

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โทรศัพท์กลาง 0-2205-3918 โทรสารกลาง 0-2250-1534
ผกก.

พ.ต.อ. ถนอมศักดิ์ รู้ยืนยง

0-2205-3918 (3918)

08-5048-7997
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กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Public Affairs Divison Thai Police
อาคาร 13 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1005 โทรสารกลาง 0-2252-8772
Web Site: wwwsaranitet.police.go.th E-mail: saranitet@gmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. อนิกธัญญ์ ชยสุทธา

รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พ.ต.อ. สุเมฆ บวรเศวตฉัตร
พ.ต.อ. ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์
พ.ต.อ. วราวุธ สกลธนารักษ์
พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร
ร.ต.ท. จุลฉัตร โฆษจันทร

0-2205-2724,
0-2252-9882
0-2205-1393
0-2252-9883
0-205-2139
0-2205-2087 [2087]
0-2205-2724,
0-2252-9882

08-1643-5888

0-2205-1004
0-2205-1005
0-2205-1005
0-2205-1392

09-7162-1680
08-1980-5561
08-9565-4224
08-1617-1865

08-5050-0500
08-9773-3456
08-1611-0707
08-1341-6192
08-9763-4456

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1005 โทรสารกลาง 0-2205-1005
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธวัชชัย คำแหงพล
พ.ต.ท. สุเทพ เทพศิริ
พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ เดชชัชชญาพงศ์
พ.ต.ต. สรวรรธณ์ เจริญทรัพย์

ฝ่ายเฝ้าฟัง โทรศัพท์กลาง 0-2205-1007 โทรสารกลาง 0-2205-3050, 02-205-3051
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สมพิศ บุญกลิ่น
พ.ต.ท. จินดา มณีเนตร
พ.ต.ท. อัครเดช มนตรีกุล ณ อยุธยา
พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ พลศิลป์
พ.ต.ต.หญิง พัณณิณ คำเครือ
พ.ต.ต. พัชระ รัตนประเสริฐ

0-2205-1899
0-2205-1007
0-2205-1007
0-2205-1007
0-2205-1007
0-2205-1007

08-1897-7485
08-7983-3844
08-6997-2229
08-2317-3999
08-7991-1908
09-7974-5154

0-2205-2216 [2216]
0-2205-2216 [2216]
0-2205-2216 [2216]

08-1376-6975
08-9484-0880
08-6043-9985

0-2205-1008 [1008]
0-2205-2216 [2216]

08-1285-3894
08-1654-1994

ฝ่ายสื่อวิทยุ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2216 โทรสารกลาง 0-2205-2216
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุภาพร วสนาท
พ.ต.ท. รัก การธราชว์
พ.ต.ท.หญิง ชนานันท์ มนตรีกุล ณ
อยุธยา
พ.ต.ท. เชาวลิต คงสำรวย
พ.ต.ท. ธนกร แก้วจินดา
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สท.
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ อ่องรุ่งเรือง
พ.ต.ต. ชาตรี อยู่เนียม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-1008 [1008]
0-2205-2216 [2216]

มือถือ
08-1841-1184
08-7552-9956

ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1446, 0-2205-2609 โทรสารกลาง 0-2252-9885
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ
มหาสารคาม
พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์ ตระกูลพัว
พ.ต.ท.หญิง วรรนภร จุลเจือวงศ์
พ.ต.ท.หญิง นัยนรัตน์ งามแสง
พ.ต.ท.หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์

0-2205-1839

08-7918-2999

0-2205-1446
0-2205-1446
0-2205-1446
0-2252-9885

08-9157-5577
09-4496-5469
08-0292-2220
08-9150-3555

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1446, 0-2205-2609 โทรสารกลาง 0-2252-9887
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุชญาณัฏฐ์ ชิมชด
พ.ต.ท.หญิง พรรณวสี บูรณากาญจน์
พ.ต.ท. ชัชชัย สำเนียง
พ.ต.ท.หญิง นารถระพี ปริวัตรศิลป์กุล
พ.ต.ท. สมบัติ สุระเสน
พ.ต.ต.หญิง อัมพวัน วิชาชาญ
ร.ต.อ. ศตวรรษ ใจสุข

0-2252-9887
0-2252-9887
0-2252-9887
0-2252-9887
0-2252-9887
0-2252-9887
0-2252-9887

08-8495-5344
08-6416-9280
08-1798-3601
08-5141-4415
08-9775-5679
08-9219-1237
08-1345-5777

0-2282-5057
0-2282-5057
0-2282-5057
0-2282-5057

08-1616-0222
08-1624-1219
09-5562-2845
08-1937-3816

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ โทรศัพท์กลาง 0-2825-5057 โทรสารกลาง 0-22825057
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. จิรดุล โสตถิพันธ์
พ.ต.ท.หญิง ระวีวรรณ อ่อนแสง
พ.ต.ท. เขมชาติ ลาภอนันต์
พ.ต.ท. ยิ่งยง มณเฑียร
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สง.ก.ต.ช.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
Office Of National Police Policy Board
อาคาร 3 ชั้น 4 ตร. ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1973 โทรสารกลาง 0-2251-5504 , 02-251-5505
Web Site: www.boardofroyalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. พีระพล ตรีเพ็ชร์
พ.ต.อ.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์
พ.ต.อ. นันพิเดช ศรีเขียวรัตน์
ร.ต.อ. ไพรัตน์ ภู่ระหงษ์

0-2205-1970 [1970]
0-2205-1965 [1965]
0-2205-1969 [1969]
0-2205-1970 [1970]

09-1726-9647
08-1819-8778
08-5355-0833
08-1309-5783

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1973,0-2205-1976 โทรสารกลาง 02-251-5504
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พัฒนา พัฒนชัย
พ.ต.ท. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง กานดา พรพุทธิชัย
พ.ต.ท.หญิง ฉันทนา อติยศพงศ์

0-2205-1963 [1963]
0-2205-1303 [1303]
0-2205-1449 [1449]
0-2205-1973 [1973]

08-6733-5590
08-0806-9119
08-5100-1466
08-1617-4743

กองกำกับ/ฝ่ายการประชุม โทรศัพท์กลาง 0-2205-1967,02-0-2205-1975 โทรสารกลาง 02-251-5505
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สินีนาฏ กองมงคล
พ.ต.ท. สมชาย พิทักษ์ชาติภิญโญ
พ.ต.ท.หญิง ยุภา ตลับทอง

0-2205-1967 [1967]
0-2205-1975 [1975]
0-2205-1975 [1975]

08-4972-7591
08-6575-7959
08-9130-4998

0-2205-1974 [1974]
0-2205-1972 [1972]
0-2205-1972 [1972]

08-1939-6333
08-1377-1313
08-8625-3391

กองกำกับ/ฝ่ายการนิติการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1972
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. พันธุ์พัฒน์ พรประสิทธ์
พ.ต.ท. ธัชพล บูรณศิลป์
พ.ต.ท. วิธวิทย์ ตาดทองแถว

กองกำกับ/ฝ่ายนโยบายพัฒนาองค์กรและการบริหาร โทรศัพท์กลาง 0-2205-2825
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง เสมอแข จันทสิงห์
พ.ต.ท. ธีทัต อารยะรัตนกุล
พ.ต.ท.หญิง กันตินันท์ ขนานแก้ว
พ.ต.ต.หญิง วัลลภา โคตรภูธร

0-2205-2822 [2822]
0-2205-2826 [2826]
0-2205-2824 [2824]
0-2205-2825 [2825]

08-1772-7371
08-4711-2666
09-9391-5869
08-3553-8480

0-2205-2821 [2821]
0-2205-1450 [1450]
0-2205-2823 [2823]
0-2205-2823 [2823]

08-5134-7180
08-1738-9244
08-6826-5992
09-1414-3394

กองกำกับ/ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม โทรศัพท์กลาง 0-2205-2823
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมพงษ์ จันทรโรจน์วานิช
พ.ต.ท. สุทธิพร นราพงศ์
พ.ต.ท.หญิง นิดา อิทรครรชิต
พ.ต.ท. สมเกียรติ ใบศรี
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บ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบินตำรวจ
Thai Police Aviation Division
701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์กลาง 0-2510-9100-3 โทรสารกลาง 0-2510-4381 , 0-2509-1520
Web Site: www.tpad.police.go.th E-mail: tpad_center@royalthaipolice.go.th
ผบก.
นักบิน (สบ 6)
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. กำพล กุศลสถาพร
พล.ต.ต. เฉลิมชัย สุริยะมณี
พ.ต.อ. จารุพล ยี่ตัน
พ.ต.อ. กฤติกร ฉิมม่วง
พ.ต.อ. วสุพล บาลี
พ.ต.อ. ประจวบ วิเลปะนะ

0-2510-2299 [211]
0-2510-4380 [142]
0-2510-5707 [205]
0-2509-1521 [216]
0-2509-1522 [218]
0-2509-1523 [221]

08-1817-4297
08-1933-8583
08-3456-5253
08-1845-8131
09-3979-8990
09-4852-5644

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2510-9100-3 โทรสารกลาง 02-509-1520,02-510-4381
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งาน 2)
สว.(งาน 3)
สว.(งาน 4)
สว.(งาน 5)
สว.(งาน 6)
สว.(งาน 7)

พ.ต.อ. อุดม วิลยาลัย
พ.ต.ท.หญิง ธันยพร วิรางกูร
พ.ต.ท.หญิง กัลยรัชต์ มหานิติพัชร์
พ.ต.ต.หญิง สุนิศา โชติพินทุ
พ.ต.ต.หญิง จุฑามาศ สุขสว่าง
พ.ต.ท. จตุพร จันทรลักษณ์
พ.ต.ท. เอก ทองสมัคร
พ.ต.ท. ศราวุธ จรรยา
พ.ต.ต. ฉัตรชัย ถาวรทรัพย์

0-2509-1524 [135]
0-2510-9101 [134]
0-2510-9101 [136]
0-2510-9338 [160]
0-2509-1525 [159]
0-2510-4381 (217)
0-2510-9142 [333]
0-2510-4366 [158]
0-2509-1527 [223]

08-1450-0073
08-1567-2499
08-5871-6572
08-6973-0061
08-2799-5515
08-9761-9721
08-6308-4654
09-6696-1663
08-1499-3160

พ.ต.อ. จีรวัฒน์ แนวจำปา
พ.ต.ท.หญิง ปราณี พงศ์พลินฤทธิ
พ.ต.ท. ฉลาด เพชรเพลิดพราว
พ.ต.ท.หญิง ดวงพร จารุเมฆิน
พ.ต.ต.หญิง นันท์นภัส พิมพ์กลาง
พ.ต.ท.หญิง วัฒนา จันทรลักษณ์
พ.ต.ท.หญิง อำพร ไทรสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง แสงศร มาไว
พ.ต.ท.หญิง ณัฐชฎา เจริญรัตน์
พ.ต.ท. จีรยุทธ จิตใจกล้า

0-2531-5705
0-2531-5705
0-2510-9467
0-2531-5705
0-2531-5705
0-2531-5737
0-2531-5705
0-2531-5705
0-2531-5737
0-2509-1528

08-1558-9048
08-5139-7749
08-9894-5309
06-1819-8581
08-9987-9915
08-6306-4610
08-1422-5587
08-2799-1051
09-3327-9323
08-4571-1891

ฝ่ายสนับสนุน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ)
สว.(จัดหา)
สว.(ส่งซ่อม)
สว.(บริหาร)
สว.(คลังพัสดุ)
สว.(ยานพาหนะ)
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บ.ตร.
ตำแหน่ง
สว.(เชื้อเพลิง)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง สลิลทิพย์ ลิขิตโสฬส

0-2510-9467

08-1699-1314

พ.ต.อ. สมปอง สุขเอี่ยม
พ.ต.อ. สุนทร พิศปั้น
พ.ต.อ. สุทธิพันธ์ ศิริ
พ.ต.อ. ชโยดม รักยงค์
พ.ต.อ. นิพนธ์ สิกขเจริญ
พ.ต.อ. ชวนนท์ ประเทศรัตน์
พ.ต.อ. อำนาจ เดชบุณเหลือง
พ.ต.อ. ปรีชา บุญถึก
พ.ต.อ. อาคม เสือกลั่น
พ.ต.อ. ธัมมศักดิ์ ปิยะ
พ.ต.อ. ธีระชัย คำเครือ
พ.ต.อ. ศตพร ทับชู
พ.ต.อ. เดชาวัติ โพธิสาร
พ.ต.อ. ไวยวุฒิ ค้าแก้ว
พ.ต.อ. จรัญ เทศลงทอง
พ.ต.อ. กัณพงศ์ สุทโธทน
พ.ต.อ. กิตติบุญ เจียมเจริญศักดิ์
พ.ต.อ. เมธี ปิ่นปัก
พ.ต.อ. วิรัตน์ ควรชม
พ.ต.อ. เดช กันคำ
พ.ต.อ. เดโช ภูศรี
พ.ต.อ. วงศ์วริศ สีคำ
พ.ต.อ. ณดลฐฤษภ์ สมภูอัครพนธ์
พ.ต.อ. สินสมุทร สินเภตรา
พ.ต.อ. กนก เอี่ยมมสะอาด
พ.ต.อ. ศิระ ยินเจริญ
พ.ต.อ. อภินพ อินทนาม
พ.ต.อ. ศุภชัย อร่ามศักดิ์
พ.ต.อ. ณรงค์ ภูมิประเสริฐโชค
พ.ต.อ. ศุภกฤษ พุ่มกำพล
พ.ต.อ. วิเชียร อ่อนฉ่ำ

0-2509-1526 [163]
0-2509-3590
0-2509-1526 [163]
0-2945-5548
0-2509-3590
0-2945-5548
0-2509-1526 [163]
0-2509-1526 [163]
0-2509-1526 [163]
0-2509-1526 [139]
0-2509-3590
0-7322-0268
0-2509-1526 [163]
0-2509-3590
0-2509-1526 [163]
0-4324-3264
0-2509-3590
0-7322-0268
0-3451-3294
0-2509-3590
0-2509-1526 [139]
0-2510-4410 [137]
0-2510-4410 [137]
0-2509-1526 [163]
0-5598-4756
0-4324-3264
0-7322-0268

08-1703-0677
08-6010-0352
08-1496-8919
08-6996-9626
08-1473-0004
08-9755-5544
08-7066-9826
08-1449-4975
08-7898-7082
08-3462-7057
08-9799-1402
08-1924-1015
08-9517-2938
08-1435-4592
08-1977-8451
08-1261-1962
08-4919-6645
08-1953-7781
08-5116-4540
08-4170-5751
08-6868-5865
08-5448-8558
08-9791-8342
08-4329-7302
08-1614-6268
08-1490-1314
09-4084-1187
08-1376-9371
09-2358-3223
08-1526-5165
08-9785-9391

กลุ่มงานการบิน
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
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บ.ตร.
ตำแหน่ง
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 5)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 4)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 3)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ธวัชชัย ชุ่มดี
พ.ต.อ. ทูล อภิรักษ์พงศา
พ.ต.อ. ณรงค์ เอี่ยมสม
พ.ต.อ. สมหมาย จันทร์นวล
พ.ต.อ. ธวัชชัย แม้นสุรินทร์
พ.ต.อ. จุมพล เครือจันทร์
พ.ต.อ. บพิตร พูพิพิธ
พ.ต.อ. ศุภรัตน์ จรัญวาศน์
พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์
พ.ต.อ. วีรพันธ์ จิตต์บุญธรรม
พ.ต.อ. รุ่ง มหันตะกาศรี
พ.ต.อ. ขจรยุทธ อนันนับ
พ.ต.อ. พิชิต โพธิ์วิเชียร
พ.ต.อ. ชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์
พ.ต.อ. มนัส สุขเจริญ
พ.ต.อ. วิษณุ ไตรผล
พ.ต.อ. จัตุรงค์ หอมหวล
พ.ต.อ. ฐปกรณ์ ชื่นนิยม
พ.ต.ท. กันตินันท์ หงษ์ชูเกียรติ
พ.ต.ท. วัชรินทร์ สฤษชสมบัติ
พ.ต.ท. ขจรศักดิ์ ชมภูนุช
พ.ต.ท. พงษ์อนันต์ จารุแพทย์
พ.ต.ท. ศักดิ์สุริยา บุตราช
พ.ต.ท. สันทวัฒน์ พรหมบุญมี
พ.ต.ท. ชูชัช พลไชยฤทธิ์
พ.ต.ท. วราฤทธิ์ บำเพ็ญบุญ
พ.ต.ท. บัณฑิต แก้วมงคล
พ.ต.ท. วีระพงษ์ สุวงศ์จันทร์
พ.ต.ท. ปรัชญา ไชยวงศ์
พ.ต.ท. นิรันดร์ บัวเงิน
พ.ต.ท. สิทธิพร พลภักดี
พ.ต.ท. อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า
พ.ต.ท. แสงระวี สมโรจน์รัตน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5329-7565
0-2509-3590
0-2509-3590
0-2509-3590
0-2509-3590
0-2509-3590
0-2510-0076 [172]
0-2510-4410 [137]
0-2510-0076 [172]
0-2509-3590
0-3938-9017
0-2509-1526 [163]
0-2510-4382 [139]
0-2510-4410 [137]
0-2510-4410 [137]
0-2510-4382 [139]
0-7322-0268
0-5329-7565
0-4404-2025
0-2509-1526 [163]
0-2510-0076 [172]
0-2510-4410 [137]
0-2509-3590
0-4324-3264
0-5598-4756
0-2509-3590
0-2510-0076 [172]

มือถือ
08-1793-7079
08-6144-9946
08-1951-8061
08-0508-5959
08-9701-4615
09-2376-2662
08-1404-3885
09-6156-4235
08-1793-3377
08-1620-7002
08-1923-4539
08-4468-1766
08-7888-9417
08-9222-8222
08-9188-1967
08-5955-7117
09-8986-2854
08-1637-7451
08-1480-2596
08-1471-1717
08-1340-0790
08-5317-1909
08-1456-4959
08-6377-4146
08-1763-3652
08-1752-8888
08-1633-8404
08-1722-5532
08-6259-5979
08-9699-6289
08-5065-6028
08-7079-0053
08-6780-0022
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บ.ตร.
ตำแหน่ง
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)
นักบิน (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ศานติพงศ์ แก้วเกตุ
พ.ต.ท. นาคินทร์ บริรักษ์
พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ สุขเจริญ
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ รอดยัง
พ.ต.ท. ทัตตกิตติ เชี่ยวชาญ
พ.ต.ท. นิตินันท์ นามทองดี
พ.ต.ท. ภาณุพงศ์ รามนัฎ
พ.ต.ต. นิติวุฒิ ภัทรประไพ
พ.ต.ต. ธวัชชัย อินทรางกูล
พ.ต.ต. วรพล สมบูรณ์ผล
พ.ต.ต. จักรกฤษณ์ วงศ์ใหญ่
พ.ต.ต. กมลพัฒน์ ชีวะศักดิ์ศิริ
พ.ต.ต. ณัฐพล บุญมา
พ.ต.ต. รัฐพล จรุงจิตตานุสนธิ์
พ.ต.ต. อัสกร รักดี
พ.ต.ต. นครินทร์ ทองอินทร์
พ.ต.ต. มนตร์ ตันบุญต่อ

0-2510-0076 [172]
0-3938-9017
0-5589-5527
0-4404-2025
0-7322-0268
0-3938-9017
0-7322-0268
0-2509-1526 [139]
0-2509-1526 [172]
0-3244-2454
0-3244-2454
0-4404-2025
0-5329-7565
0-5329-7565
0-4404-2025

09-8535-9156
08-5715-5522
08-1331-6182
08-1425-0737
08-4415-5553
08-7939-4455
08-9201-4056
08-1700-1278
08-1632-0551
08-1647-1707
08-6337-0052
08-1939-3854
09-8393-9400
08-1593-5225
08-0123-4157
08-7927-4157
08-9191-9158

พ.ต.อ. สงวน ทองสังข์
พ.ต.ท. พยาม วัฒนาพล
พ.ต.ท. บุญยืน ทั่งรื่น
พ.ต.ท. พิชัยศักดิ์ พันโยพร
พ.ต.ท. ชยณัฐ วีรเดชะ
พ.ต.ท. ภูริต สืบอินทร์
พ.ต.ท. ฐิติรัฐ โชติพินทุ
พ.ต.ต. วิเชียร ปราสัย
พ.ต.ต. ไพฑูร วัดจินดา
พ.ต.ต. อำนาจ สุกใส
พ.ต.ต. อำนาจ บุญอเนก
พ.ต.ต. พินิจ ดวงใหญ่

0-2531-5706
0-2523-7667
0-2523-7667
0-2510-0597
0-2510-0597
0-2523-7667
0-2510-0597
0-2523-7667
0-2523-7667
0-2510-0597
0-2523-7667
0-2523-7667

09-5762-6226
08-1981-9499
08-1382-6237
08-6184-2060
08-3153-6563
08-3023-7729
08-1618-1726
08-1795-6398
09-1729-8183
08-9693-1669
08-9807-4911
08-6510-2816

พ.ต.อ. กิตติ กล่ำสุ่ม
พ.ต.อ. ชูชาติ พูลทรัพย์

0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]

08-6568-5608
08-9509-3500

กลุ่มงานช่างอากาศยาน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
ช่างอากาศยาน (สบ 3)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)
ช่างอากาศยาน (สบ 2)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญช่างอากาศยาน
ช่างอากาศยาน (สบ 5)
ช่างอากาศยาน (สบ 5)
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บ.ตร.
ตำแหน่ง
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)
ช่างอากาศยาน (สบ 4)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. กิตติพงษ์ ชัยปลัด
พ.ต.อ. สมศักดิ์ ทองแดง
พ.ต.อ. อโณทัย บวชสันเทียะ
พ.ต.อ. สุภาพ เทียมวิสัย
พ.ต.อ. กุลเทพ นาคะอภิ
พ.ต.อ. ธีระเวศ สุวรรณดิษ
พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ เชื้อวิวัฒน์
พ.ต.อ. วิทยา เอิบกมล
พ.ต.อ. ประพงษ์ ภูฮง
พ.ต.อ. ชำนาญ สุขสวัสดิ์
พ.ต.อ. กำพล ภูมิกันตยา
พ.ต.อ. จรัส พันธรักษ์
พ.ต.อ. สมสมัย ต้นงาม
พ.ต.อ. แดนชัย พิมพ์สาร
พ.ต.อ. มงคล มาราช
พ.ต.อ. ปรัชญา เผ่าชัย

0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]
0-2510-9100 [178]

08-1760-6345
08-9890-6530
08-1338-5528
08-9422-2533
08-6504-9665
08-1984-0564
08-1561-2389
08-9760-4068
08-9777-0985
08-9770-6393
08-0056-4390
09-4442-6165
08-4427-8605
08-6027-8609
08-7243-8926
08-8258-7457

พ.ต.อ. สาธิต แตงใบ
พ.ต.อ. เรวัต โฉมยงค์
พ.ต.อ. จรินทร์ ทิมอ่อน
พ.ต.ท.หญิง ภัคจิรา จีนประชา

0-2510-9100 [182]
0-2510-9100 [182]
0-2510-9100 [182]
0-2510-9100 [182]

08-1303-6222
08-9434-6632
08-5963-9612
09-5551-8161

กลุ่มงานวิศวกรอากาศยาน
วิศวกรอากาศยาน (สบ 5)
วิศวกรอากาศยาน (สบ 5)
วิศวกรอากาศยาน (สบ 5)
วิศวกรอากาศยาน (สบ 2)
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วน.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองวินัย
Disciplinary Division
อาคาร 5 ชั้น 11 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2372 โทรสารกลาง 0-2251-2645
Web Site: http:// www.discipline.police.go.th E-mail: Vinai_police@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. เจษฎา ใยสุ่น
พ.ต.อ. สุรศักดิ์ สุขแสวง
พ.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ ใจหาญ
พ.ต.อ. ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข
พ.ต.อ. บรรจง วิสาสะ

0-2205-2352 [2352]
0-2205-2371 [2371]
0-2205-2681 [2681]
0-2205-2637

08-5156-9569
08-5447-7733
08-9794-4696
08-1645-1765
08-9770-2588

0-2205-1038 [1038]
0-2205-1038 [1038]
0-2205-2373 [2373]
0-2251-1068,
0-2205-2656 [2656]
0-2205-2368 [2368]
0-2251-1085,
0-2205-2397 [2397]

08-5677-7122
08-1436-8488
08-1311-5519
08-1904-0593
08-4388-8794

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2372 โทรสารกลาง 0-2251-2645
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดุสกร ยุวนากร
พ.ต.ท.หญิง สปันญ์หยก แก้วเอี่ยมกร
พ.ต.ท.หญิง วันวิสาข์ โกพัฒน์ตา
พ.ต.ท. สมนึก กองการ
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา พุฒตาล

สว.
สว.

พ.ต.ต.หญิง วรรณิลักษณ์ ทัพซ้าย
พ.ต.ต. สุทัศ ขุนรัตน์

09-5249-5951
08-1677-9504

กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2372 โทรสารกลาง 0-2251-2645
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. รณภพ มั่นวิเชียร
พ.ต.อ. เดชา ศรีชัย
พ.ต.ท. สุชาติ จันเมธากุลวัฒน์
พ.ต.ท. ณฐพัฒน์ เอี่ยมผึ้ง
พ.ต.ท. สุวิทย์ เดชกิต
พ.ต.ท. มนุพัศ เมฆขาว
พ.ต.ท.หญิง พิทยา หัวใจเพชร
พ.ต.ท. จรูญรัตน์ บุญเลิศ
พ.ต.ท. สมโภช วงศ์ใหญ่

สว.

พ.ต.ท. พรเทพ อินทรบ้าน

0-2205-2557
0-2205-2252 [2252]
0-2205-2682 [2682]
0-2205-2682 [2682]
0-2205-2655
0-2251-2656
0-2251-2656
0-2205-2655 [2655]
0-2205-1699 [1699],
0-2205-1700 [1700]
0-2205-2682

08-1866-9002
09-9547-9651
08-5839-4929
08-1445-9993
08-0048-4828
08-6789-7739
08-9690-5871
08-6081-0189
08-4739-7749
08-1028-1424
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วน.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

สว.

พ.ต.ท. ภูวิช จารุพิพิธ

สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท. สมจริง สาโถน
พ.ต.ท. ชวลิต จินดารัตน์
พ.ต.ท. กานต์ ตระกูลสม
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ทองธานี

สว.
สว.
สว.

พ.ต.ต. พิชิตชัย พิมสาร
พ.ต.ต. ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกูล
พ.ต.ต. ทักษ์ ธะกอง

สว.

พ.ต.ต.หญิง ประภัสสร เวทวงษ์

สว.
สว.
สว.

พ.ต.ต.หญิง ทิพยรัตน์ แก้วน้ำใส
พ.ต.ต. รัฐพล สกุลแววแสง
พ.ต.ต. นิวัฒน์ แมนสืบชาติ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-1699 [1699],
0-2205-1700 [1700]
0-2205-2682
0-2251-2656
0-2251-2656
0-2251-1085,
0-2205-2397 [2397]
0-2205-2936 [2936]
0-2205-2936 [2936]
0-2205-1699,
0-2205-1700[1700]
0-2205-1699,
0-2205-1700[1700]
0-2205-2936[2936]
0-2205-2935
0-2205-1699

มือถือ
08-6345-2277
08-5222-2645
06-2696-5353
08-1642-7637
08-7548-7447
08-1348-0540
09-8905-5415
09-2645-3975
08-6306-9306
09-9285-2248
08-9682-9953
08-1978-9912

กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย โทรศัพท์กลาง 0-2205-2372 โทรสารกลาง 0-2251-2645
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดิเรก สัตยธรรม
พ.ต.ท. สนัด ชัยรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ปิติภัทรพงศ์
พ.ต.ท. โสภณ สุขอร่าม
พ.ต.ท. จิรายุทธ ขัติยะ

0-2205-2295 [2295]
0-2205-2655 [2655]
0-2205-2935 [2935]
0-2205-2935 [2935]

08-9530-5202
08-1294-0507
08-9698-0771
08-9830-5367
09-4824-9149

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2372 โทรสารกลาง 0-2251-2645
รอง ผกก.

พ.ต.ท. ไพจิตร สิงห์แก้ว

0-2205-2367 [2367]

08-9821-3555
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สง.นรป.
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
Office Of Royal Court Police
สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2280-1163-4 โทรสารกลาง ต่อ 222
Web Site: www.rcp.go.th E-mail: rcp@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ผบช.สง.นรป.

พล.ต.ท. วราธร ตันศรีสกุล

0-2280-1163-4 [102]

นรป.(สบ 8)
นรป.(สบ 8)
รอง ผบช.สง.นรป.
นรป.(สบ 7)
นรป.(สบ 7)

พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ
พล.ต.ท. วีระชัย กรานคำยี
พล.ต.ต. มณฑลทัฬห์ บุนนาค
พล.ต.ต. สมรัตน์ โกษากุล
พล.ต.ต. อิทธิศักดิ์ กรินชัย

0-2281-2120-2 [317]
0-2356-0802-9 [345]
0-2280-1163-4 [302]
0-2281-2120-2 [201]
0-2281-2120-2 [214]

09-8283-9999 ,
08-3096-5528
08-1306-7000
08-1922-2791
08-9812-3088
08-9121-1170
08-2545-9198

0-2356-0802-9 [345]
0-2281-2120-2 [206]
0-2281-2120-2 [606]
0-2356-0802-9 [345]
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2356-0802-9 [345]
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2356-0802-9 [345]
0-2356-0802-9 [345]
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

08-9832-2424
08-1835-1708
08-5991-3939
08-1834-7115
08-0969-9559
08-1449-9699
08-1866-7783
08-1755-6452
08-1563-8177
08-0456-4545
08-9441-3322
08-1346-0818
09-2829-3561
06-1954-6191

ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ
Royalty Protection Division
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 โทรสารกลาง ต่อ 250
Web Site: www.rcp.go.th E-mail: rcp@royalthaipolice.go.th
นรป.(สบ 6) สป.นรป.
นรป.(สบ 6) สป.นรป.
นรป.(สบ 6) สป.นรป.
นรป.(สบ 6) สป.นรป.
นรป.(สบ 6) สป.นรป.
นรป.(สบ 6) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 5) สป.นรป.
นรป.(สบ 4) สป.นรป.

พล.ต.ต. อรรถกร ทิพยโสธร
พล.ต.ต. วรรฏมณฑ์ อัฏฐ์วารี
พล.ต.ต. วาสิทธิ์ บางท่าไม้
พล.ต.ต. ชัยทัต บุญขำ
พล.ต.ต. วรเศรษฐ วิทยกุล
พล.ต.ต. ภิเศก แพทย์ดี
พ.ต.อ. อนัญ หุตะจิตต์
พ.ต.อ. วัชรพันธ์ ประดิษฐพงษ์
พ.ต.อ. เจษฎา หุ่นเฮง
พ.ต.อ. ปกรณ์ กงเพชร
พ.ต.อ. พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า
พ.ต.อ. วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์
พ.ต.อ. ปรีดี สุขเริงรื่น
พ.ต.อ. วันยุติ พงศ์ไทย
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สง.นรป.

ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ
ตำแหน่ง
นรป.(สบ 4) สป.นรป.
นรป.(สบ 4) สป.นรป.
นรป.(สบ 4) สป.นรป.
นรป.(สบ 4) สป.นรป.
นรป.(สบ 4) สป.นรป.
นรป.(สบ 4) สป.นรป.
นรป.(สบ 3) สป.นรป.
นรป.(สบ 3) สป.นรป.
นรป.(สบ 3) สป.นรป.
นรป.(สบ 2) สป.นรป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. สุชินทร์ ปรีดาสุริยชัย
พ.ต.อ. ณัฐพล พงศ์พยุหะ
พ.ต.อ. อดิศักดิ์ พลชัย
พ.ต.อ. อนุวัต พิชาดุลย์
พ.ต.อ. วันธิกรณ์ ราชสิริเสนา
พ.ต.อ. อาคม ชุมพรัตน์
พ.ต.ท. ณัฐศักดิ์ นาคศรี
พ.ต.ท. ภูริทัต สุวรรณจิตร์
พ.ต.ท. พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา
พ.ต.ท. มานะชัย อ้นภู

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2356-0802-9 [345]
0-2356-0802-9 [345]
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

08-7064-9494
08-1812-7014
08-1315-7659
08-1827-2367
08-1336-9335
08-3096-5521
08-1854-9973
08-1889-7897
08-6975-1928
08-5551-1333

0-2280-1163-4 [301]
0-2280-1163-4 [304]
0-2280-1163-4 [305]
0-2280-1163-4 [303]

08-1958-0062
08-3096-5529
08-1832-5959
08-6356-2545

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2280-1163-4 โทรสารกลาง ต่อ 222
Web Site: www.rcp.go.th E-mail: rcp@royalthaipolice.go.th
ผบก.อก.สง.นรป.
รอง ผบก.อก.สง.นรป.
รอง ผบก.อก.สง.นรป.
นว.(สบ 1) ผบก.อก.สง.นรป.

พล.ต.ต. สราวุธ เอี่ยมสำราญ
พ.ต.อ. สมหมาย อุปถัมภ์
พ.ต.อ. นีรนาท ฉินประสิทธิชัย
ร.ต.ท. จาตุรนต์ สุพร

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2280-1163-4 โทรสารกลาง 0-2280-1163-4
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.

พ.ต.อ. บัญญัติ ปานขลิบ
พ.ต.ท.หญิง สุวิมล พลชาติ
พ.ต.ท.หญิง ธาริดา อันทชัย
พ.ต.ท.หญิง วิชชุนัย ทองแสน
พ.ต.ท.หญิง ประติชญา อินทรสุขศรี
พ.ต.ต. อาณัติ กระแสศัพท์
ร.ต.อ. วิฑูรย์ วงศ์สกุลหล่อ

0-2280-1163-4 [309]
0-2280-1163-4 [311]
0-2280-1163-4 [310]
0-2280-1163-4 [401]
0-2280-1163-4 [313]
0-2280-1163-4 [404]
0-2280-1163-4 [303]

08-9900-4118
08-9764-8589
09-2635-4556
08-1763-3478
09-8635-9326
08-9897-9378
08-3899-7890

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2280-1163-4 โทรสารกลาง 0-2280-1163-4
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.

พ.ต.อ.หญิง พัชรีย์ วรประทีป
พ.ต.ท. สุชาติ ทับทอง
พ.ต.ท.หญิง ณัฐธยาน์ จามจุรีรักษ์
พ.ต.ท.หญิง ศิรประภา ขวามาตย์

0-2280-1163-4 [501]
0-2280-1163-4 [503]
0-2280-1163-4 [512]
0-2280-1163-4 [403]

08-9683-2828
08-1866-7919
08-4654-9797
08-9105-1885
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สง.นรป.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เอกณกฤษ ดาบเพชร
พ.ต.ต. ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2280-1163-4 [408]
0-2280-1163-4 [403]

มือถือ
09-9321-6847
08-1618-8445

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2280-1163-4 โทรสารกลาง 0-2280-1163-4
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.

พ.ต.อ.หญิง เทียมจันทร์ ลิมปาภินันท์
พ.ต.ท.หญิง อมรจันทร์ ทัศนียสกุลชัย
พ.ต.ท.หญิง ประภัสสร กวยบุญ
พ.ต.ท. ฉัตรชัย จิรานุกรสกุล
พ.ต.ต.หญิง สุดที่รัก มากเกตุ
พ.ต.ต. กิตติพล ฟักอุดม
พ.ต.ต.หญิง อุษณีย์ วิระมาตย์

0-2280-1163-4 [513]
0-2280-1163-4 [508]
0-2280-1163-4 [506]
0-2280-1163-4 [504]
0-2280-1163-4 [508]
0-2280-1163-4 [511]
0-2280-1163-4 [511]

08-3096-5501
08-1343-0537
08-1454-6415
08-1933-5573
08-9133-1162
08-9919-6062
08-9890-5715

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2280-1163-4 โทรสารกลาง 0-2280-1163-4
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.

พ.ต.อ.หญิง สำลี ธีระกุล
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ วงค์รักษ์
พ.ต.ท.หญิง รัชพร ศรีพุทธรัตน์
พ.ต.ท. สุชาติ ปานะสุทธะ
พ.ต.ท.หญิง ปนัดดา สีสุข
พ.ต.ต.หญิง สุพัตรา ศรีฑาพุฒ
พ.ต.ต. กวีสิทธิ์ มีฤทธิ์

0-2280-1163-4 [502]
0-2280-1163-4 [312]
0-2280-1163-4 [402]
0-2280-1163-4
0-2280-1163-4 [317]
0-2280-1163-4 [316]
0-2280-1163-4 [318]

08-4163-5584
08-7327-9732
08-2495-9591
08-5128-9162
08-1868-0037
08-9711-5661
08-1430-0661

0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

09-0895-0599
08-1446-6477
08-1942-1388
08-0559-3999

กองบังคับการถวายความปลอดภัย
Royal Court Security Division
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 โทรสารกลาง ต่อ 250
Web Site: www.rcp.go.th E-mail: rcp@royalthaipolice.go.th
ผบก.ถปภ.
รอง ผบก.ถปภ.
รอง ผบก.ถปภ.
นว.(สบ 1) ผบก.ถปภ.

พล.ต.ต. พิทยา เศรษฐพันธุ์
พ.ต.อ. ศิลา กาญจน์รักษ์
พ.ต.อ. ศิริกุล บุญอิ้ง
ร.ต.อ. นรวีร์ อดิเรกลาภวงศ์

ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย 1 โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 โทรสารกลาง 0-2281-2120 [250]
ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.

พ.ต.อ. สิทธิชัย ภุชฌงค์
พ.ต.ท. เทพวิสิทธิ์ โพธิเก่งฤทธิ์
พ.ต.ท. นัทธี นารี
พ.ต.ท. สุพจน์ เสวีวัลลพ

0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

08-1932-7677
08-1457-8288
08-1899-9678
08-6315-3410
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สง.นรป.

กองบังคับการถวายความปลอดภัย
ตำแหน่ง
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุเทพ เอี่ยมเจริญ
พ.ต.ท. ธวัช อุษสาธิต
พ.ต.ท. พุทธ โสสุทธินัน
พ.ต.ท. วัชรพล ขำศิริ
พ.ต.ต. เทอดศักดิ์ วรดิษฐ
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ หงษาพล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

มือถือ
08-1880-9539
08-9708-8929
08-4090-8222
08-1987-0049
06-2620-1304
09-4530-5252

ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย 2 โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 โทรสารกลาง 0-2281-2120 [250]
ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.

พ.ต.อ. ยศ วิทิตปภาธำรง
พ.ต.ท. ปราโมท มานพ
พ.ต.ท. ธนาพร ผดุงการ
พ.ต.ท. บริพัตร คงเพชร
พ.ต.ท. ฐกฤต กุลลิขิตกุศล
พ.ต.ท. ณวัลลภ รื่นเจริญ
พ.ต.ต. สรรชัย เพียรมงคล
พ.ต.ต. ธวัชชัย ชาลีรินทร์
พ.ต.ต. กมนทรรศน์ โสภณจีรพัฒน์

0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

08-1826-8962
08-9117-5013
08-5156-5935
09-2695-1517
08-4104-1472
08-1554-5573
08-6375-0750
08-7208-1339
08-6392-0544

ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย 3 โทรศัพท์กลาง 0-2281-2120-2 โทรสารกลาง 0-2281-2120 [250]
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.3 บก.ถปภ.
รอง ผกก.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.3 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.3 บก.ถปภ.
สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.3 บก.ถปภ.

พ.ต.ท. พงศกร คำสะอาด
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ พันธุฟัก
พ.ต.ท. วินัย มูลเดช
พ.ต.ต. ยสวรัส ภู่พิสิฐธนณัฐ

0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2
0-2281-2120-2

06-2447-8953
08-1900-2222
08-7517-2269
08-2468-4554
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บช.น.
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Metropolitan Police Bureau
323 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2230-5060-79 โทรสารกลาง 0-280-5084
Web Site: http://metro.police.go.th/
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.ประจำ (ยศ.)
นายตำรวจติดตาม

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร
พล.ต.ต. อิทธิพล พิริยะภิญโญ
พล.ต.ต. พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
พล.ต.ต. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
พล.ต.ต. ธนพล สนเทศ
พล.ต.ต. สมชาย นิตยบวรกุล
พล.ต.ต. สุธีร์ เนรกัณฐี
พล.ต.ต. จารุวัฒน์ ไวศยะ
พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์
พล.ต.ต. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
พล.ต.ต. นิพนธ์ เจริญผล
พล.ต.ต. สมพงษ์ ชิงดวง
พล.ต.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
พล.ต.ต. ฤชากร จรเจวุฒิ
ร.ต.ท. ปราชญ์ มหถาวร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2280-3200
0-2280-3388
0-2280-5093
0-2280-5252
0-2280-1616
0-2280-3386
0-2280-3383
0-2280-5092
0-2280-5089
0-2280-3389
0-2280-3395
0-2280-5083
0-2280-5096
02-2280-3122
-

08-5484-1834
08-1621-5599
08-1818-6039
06-1384-6556
08-3083-8372
08-1979-9191
08-1490-9090
08-1812-6006
08-6538-3838
08-9891-5555
08-4465-3399
08-1642-1456
08-1847-6677
08-1638-7766
08-3826-1777

0-2280-5181
0-2280-5099
0-2280-2282
0-2280-5173
0-2280-3228
0-2280-5186

08-1732-1733
08-1929-8428
08-5022-0909
08-2334-5159
08-7702-9191
09-9595-6653

กองบังคับการอำนวยการ
Metropolitan Police Bureau
323 ถ.ศรีอยุธยา ต.ดุสิต อ.ดุสิต กรุเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2230-5060-79 โทรสารกลาง 0-280-5084
Web Site: http://metro.police.go.th/
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. พรชัย ไทยแท้
พ.ต.อ. อมร ศรีทุนะโยธิน
พ.ต.อ. สิทธิภาพ ใบประเสริฐ
พ.ต.อ. วิทยา ทิพย์พาวัลย์
พ.ต.อ. กุลพงศ์ บูรณปัทมะ
พ.ต.อ. สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
นายตำรวจติดตาม

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. อาคม จันทนลาช
ร.ต.ท. กฤษฎิ์ ศรีหาบุญทัน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2280-5187
0-2280-5188

08-1806-4742
08-1929-8428

0-2280-5198
0-2280-5196-7
0-2280-5111
0-2280-5193

08-1311-7134
09-4419-7959
09-9461-4056
08-9990-9836
09-4783-7777
09-8996-9690
08-9419-4956

0-2280-3021[2200]
0-2280-3021[2201]
0-2280-3021[2202]
0-2280-3021[2203]
0-2280-3021[2204]

08-1649-9559
08-6105-4455
08-9772-6541
09-1546-9589
08-1441-2665

0-2280-3225
0-2280-5058
0-2280-3225
0-2280-3225
0-2280-5208
0-2280-3077
0-2280-3215

08-6369-0105
08-1812-0084
08-119623130
08-119623130
08-1341-7655
08-1805-9830
08-7108-5215

0-2280-3396
0-2280-5060 [2401]
0-2280-5060 [2402]
0-2280-5060 [2403]
0-2280-3180

08-5815-2211
09-1291-0941
08-1805-9233
08-9525-7508
08-1937-5785

0-2280-3186
0-2280-3188-9

09-2256-5111
08-1492-8866

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2280-5198 โทรสารกลาง 0-2280-5084
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ)
สว.(ทะเบียนพล)
สว.(ประวัติและจัดกำลัง)
สว.(สวัสดิการ)

พ.ต.อ. อภิสัณห์ หว้าจีน
พ.ต.ท. ฐิติรัฐ พรหมมินทร์
พ.ต.ท. พรศักดิ์ โรจน์รัตนชัย
พ.ต.ท.หญิง เบญญาพร ช้างพงษ์
พ.ต.ต. กิตติพจน์ แก้วศรีงาม
พ.ต.ต. กฤษฎา คงเจริญจิตร์
พ.ต.ต. วัชระ เทพเสน

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2280-3021 โทรสารกลาง 0-2280-5088
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมโภชน์ ทัศนา
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ศรีมงคล
พ.ต.ท. สมชาย ใจสุข
พ.ต.ท. วริศร์ สอนแก้ว
พ.ต.ต. กมล จันทร์เพ็ญ

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2280-3225 โทรสารกลาง 0-2280-5085
ผกก.
รอง ผกก.ฝอ.3
รอง ผกก.ฝอ.3
สว.งานธุรการ/กศ/จร.
สว.แผนอาชญากรรม
สว.งานถวายความปลอดภัย
สว.งานแผนความมั่นคง

พ.ต.อ. บุญชู รัตกิจนากร
พ.ต.ท. ชลินทร์ กฤชกระพัน
พ.ต.ท. รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพันธ์
พ.ต.ต. เอกพล พุทธิกุล
พ.ต.ต. ยุทธภูมิ ภูมิมินทร์
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ เนตรคุณ
พ.ต.ต. พิชิต เอียงสา

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2280-2915 โทรสารกลาง 0-2280-2915
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ
สว.งานพลาธิการ

พ.ต.อ. พรเทพ กลิ่นอุดม
พ.ต.ท. วรพล วสุธนะชัย
พ.ต.ท. เสถียร บุนนาค
พ.ต.ท. สมนึก เจริญศรีสุข
พ.ต.ท.หญิง นวลปรางค์ อรุณรัตน์

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2280-3194 โทรสารกลาง 0-2280-3194
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ประพนธ์ ไกรประยูร
พ.ต.ท. สาธิต ชวะโนทัย
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานบริการประชาชน)
สว.
สว.(งาน กต.ตร.กทม.)
สว.(งานธุรกิจ รปภ.)
สว.(งานธุรกิจทวงถามหนี้)
สว.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานประชาสัมพันธ์)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชาตรี พรหมลัมภัก
พ.ต.ท. บดินทร์ ผาสุก
พ.ต.ท. นภณัฐ แปงเครื่อง
พ.ต.ท. นิรันดร โกมลรัตน์
พ.ต.ท. พิทักษ์ พิณวานิช
พ.ต.ท. กฤษดา มานะวงศ์สกุล
พ.ต.ต. เอกสิทธิ์ มงคลวิสุทธิ์
พ.ต.ต. พิชัย มีอัฐมั่น
พ.ต.ต. ดุรงค์ฤทธิ์ เสนเผือก
พ.ต.ต. พรประสิทธิ์ มาละมัย
ร.ต.อ. ธนาธิป ชมภูนิช
ร.ต.อ. ปรัชญา กัมลาศพิทักษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2280-3188-9
0-2280-5189
0-2280-5189
0-2280-3194
0-2280-3188-9
0-2280-3194
0-2280-3188-9
0-2280-5189
0-2280-5189
0-2280-3188-9
0-2280-3194
0-2280-3192-3

08-1814-9240
08-1337-6579
08-1483-6061
08-1804-8225
08-6331-3419
08-1684-2424
08-5694-9692
08-6661-8980
08-9673-4696
08-6543-0109
09-1775-6262
08-9892-4662

0-2282-1829 [2600]
0-2282-1829 [2601]
0-2282-1829 [2602]
0-2282-1829 [2603]
0-2282-1829 [2604]
0-2282-1829 [2605]

09-5919-1539
08-5138-4449
08-4008-8538
08-9446-8343
08-1177-0099
08-9567-3456

0-2280-2283
0-2280-3073
0-2280-2285
0-2280-2280
0-2280-3073
0-2280-2258

08-1629-1910
08-1868-2158
08-1634-5620
08-6610-4506
08-2325-4055
08-3907-0050

0-2280-5260
0-2280-5200 [2809]
0-2280-5200 [2809]
0-2280-3272
0-2280-5251

08-9871-1632
08-6323-1119
09-1010-6045
08-1821-9880
08-9923-8081
08-1906-7923

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2280-1829 โทรสารกลาง 0-2280-1829
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กฤตินาท ตุลยลักษณ์
พ.ต.ท. บัญชา โพธิ์ทอง
พ.ต.ท.หญิง ศุภรัสมิ์ ขวัญเกื้อเกียรติ
พ.ต.ท. ประพัฒน์ สุขุมะ
พ.ต.ท. อุเทน ตั้งพิทักษ์เสมอ
พ.ต.ท. เจริญ สอนจันเกตุ

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-2280-2285 โทรสารกลาง 0-2280-2280
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ รักสลาม
พ.ต.ท. สุวัฒน์ ทิพย์กุลธร
พ.ต.ท. นพดล เจริญทรัพย์
พ.ต.ท. อนุศิษฎ์ จงจีรังทรัพย์
พ.ต.ท. ชาลี โกมลหทัย
พ.ต.ท. ธนากร ไกรสิทธิ์

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-2280-3272 โทรสารกลาง 0-2280-5369
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานคดี)
สว.(งานร้องทุกข์)

พ.ต.อ. ชินวร โบราณณินทร์
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ จันธนะสมบัติ
พ.ต.ท. รชตโชค สวยกลาง
พ.ต.ท. เอกวัตร วรรักษา
พ.ต.ต. บริบูรณ์ จำปาดี
พ.ต.ต. จารุวัจน์ ศรีราเพ็ญ
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ตำแหน่ง
สว.(งานวินัย)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง วิมลทิพย์ บุรี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2280-3299

08-6339-5150

0-2280-5172[2902]
0-2280-5172[2902]

08-1987-6581
08-6995-1012

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-2280-5172 โทรสารกลาง 0-2280-5172
ผกก.
สว.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ บุญโทแสง
พ.ต.ท. ธราธิป ดิษฐ์ศิริ

ฝ่ายอำนวยการ 10 โทรศัพท์กลาง 0-2280-3201, 0-2280-5191 โทรสารกลาง 0-2280-3206, 0-2280-7615
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คมสิทธิ์ รังไสย์
พ.ต.ท. สุธิชัย วิโรจน์
พ.ต.ท. ชัยรินทร์ พัฒนะ
พ.ต.ท. ประเคน วรธงไชย
พ.ต.ท. โชติ เสือจำศิลป์
พ.ต.ต.หญิง นวลมณี ภูนันตานนท์

0-2280-5191
0-2280-3201
0-2280-5191
0-2280-5191
0-2280-5191
0-2280-3201

08-1819-3860
08-1349-2423
08-1848-6944
08-3984-4952
08-1579-3075
08-9443-5555

0-2515-3001
0-2515-3003
0-2515-3004
0-2515-3006
0-2515-3007
0-2515-3005
0-2515-3002
0-2515-3009
0-2515-3009
0-2515-3009

08-1848-7788
08-1612-9862
08-3693-5353
08-9040-1155
08-1920-5951
08-1817-2511
08-2022-6666
08-1225-5889
08-6375-5158
06-1459-5456

กองบังคับการตำรวจจราจร
Traffic Police Division
123 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2515-3111 โทรสารกลาง 0-2515-3111
Web Site: http://www.trafficpolice.go.th/
ผบก.
รอง ผบก.จร.
รอง ผบก.จร.
รอง ผบก.จร.
รอง ผบก.จร.
รอง ผบก.จร.
รอง ผบก.จร.
หน.สนง.ผบก.จร.
นตต.ผบก.จร.
นว.ผบก.จร.

พล.ต.ต. มงคล วรุณโณ
พ.ต.อ. ธีรศักดิ์ สุริวงศ์
พ.ต.อ. วีระ จิรวีระ
พ.ต.อ. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
พ.ต.อ. ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง
พ.ต.อ. ภูษิต วิเศษคามินทร์
พ.ต.อ. วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ
พ.ต.ท. นันทภูมิ เรืองรุ่ง
ร.ต.ท. กฤษฏา พลายละหาร
ร.ต.ท. รุ่งคุณ จันทโชติ

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2515-3111 โทรสารกลาง 0-2515-3111
รรท.ผกก.ฝอ.
ผกก.(สอบสวน)
รอง.ผกก.ฝอ.
รอง.ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ศุภวัช ปานแดง
พ.ต.อ. ศุภวัช ปานแดง
พ.ต.ท. กฤษณ์ เชยกลิ่นเทศ
พ.ต.ท.หญิง ปรียาภา อะปายะทัศ
พ.ต.ท. สรรเสริญ กรีอารี

0-2515-3189
0-2515-3189
0-2515-3088
0-2515-3188
0-2515-3186

08-5222-5151
08-5222-5151
08-1845-6654
08-1825-5988
08-1552-5535
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กองบังคับการตำรวจจราจร
ตำแหน่ง
รรท.สว.ฝอ.(ธุรการ)
สว.ฝอ.(กำลังพล)
สว.ฝอ.(ยุทธศาสตร์และแผน)
สว.ฝอ.(งบประมาณ)
สว.ฝอ.(พัสดุ)
สว.ฝอ.(การเงิน)
สว.ฝอ.(เทคโนโลยี)
รรท.สว.ฝอ.(อมรม/ประชาสัมพันธ์)
สว.ฝอ.(วินัย)

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ.หญิง ปิยะนันท์ นาคบุญตา
พ.ต.ต. ฐิติวัชร์ กุลศิรวัฒน์
พ.ต.ต. ชาติชาย เขจรชัย
พ.ต.ท.หญิง นารีรัตน์ สร้อยสกุล
พ.ต.ท. สุดจิตร์ สุขสมัย
พ.ต.ท.หญิง สันต์ฤทัย แก้วหาญ
พ.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ ศิริสุนทร
พ.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ ศิริสุนทร
พ.ต.ต. ยุทธภูมิ ไทยใหญ่

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2515-3181,3182
0-2515-3081,3082
0-2515-3083,3183
0-2515-3083,3183
0-2515-3077,3078
0-2515-3085,3185
0-2515-3187
0-2515-3187
0-2515-3063

มือถือ
08-4157-8686
09-2939-8824
08-6421-4121
08-7519-9336
08-1819-1222
08-9665-3872
08-6511-9898
08-6511-9898
08-6345-4561

กองกำกับการ1 (สายตรวจ) โทรศัพท์กลาง 0-2515-3030,0-2515-3034 โทรสารกลาง 0-2515-3030
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสายตรวจ1
สว.งานสายตรวจ2
สว.งานสายตรวจ3
สว.(สอบสวน) งานสายตรวจ3
สว.(สอบสวน) งานสายตรวจ3
สว.(สอบสวน) งานสายตรวจ3
สว.งานสายตรวจ4
สว.งานสายตรวจ5

พ.ต.อ. สุปัฏน์ จรจันทึก
พ.ต.ท. ถาวร สมศักดิ์
พ.ต.ท. วิทยา พูนวิทย์
พ.ต.ท. ชยุติ พงษ์ศักดิ์
พ.ต.ท. ศิรณวิชญ์ อินทร
พ.ต.ต. กิตติพศ ทัศนัยวรพงศ์
พ.ต.ท. พันธ์เพชร วิเชียรบุตร
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ ม่วงงาม
พ.ต.ท. สุพิชญ์ พันธ์เพ็ง
พ.ต.ต. ธีระวัช สวัสดิสาร
พ.ต.ท. ถนอมชล สังเกิด

0-2515-3031
0-2515-3032
0-2515-3033
0-2537-0273
0-2252-1321
0-2448-0384
0-2448-0384
0-2448-0384
0-2448-0384
0-2515-3039,3037
0-2222-8111

08-1641-7391
08-1928-8800
08-1338-6757
08-9918-1144
08-2444-9555
08-1311-1553
08-1483-5775
09-7139-0972
08-1399-9818
09-7356-4146
08-8435-1138

กองกำกับการ 2 (ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน ทางพิเศษ) โทรศัพท์กลาง 0-2248-6891-5 [13], [20] โทรสารกลาง 02248-6891-5 [20]
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ขจรเกียรติ ศริพันธุ์
พ.ต.ท. อิสเรศ บาลาพงศ์
พ.ต.ท. เจษฏา ยางนอก

0-2248-6891-5 [18]
0-2248-6891-5 [23]
0-2248-6891-5 [19]

08-1618-8238
08-1442-5555
08-6310-4455

กองกำกับการ 2 (ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน 1 กก.2) โทรศัพท์กลาง 0-2249-6944-50 [6163] โทรสารกลาง 0-22400147
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. กัมปนาท เศรษฐ์ฤทธิกุล
พ.ต.ท. ชุมพล เรืองพุ่ม
พ.ต.ท. พิเชษฐ ก้อนแพง
พ.ต.ท. ชำนาญ พุทธเครือ
พ.ต.ต. ปริวรรต รัตนรุ่งโรจน์

0-2240-0146
0-2249-8007
0-2249-8007
0-2249-8007
0-2249-8007

08-9494-2547
08-1826-1766
08-1434-0914
08-6065-2888
09-4254-3753
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บช.น.

กองบังคับการตำรวจจราจร
ตำแหน่ง
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อภิรักษ์ บุญหนัก

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2862-6979

มือถือ
08-4711-3399

กองกำกับการ 2 (งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2) โทรศัพท์กลาง 0-2248-6891-5 โทรสารกลาง 0-2248-6891
[24]
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.จร.

พ.ต.ท. พิเชษฐ์ พวงทอง
พ.ต.ท. วัจฉลิน วารินหอมหวล
พ.ต.ท. ธนวิน บริรักษ์
พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ มณีอินทร์
พ.ต.ท. เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์
พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ พันธ์ศิลป์
พ.ต.ท. ยุทธชัย แจ่มกระจาย
พ.ต.ท. เตชินท์ กาญจนคลอด

0-2248-6891-5 [19]
0-2248-6891-5 [12]
0-2248-6891-5 [12]
0-2248-6891-5 [12]
0-2248-6891-5 [12]
0-2248-6891-5 [12]
0-2248-6891-5 [12]
0-2248-6891-5 [22]

08-1813-1548
08-7039-7722
06-1782-6353
08-1754-4959
09-8263-9874
08-9815-5252
08-6322-5725
09-0903-5757

กองกำกับการ 2 (ศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2) โทรศัพท์กลาง 0-2511-2884, 0-2511-0274
โทรสารกลาง 0-2513-1496
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.จร.

พ.ต.ท. กัมพล รัตนประทีป
พ.ต.ท. สืบศักดิ์ ภาษยะวรรณ
พ.ต.ท. ฉัตรชัย เอี่ยมอ่อง
พ.ต.ท. มานิตย์ จันทร์ประสิทธิ์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ อินทร์เทศ
พ.ต.ท. รัฐศาสตร์ ไชยพลี

0-2513-0298
0-2511-2884
0-2511-2884
0-2511-2884
0-2511-2884
0-2511-2884

09-0926-5351
08-1809-0200
08-1324-4914
08-9897-6712
09-3942-9165
08-7643-9900

กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจจราจร โทรศัพท์กลาง 0-2515-3073 โทรสารกลาง 0-2515-3070
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานศูนย์ควบคุมข้อมูลใบสั่ง
สว.งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ
สว.งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ
สว.งานติดตามประเมินผลผู้กระทำผิด
สว.งานศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับขี่
สว.งานอบรมผู้กระทำผิดกฎจราจร
สว.(สอบสวน)
งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับฯ
สว.(สอบสวน)
งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ

พ.ต.อ. กุลเชษฐ์ บางพราน
พ.ต.ท.หญิง ทัสสนีย์ ภิรมย์แก้ว
พ.ต.ท. วีระชัย ศิลปะ
พ.ต.ต. ฐิติวัชร์ พรศิวัฒน์
พ.ต.ท. สุรินทร์ เทียมแสน
พ.ต.ท. เหมราช รุ่งโรจน์
พ.ต.ท. จารึก สารโภค
พ.ต.ท. บดินทร วิยาภรณ์
พ.ต.ต. พชร์ ฐาปนดุลย์
พ.ต.ท. ณรงค์ชาติ สัจจะไทย

0-2515-3072
0-2515-3073
0-2515-3057
0-2515-3074
0-2515-3052
0-2515-3153
0-2515-3054
0-2515-3055
0-2515-3059
0-2252-1321

08-1848-8482
08-7499-6655
08-1207-8507
08-6573-4444
08-7650-7556
08-4499-9057
08-1646-8727
08-9182-1557
08-8688-2626
08-1444-9753

พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิฤทธิ์

0-2278-1579

08-5110-9922
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กองบังคับการตำรวจจราจร
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ
สว.(สอบสวน)
งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ
สว.(สอบสวน)
งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับฯ
สว.(สอบสวน).
งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับฯ
สว.(สอบสวน)
งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับฯ
สว.(สอบสวน)งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำร
ะ
สว.(สอบสวน)
งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับฯ

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง อมร นาคประสิทธิ์

0-2252-1321

08-5188-2579

พ.ต.ต. ศรฤทธิ์ สีคำ

0-2515-3013

08-1405-8284

พ.ต.ต.หญิง ปิยะรัตน์ ทองแก้ว

0-2515-3051

09-0974-2073

พ.ต.ต.หญิง ภาณุมาศ รัตนธรรมสกุล

0-2888-3249

08-1537-5549

พ.ต.ต.หญิง ปัทมา อินทะเสาระ

0-2311-5437

08-6544-0996

พ.ต.ต.หญิง วรัญญา เกิดเอี่ยม

0-2248-6891-4

08-9660-5525

พ.ต.ต.หญิง สุนันท์ วิทยาภรณ์พงศ์

0-2888-3249

08-6064-9365

กองกำกับการ 4 (ศูนย์ควบคุมการจราจรพื้นที่) โทรศัพท์กลาง 1197, 0-2515-3000 โทรสารกลาง 1197 [107] 0-25153109, 0-2515-3110 งานธุรการ 0-2515-3068
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานศูนย์ควบคุมฯ ATC
สว.งานศูนย์รวมข่าว
สว.งานวิศวกรรมจราจร
สว.งานศูนย์ควบคุมฯCCTV

พ.ต.อ. ทนงศิลป์ มณีโชติ
พ.ต.ท. เอกอิสระ สาลีรัตน์
พ.ต.ท. โยธิน คงเจริญ
พ.ต.ท. ณธัชพงศ์ กิรัมย์
พ.ต.ท. บุญเชิด แสงอาทิตย์
พ.ต.ท.ดร. ภาณุพงศ์ ภาณุดุลกิตติ
พ.ต.ท. สมพร อุปพงศ์

0-2515-3130
0-2515-3105
0-2515-3131
0-2515-3068
0-2515-3113
0-2515-3138
0-2515-3068

08-1618-8494
08-1626-2105
08-1626-2105
08-1633-6229
08-1259-5927
08-1965-3333
08-1984-5089

กองกำกับการ 5 (ตรวจพิสูจน์,สถิติวิจัย) โทรศัพท์กลาง 0-2515-3040 โทรสารกลาง 0-2515-3040
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานช่างเครื่อง/ตรวจพิสูจน์
สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร.
สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ
สว.งานสถิติและวิจัยอุบัติเหตุ

พ.ต.อ. ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ
พ.ต.ท. วีรพล วุฒิเสน
พ.ต.ท. จีรชัย อินทรชัย
พ.ต.ท. สมยศ แอบเนียม
พ.ต.ต. ประพล มงคลกุล
พ.ต.ท. สวิสส์ เจริญผล
พ.ต.ท. สมชัย ทองสุข

0-2515-3040
0-2515-3040
0-2515-3040
0-2537-8015-7
0-2515-3042
0-2515-3046
0-2515-3048

08-6577-5151
08-1611-1020
09-7168-5751
08-1634-6304
08-0633-0536
08-9002-5858
08-1697-7575

หน้า 99

บช.น.

กองบังคับการตำรวจจราจร
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) โทรศัพท์กลาง 0-2354-6089, 0-2354-6324 โทรสารกลาง 0-2354-6177
ธุรการ 0-2354-6089
ผกก.6
รอง ผกก.6
รอง ผกก.6
สว.ธร.กก.6
สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระ
ราชดำริ 1

พ.ต.ท. ธนินท์พันธุ์ เธียรเจริญ
พ.ต.ท. พิทักษ์ นิยมพฤกษ์
พ.ต.ท. เมธาสิทธิ์ วชิราปัญญานนท์
พ.ต.ท. ชัยธัช สุวรรณชัย
พ.ต.ต. ประพันธ์ พิสมัย

0-2354-6091
0-2354-6091
0-2354-6091
0-2354-6091
0-2354-6091

08-1372-2977
08-1988-5433
08-1627-1769
08-1925-9065
08-5214-3151

สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระ พ.ต.ต. ปริญญา มิ่งมงคล
ราชดำริ 2

0-2354-6091

08-9798-7713

สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระ พ.ต.ท. ไพโรจน์ จันทร์กระจ่าง
ราชดำริ 3

0-2354-6091

08-1484-2363

0-2354-6139
-

08-1433-0505
08-9833-0707
08-6331-4141
08-1924-8715
08-4732-6622
08-9666-3222
08-1633-3666
08-1648-7990

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
Spacial Operation Police Division
71/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2354-6137 โทรสารกลาง 0-2354-6137
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ หลักบุญ
พ.ต.อ. ภีมเสน ขจรประศาสน์
พ.ต.อ. ภาณุมาศ บุญญลักษม์
พ.ต.อ. เกียรติพงษ์ นาลา
พ.ต.อ. วรชิต กาญจนะเสน
พ.ต.อ. นิติพันธุ์ โรหิโตปการ
พ.ต.อ. ลาภ ศรีสำอางค์
พ.ต.อ. สำราญ นวลมา

กองกำกับอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2354-6137 โทรสารกลาง 0-2354-6138
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สันทัด ลยางกูร
พ.ต.ท. ขจร อบทอง
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ กฤตตาคม
พ.ต.ท.หญิง รัสมี สุมโนมหาอุดม

0-2354-6134
0-2354-6136
0-2354-6137
0-2354-6135

08-1657-4175
08-9811-9100
08-1818-0416
08-5065-6322
หน้า 100

บช.น.

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เขมณัจ กำบิลดีลิราช
พ.ต.ต. เกียรติธวัช เวียนสว่าง
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ เจริญแพทย์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2354-6135
0-2354-6137
0-2354-6134

มือถือ
08-9991-9145
09-5974-9295
08-0554-1161

กองกำกับการสายตรวจ โทรศัพท์กลาง 0-2537-5654-59 โทรสารกลาง 0-2537-8660, 0-2537-8895 กด 0
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ
สว.งานสายตรวจ 1
สว.งานสายตรวจ 2
สว.งานสายตรวจ 3

พ.ต.อ. จักรเพชร เพชรพลอยนิล
พ.ต.ท. รวีโรจน์ เปล่งศรียศภัทร
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์
พ.ต.ท. รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ
พ.ต.ท. พรพรหม จักษุรักษ์
พ.ต.ท. ชำนาญ ตรีเนตร
พ.ต.ต. นันทพล ทองน่วม
พ.ต.ต. วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์
พ.ต.ต. ปียรัช เวสสะโกศล

0-2537-8666 [101]
0-2537-8666 [107]
0-2537-8666 [104]
0-2537-8666 [103]
0-2537-8666 [102]
0-2537-8666 [108]
0-2537-8666 [112]
0-2537-8666 [115]
0-2537-8666 [119]

08-1626-2839
08-1668-3993
08-1205-9009
09-9535-5945
08-1689-4576
08-6308-1981
08-1899-5339
08-6757-3888
08-6956-5665

กองกำกับการศูนย์รวมข่าว โทรศัพท์กลาง 0-2537-8104-6 โทรสารกลาง 0-2537-8112-4
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.อก.
สว.เทคนิคฯ
สว.ชุดปฏิบัติการ
สว.ชุดปฏิบัติการ
สว.ชุดปฏิบัติการ
สว.ชุดปฏิบัติการ

พ.ต.อ. ธัชพงศ์ สารวนางกูร
พ.ต.ท. ธนกฤต บุญเจริญ
พ.ต.ท. นิวัตน์ พึ่งอุทัยศรี
พ.ต.ท. สุรกิจ ไทยยากรณ์
พ.ต.ท. อัฏฐวัฒน์ มหาเทียนธำรง
พ.ต.ท.หญิง พรศรินทร์ สรรพตานนท์
พ.ต.ท. ชูชาติ มีแสง
พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์ ชัยจันทร์
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ โรมา
ร.ต.อ. ณัฐพัชร์ สิรินันท์ภูชิต

0-2537-8129
0-2537-8126
0-2537-8104-6
0-2537-8126
0-2537-8117
0-2537-8154
0-2537-8104-6
0-2537-8104-6
0-2537-8104-6
0-2537-8104-6

08-1949-5005
08-1113-5252
09-1716-9898
08-1833-6984
08-9231-0888
08-7869-6436
08-1869-5949
06-1555-1992
08-3919-9193
09-0594-6902

กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ โทรศัพท์กลาง 0-2573-7125,0-2573-4581 โทรสารกลาง 0-2574-0646,0-2573-7125
ผกก.สุนัขและม้าตำรวจ
รอง ผกก.สุนัขและม้าตำรวจ
รอง ผกก.สุนัขและม้าตำรวจ
รอง ผกก.สุนัขและม้าตำรวจ
สว.งานสายตรวจ/อารักขา
สว.งานตรวจพิสูจน์
สว.งานฝึกอบรมม้า
สว.งานฝึกอบรมสุนัข

พ.ต.อ. สินเลิศ สุขุม
พ.ต.ท. สมิต นันท์นฤมิตร
พ.ต.ท. ชัชชัย เศรษฐีพันล้าน
พ.ต.ท. สิริพงษ์ วรผลึก
พ.ต.ท. มานพ ไชยมงคล
พ.ต.ท. วิสิฐศักดิ์ วิพัฒนมงคล
พ.ต.ต. บรรณพงษ์ เก่งเรียน
พ.ต.ต. รัฐภัทร์ รวงผึ้ง

0-2574-0643
0-2573-7125
0-2573-7125
0-2573-7125
0-2573-9941
0-2573-9943
0-2573-9942
0-2895-3340

08-1946-9696
09-5365-1812
08-1442-2773
08-5218-3388
08-4147-6652
08-7564-0830
08-6511-5111
09-0982-4657
หน้า 101

บช.น.

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ตำแหน่ง
สว.งานธุรการ

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ณัฐวัตน์ เจริญวัฒนมงคล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2573-7125

มือถือ
09-0593-6655

กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย โทรศัพท์กลาง 0-2521-5325 โทรสารกลาง 0-2521-0534
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีรชาติ ธีรชาติธำรง
พ.ต.ท. คณิต กลิ่นศรีสุข
พ.ต.ท. เพชรกล้า ทวีกาญจน์
พ.ต.ท. ณัฐดนัย อำภา
พ.ต.ท. นฤพล ทิพย์ชิต
พ.ต.ต. ประณต เณรบำรุง

0-2521-5325
0-2521-5325
0-2521-5325
0-2521-5325
0-2521-5325
0-2521-5325

08-1450-7766
08-3131-4747
08-1946-1859
08-6321-6565
08-9724-5539
08-9199-5611

กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด โทรศัพท์กลาง 0-2243-1256 โทรสารกลาง 0-2243-5610
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กำธร อุ่ยเจริญ
พ.ต.ท. อัศวิน ปิ่นแก้ว
พ.ต.ท. สุทัศน์ ไชยพรหม
พ.ต.ท. สุนทร สำเภายนต์
พ.ต.ท. ระพี ชาติไทย
พ.ต.ท. ชาติฐภรค์ สิทธิ์ธะจักร์
พ.ต.ต. ปัญญา ทรงสกุล
ร.ต.อ. คุณภัทร เลิศบวร

0-2243-1256
0-2243-1256
0-2243-1256
0-2243-1256
0-2243-1256
0-2243-1256
0-2243-1256
0-2243-1256

08-1296-1946
08-1810-8956
08-7483-0008
08-1806-9887
08-9498-1536
08-4711-4409
08-7170-9315
09-0885-1755

กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล โทรศัพท์กลาง 0-2574-0648 โทรสารกลาง 0-2574-0648,0-2895-3341
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นวลละออ คงสุวรรณ
พ.ต.ท. วิฑูรย์ พูนพิพัฒน์กิจ
พ.ต.ท. วีรชัย ธัญมณีสิน
พ.ต.ต.หญิง กุลวดี ณ นคร

0-2895-3341
0-2895-3341
0-2574-0648
0-2574-0648

08-1845-7996
08-1689-7297
08-5112-2168
08-1733-6080

กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
Metropolitan Police Division 1
323 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2280-5236 โทรสารกลาง 0-2280-3309
Web Site: http://www.thaimetropolicediv1.com E-mail: div1_102@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก. (1)
รอง ผบก. (2)
รอง ผบก. (3)
รอง ผบก. (4)

พล.ต.ต. วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล
พ.ต.อ. สรรเพชญ สุขภิมนตรี
พ.ต.อ. อรรถวิทย์ สายสืบ
พ.ต.อ. ศราวุธ จิตต์ระเบียบ
พ.ต.อ. เทียนชัย คามะปะโส

0-2280-5080-1
-

08-1860-1813
08-3788-4567
08-1885-8233
08-1496-3829
08-1552-3938
หน้า 102
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กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
ตำแหน่ง
รอง ผบก. (5)
รอง ผบก. (6)
รอง ผบก. (7)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ชยุต มารยาทตร์
พ.ต.อ. มนต์ชัย ศรีประเสริฐ
พ.ต.อ. นครินทร์ สุคนธวิท
ร.ต.ท. เมธีภพ วิรัตน์โยสินทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-6001-0001
08-1855-5588
08-1840-4114
08-0774-4225

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2280-5236 โทรสารกลาง 0-2280-3309
ผกก.ฝอ
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.กลุ่มงานสอสวบสวน
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุเทพ ปั่นโพชา
พ.ต.อ. นิตย์ น้อยนา
พ.ต.อ. วิชัย แดงประดับ
พ.ต.อ. ภูมิยศ เหล็กกล้า
พ.ต.อ. สมคิด สมบูรณ์
พ.ต.อ. ฐิรวิทย์ บุษบัน
พ.ต.อ.หญิง ฉัตรแก้ว วรรณฉวี
พ.ต.อ. อภิฌาน สวัสดิบุตร
พ.ต.ท. อัศวิทย์ สุวรรณวัตน์
พ.ต.ท. คำรน เมตตาวิวัฒน์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ หวังดี
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ พลเดช
พ.ต.ท. นที ลมุลปลั่ง
พ.ต.ต. อภิศาล แก้วดู
พ.ต.ต. สัญชัย บัวชุลี
พ.ต.ต. วชิรปกรณ์ สมุทรคีรี
พ.ต.ต. สากล รัศมีบรรพตกุล
พ.ต.ต.หญิง นุชนารถ ขันธฺดวง
พ.ต.ต. พีรพงษ์ หันกลาง

0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-3096
0-2280-5231
0-2280-5233
0-2282-5232
0-2354-6158
0-2280-3096
0-2280-3096

08-1920-4180
09-4654-8351
08-1170-2214
08-1989-2967
08-1421-7260
08-1428-7594
08-9559-4169
08-1668-1288
08-1626-3767
08-1889-7397
08-1802-1992
08-1616-1072
08-9110-6703
08-8456-5647
08-6653-2556
08-4947-5838
08-6119-2665
08-9773-0100
08-3696-1119

กองกำกับสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2354-6167 โทรสารกลาง 02-354-6167
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สถิตย์ สังข์ประไพ
พ.ต.ท. วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์
พ.ต.ท. ณัฐจักร จันลา
พ.ต.ท. กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ บุษปฤกษ์
พ.ต.ท. ศาตรา สุขานุศาสน์
พ.ต.ต. ยุคณธร ชูแก้ว
พ.ต.ต. ทิพากร แก้วเปล่ง

0-2354-6167
0-2354-6167
0-2354-6167
0-2354-6167
0-2354-6167
0-2354-6167
0-2354-6167
0-2354-6167

08-1434-5610
08-4646-5691
08-7706-6333
08-1496-0590
08-9777-6886
08-1780-4730
09-2282-9306
08-1258-0740
หน้า 103

บช.น.

กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. เทียนชัย โพธิ์สาราช

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2354-6167

08-3608-6001

0-2282-2323 [100]
0-2282-2323 [200]
0-2282-2323 [202]
0-2282-2323 [201]
0-2282-2323 [301]
0-2282-2323 [302]
0-2282-2323 [315]
0-2282-2323 [315]
0-2282-2323 [315]
0-2282-2323 [203]
0-2282-2323 [401]
0-2282-2323 [402]
0-2282-2323 [700]
0-2282-2323 [500]

09-6195-3665
08-1617-5280
08-1490-4666
08-1424-7171
08-9621-4864
09-5649-3963
08-9234-8080
08-0619-5953
08-2076-6444
08-1735-4752
08-1817-4099
06-1563-9151
08-1404-2463
08-1955-1985

สน.ชนะสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-2282-2323 โทรสารกลาง 02-282-3166
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. พิทักษ์ สุทธิกุล
พ.ต.ท. กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์
พ.ต.ท. สมยศ อุดมรักษาทรัพย์
พ.ต.ท. ภูวดล อุ่นโพธิ
พ.ต.ท. ประกอบ เย็นหลักร้อย
พ.ต.ต.หญิง ชมพูนุช อนันตญากุล
พ.ต.ท. สนธยา อายุโย
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ อำรุงแคว้น
พ.ต.ต. อนันท์ วงศ์คำ
พ.ต.ต. จำรัส ดอกไม้เทศ
พ.ต.ท. ปิติพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา
พ.ต.ท. พรเลิศ รัตนคาม
พ.ต.ต. วรวุฒิ ไชยสมบูรณ์
พ.ต.ท. บารเมษฐ์ มณฑา

สน.พญาไท โทรศัพท์กลาง 0-2354-6956-60 โทรสารกลาง 02-354-6963 IP 600103
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นิติวัฒน์ แสนสิ่ง
พ.ต.ท. ปรีชา สาวม่วง
พ.ต.ท. ปกรณ์ ภาวิไล
พ.ต.ท. บวรภพ สุนทรเลขา
พ.ต.ท. ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์
พ.ต.ท. วิทยากร สุวรรณเรืองศรี
พ.ต.ท. บุญเพ็ญ ไวยรจนา
พ.ต.ท. เกษม พิพิธกุล
พ.ต.ท. เมธี ไกรทอง
พ.ต.ท. จตุพร พลภักดี
พ.ต.ท. ปรวิทย์ สุกใส
พ.ต.ท. ถิรเดช จันทร์ลาด
พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ จันจะนะ
พ.ต.ต. คริษฐ์ ปริยะเกตุ
พ.ต.ต. สรรัชฏก์ ศรีปุณยาภิคุปต์
พ.ต.ต.หญิง สุรีรัตน์ อัมพันศิริรัตน์

0-2354-6955 [717]
0-2354-6956-60 [204]
0-2354-6956-60 [309]
0-2354-6956-60 [201]
0-2354-6956-60 [300]
0-2354-6956-60 [312]
0-2354-6956-60 [302]
0-2354-6956-60
0-2354-6956-60
0-2354-6956-60
0-2354-6956-60
0-2354-6956-60
0-2354-6956-60 [405]
0-2354-6956-60 [309]
0-2354-6956-60 [703]
0-2354-6956-60 [503]

08-9666-3335
08-1952-3715
08-3304-3003
08-2246-8889
08-8914-9554
08-1641-3173
08-9502-9495
08-1308-7712
08-1678-8765
08-6567-3955
09-5891-9351
08-1297-5545
09-8559-4645
08-1564-9564
08-1905-3448
09-5956-2162
หน้า 104
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กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.ดินแดง โทรศัพท์กลาง 0-2246-7706-9 โทรสารกลาง 02 - 2452651
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอยสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข
พ.ต.ท. วัชรชัย โฉมยา
พ.ต.ท. สุภัทร ทองส้ม
พ.ต.ท. นิรันดร์ คิดบรรจง
พ.ต.ท. จีรภัทร พฤฑฒิกุล
พ.ต.ท. ชยุต จรรยาเลิศ
พ.ต.ท. จิรายุ พ่วงหงษ์
พ.ต.ท. พรพิทักษ์ วิลาพันธ์
พ.ต.ท. เหมจักร บุนนาค
พ.ต.ท. เทวา บุญชาเรียง
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ วิมุกติบุตร
พ.ต.ต. กรวุฒิ งดงามจรัส
พ.ต.ต. โรมรัญ ศรีเมือง
พ.ต.ท. นิพนธ์ ซื่อสุทธิกุล

0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9
0-2246-7706-9

08-9199-1834
08-1902-4236
08-4439-7961
08-6011-3213
08-1622-1618
08-5686-5155
08-6555-5307
08-1400-1205
08-1186-6969
09-5496-8119
09-0553-9953
08-1633-6876
08-1297-4627
08-4439-7961

0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043
0-2241-5043

08-1552-8969
08-1985-8003
08-1689-5266
08-9889-9297
08-6674-8851
09-2949-5525
08-1870-6664
08-1835-1513
08-4165-7025
08-1694-8351
08-1792-3701
08-7828-4596

สน.ดุสิต โทรศัพท์กลาง 0-2241-5043-4 โทรสารกลาง 02-2412361
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. มนตรี เทศขัน
พ.ต.ท. จักร จุลกะรัตน์
พ.ต.ท. สุภัค วงษ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ทองลือ
พ.ต.ท. อัคนีรักษ์ อัครพิน
พ.ต.ท. นพรุจ พูลสุขโข
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เกษสาคร
พ.ต.ท. ศรายุทธ พวงทอง
พ.ต.ต. ดิเรก อยู่เกษม
พ.ต.ท. นฤดล พุ่มพวง
พ.ต.ท. ประกิจ ไกรหา
พ.ต.ต. ประดิษฐ์ ศรีทอง

สน.นางเลิ้ง โทรศัพท์กลาง 0-2281-3002,0-2280-5597-600 โทรสารกลาง 02-282-3294
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์
พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญคำแพง
พ.ต.ท. สืบพงศ์ กรุณา
พ.ต.ท. ฐานุพงศ์ แสงซื่อ

0-2281-6801
0-2281-3002 [302]
0-2281-3002 [412]
0-2281-3002 [303]

08-1442-1272
08-9503-2581
08-6356-5353
08-1291-1111
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รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประชา เนียมสุภาพ
พ.ต.ท. สุวรรณ บุญแสง
พ.ต.ท. นุสรณ์ กฤติยะโชติ
พ.ต.ต. อำนาจ ฉ่ำชะเอม
พ.ต.ต. สุรพงศ์ สาขากร
พ.ต.ท. สราวุฒิ พงศ์วัชร์
พ.ต.ต. สุรพล ใจห้าว
พ.ต.ท. อนุรักษ์ พิมพา
พ.ต.ท. วิโรจน์ สาขากร
พ.ต.ต. ภูมินทร์ คิสาลัง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2281-3002 [305]
0-2281-3002 [307]
0-2281-3002 [307]
0-2281-3002 [307]
0-2281-3002 [307]
0-2281-3002 [312]
0-2281-3002 [312]
0-2281-3002 [405]
0-2281-3002 [306]
0-2281-3002 [308]

06-1478-9429
08-1441-8440
08-9165-0455
08-6430-6780
08-3123-8907
08-6989-9505
08-7558-9975
08-9449-2387
08-1919-1476
08-9169-2999

0-2585-7460 [100]
0-2585-0638 [201]
0-2585-0638 [401]
0-2585-0638 [300]
0-2585-0638 [300]
0-2585-0638 [301]
0-2585-0638 [200]
0-2585-0638 [200]
0-2585-0638 [402]
0-2585-0638 [700]
0-2585-0638 [500]

08-1931-5588
08-3546-5621
08-1252-7527
08-6883-4293
08-3409-2440
08-1256-0216
08-5803-1919
08-6543-4552
08-1948-8574
08-6007-9907
08-1314-9862

0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22

08-1326-2096
08-1808-1174
08-9995-1919
08-6602-1117
09-0909-1919
08-4878-8350
09-2490-4258
08-1415-4145
08-6555-4779
-

สน.บางโพ โทรศัพท์กลาง 0-2585-0638 โทรสารกลาง 02-586-0099
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นิพนธ์ เจริญศิลป์
พ.ต.ท. ปณชัย ตันอารีย์
พ.ต.ท. อนันต์ กมลรัตน์
พ.ต.ท. กุศล อ่อนวรรณะ
พ.ต.ท. บุญชัยฤทธิ์ สิทธิทองจันทร์
พ.ต.ต. วิทยา วงศ์แก้ว
พ.ต.ท. วินัย สุโขพืช
พ.ต.ต. ธนรัตน์ สุวรรณดี
พ.ต.ต. ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์
พ.ต.ต. กวินท์ อดุลยาศักดิ์
พ.ต.ท. ศศพล บัวหนอง

สน.มักกะสัน โทรศัพท์กลาง 0-2318-1821-22 โทรสารกลาง 0-2319-3000
ผกก.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ฤทธี ปานดำ
พ.ต.ท. ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.ท. ณัฐพัฒนส์ ธรรมชุตินันท์
พ.ต.ท. ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์
พ.ต.ท. ประจักษ์ พงษ์ปรีชา
พ.ต.ท. อธิชย์ ดอนนันชัย
พ.ต.ท. นิติธร ตติชยานนท์
พ.ต.ท. เศรษฐพงศ์ ชูเมือง
พ.ต.ต. พิชัย รักษาคม
พ.ต.ท. โรจนินทร์ ธิติภัสราวงศ์

หน้า 106

บช.น.

กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
พงส.ผนก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภคิน วงศ์สุวรรณ
พ.ต.ต. ณรงค์ชัย คุณบัวลา
พ.ต.ท. เรวัช ราชสังข์
พ.ต.ท. ชุติพนธ์ ตะกรุดทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22
0-2318-1821-22

มือถือ
08-7932-1961
06-2262-4539
09-2964-6394
09-7013-0123

สน.ห้วยขวาง โทรศัพท์กลาง 0-2276-0449,0-2277-4493 โทรสารกลาง 02-692-6690
ผกก.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. กิตติพงศ์ วิเศษสงวน
พ.ต.ท. ปิยวุฒิ แก้วมณี
พ.ต.ท. ศาสตร์ศักดิ์ ชัยประเสริฐ
พ.ต.ท. เขมรินทร์ พิศมัย
พ.ต.ท. ศุภชัย หาญคำหล้า
พ.ต.ท. ศุภภัทร สวัสดี
พ.ต.ท. สุรยุทธ เมฆมังกร
พ.ต.ท. นิติธร ใจแก้วทิ
พ.ต.ต. พิษณุ เกิดทอง
พ.ต.ต. พงศธร วงศ์ธรรมนันท์
พ.ต.ท. จีระพล ประพันธ์จันทร์
พ.ต.ต. ธีรภัทร คุปตานนท์
พ.ต.ต. วัชรพล สุวนันทวงศ์
พ.ต.ท. อัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่

0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049
0-2276-0049

08-1639-3963
08-1732-0000
08-4333-3999
08-7103-9977
09-4083-9796
08-1442-5615
08-9918-4086
08-1472-2675
09-8789-5444
08-1775-1330
08-4755-8585
08-5970-3160
08-7778-5858
08-1734-5158

0-2241-1257
0-2241-1664
0-2668-7943 [47]
0-2241-1713
0-2668-7943 [47]
0-2668-7943 [47]
0-2668-7943 [47]
0-2668-7943 [47]
0-2668-7943 [47]
0-2668-7943 [47]
0-2668-7943 [47]

08-1484-4200
08-1558-7130
08-1648-6343
08-5556-4441
08-6842-4555
08-1456-5533
08-6532-1187
09-0910-0213
09-9879-2241
08-0666-8822
08-1801-4949

สน.สามเสน โทรศัพท์กลาง 0-2668-7943 โทรสารกลาง 0-2241-5380
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สว. ธร.

พ.ต.อ. ปรีชา กองแก้ว
พ.ต.ท. สนอง แสงมณี
พ.ต.ท. ประพจน์ อนุศิริ
พ.ต.ท. ศุภชัย ชัยสุวรรณ
พ.ต.ท. ธวัชชัย นรสิงห์
พ.ต.ท. สุรเสน อินทร์จันทร์
พ.ต.ต. นันทพล ดำนิล
พ.ต.ต. คมกริช บุญเลิศ
พ.ต.ต. สุรวัช กอพุทธคุณ
พ.ต.ต. คเชนทร์ บุญทวี
พ.ต.ต. สมพล เหลืองพิพัฒน์ชัย
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มือถือ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
Metropolitan Police Division 2
355 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2566-4247 โทรสารกลาง 0-2566-4239
Web Site: www.div2.metro.police.go.th E-mail: policediv2.11@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. เจริญ ศรีศศลักษณ์
พ.ต.อ. กิตติคุณ พูลสมบัติ
พ.ต.อ. คมศักดิ์ สุมังเกษตร
พ.ต.อ. ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
พ.ต.อ. ปราศรัย จิตตสนธิ
พ.ต.อ. สำเริง สวนทอง
พ.ต.อ. ศราวุธ จินดาคำ
พ.ต.อ. ภาณุเดช สุขวงศ์
ร.ต.อ. ชนะชัย ศิริ

0-2566-4219 [301]
0-2566-4247 [305]
0-2566-4220
0-2566-4247 [304]
0-2566-4377
0-2566-4234
0-2566-4206
0-2566-4230
0-2566-4219 [301]

08-1840-6676
08-1318-3938
08-1315-4789
08-6030-4343
08-1903-0101
08-1903-9283
08-1421-4567
08-1313-4446
08-0785-4666

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2566-4247 โทรสารกลาง 0-2566-4239
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล
สว.งานการเงินฯ
สว.งบประมาณ
สว.งานยุทธศาสตร์และแผน
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.ศูนย์รวมข่าว
สว.เทคโนโลยีฯ

พ.ต.อ. องอาจ ไทยภักดี
พ.ต.ท. อเนก อุ่นเดช
พ.ต.ต. สุวรรณ วิริยจิตประเสริฐ
พ.ต.ต. พัฒนกุล ศรีเพ็งแก้ว
พ.ต.ท. สังคม แก้วโยธา
พ.ต.ท. อัครพัชร์ ทองศรีวาณิช
พ.ต.ท. พิศิษฐ์ กิติพัฒน์ธารากุล
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พุ่มเจริญ
พ.ต.ท. ธงชัย ภัยพิทักษ์
พ.ต.ต. เชิดศักดิ์ ธงภักดิ์

0-2566-4247
0-2566-4247
0-2566-4248
0-2566-4255
0-2566-4232
0-2929-9040
0-2566-4245
0-2566-4244
0-2566-4249
0-2566-4250

08-9025-3377
08-2354-6541
08-5158-9595
08-7670-6161
08-3414-3341
08-4650-4554
08-1642-9015
08-9066-6971
08-4921-1115
08-1755-0146

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2566-4257 โทรสารกลาง 0-2566-4258
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีระชัย ชำนาญหมอ
พ.ต.ท. กมล พลสมัคร
พ.ต.ท. นิรันดร ฟักสุบัน
พ.ต.ท. กฤติเดช จันทร์เพชร
พ.ต.ท. คนาวิทย์ ถานะวุฒิพงศ์
พ.ต.ท. กิตติ์ ยังมี

0-2566-4257
0-2566-4257
0-2566-4257
0-2566-4257
0-2566-4257
0-2566-4257

08-1470-3777
09-6639-6191
08-6309-3349
08-3063-9356
08-1689-0585
08-9485-2333
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สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุรินทร์ ภู่ฤทธิ์
พ.ต.ต. วุฒิกร มีแก้ว
พ.ต.ต. บัญชา บุญเชิด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2566-4257
0-2566-4257
0-2566-4257

08-1925-4650
09-8104-6737
09-5973-9838

0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22
0-2510-3619-22

08-3333-4646
08-3077-2757
08-1923-7291
08-1550-8833
08-2563-3959
08-5405-9191
08-9488-6501
08-6686-9780
08-1567-4554
09-9463-5989
08-1753-5142

0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916
0-2566-2916

08-9120-3450
08-4769-4477
08-1401-1112
08-6806-8855
08-5666-6035
08-6999-3777
08-3857-3857
08-4678-0037
08-4077-3073
08-9449-9866
08-1830-2797
08-6131-6299
08-5066-0771
08-1925-4491
08-9240-3950
08-1057-7758

สน.คันนายาว โทรศัพท์กลาง 0-2510-3619-22 โทรสารกลาง 02-510-1306
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สิงห์ สิงห์เดช
พ.ต.ท. วีระ งามเลิศ
พ.ต.ท. รุ่งสกุล บุญกระพือ
พ.ต.ท. ทินกร วรโชติ
พ.ต.ท. ยงค์ยุทธ์ ประเสริฐผล
พ.ต.ท. กิตติภัค เอื้อยฉิมพลี
พ.ต.ท. สุรฉัตร อ่อนสีแดง
พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ สุวรรณมณี
พ.ต.ท. พงษ์สิทธิ์ ปาลาพงศ์
พ.ต.ท. ดนัย เสียงหวาน
พ.ต.ท. สมบัติ เกตุกัปตัน

สน.ดอนเมือง โทรศัพท์กลาง 0-2566-2916 โทรสารกลาง 0-2566-2916
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.สส.
สว.ธร.
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)

พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์
พ.ต.ท. พาติกรณ์ ศรชัย
พ.ต.ท. สุเมธ โภชนา
พ.ต.ท. อัครวินต์ สุคนธวิท
พ.ต.ท. รังสรรค์ สอนสิงห์
พ.ต.ท. ศิริชัย เสมสวัสดิ์
พ.ต.ท. ภฤศ ฉายวัฒนะ
พ.ต.ต. สมิทธิกิจ อินทรหอม
พ.ต.ต. เข็มกล้า มั่นพลับ
พ.ต.ท. คมคิด ปราบมนตรี
พ.ต.ท. สมภพ เล็กกลาง
พ.ต.ท. ภาคภูมิ บุญเจริญพานิช
พ.ต.ท. สมชาย สวนฐิตะปัญญา
พ.ต.ท. ชนิด เสือดาว
พ.ต.ต. สุเทพ ปานสีเส้ง
พ.ต.ต. เทพพรศักดิ์ กากแก้ว
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สน.เตาปูน โทรศัพท์กลาง 0-2585-6101,0-2587-0461-5 โทรสารกลาง 02-585-6102
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นพล สุขบุญคง
พ.ต.ท. มนตรี โตสมจิตต์
พ.ต.ท. ภคพงศ์ เฉียบแหลม
พ.ต.ท. พิสิฐชัย สุนทรธนปรีดา
พ.ต.ท. วริศพันธ์ เขมสิริเมธีกุล
พ.ต.ท. อาวุธ หว้ามุกข์
พ.ต.ท. สุรจิตร เปลี่ยนประเสริฐ
พ.ต.ท. วิศรุตม์ โสมทัต
พ.ต.ท. ยศนันท์ วะรางคี
พ.ต.ต. พูลพัฒน์ ธรรมรัชน์เจริญ
พ.ต.ท. ชำนาญ วัยเจริญ
พ.ต.ท. นรา พันธุ์ยิ่งยก
พ.ต.ต. สุรจิตร ชะระ
พ.ต.ต.หญิง นฤมล ฉาบแก้ว
พ.ต.ต. จำรัส เริ่มศรี
พ.ต.ท. นพคุณ ไพเราะ
พ.ต.ท. สุรเดช ฉัตรไทย
พ.ต.ท. พรเทพ เฉลิมเกียรติ
พ.ต.ต. กฤต ตังธนสิริกุล

0-2586-9357
0-2911-5361
0-2587-0461
0-2587-0461
0-2585-6133
0-2587-8311
0-2911-5361
0-2911-5361
0-2911-5361
0-2911-5361
0-2587-0461
0-2587-0461
0-2587-0461
0-2587-0461
0-2587-0461
0-2585-6133
0-2585-6133
0-2585-1649
0-2585-4808

08-9444-8889
08-6997-2234
08-6325-3953
08-4016-3232
08-6976-6660
08-1804-4930
08-6626-6688
08-1836-0560
08-9891-9789
09-5641-9153
08-1713-1364
08-9518-5474
08-4928-1203
08-9895-6670
08-5252-0552
08-1557-7729
08-6363-5966
08-1732-2254
08-6655-2289

05-7464-6073 [100]
05-7464-6073 [200]
05-7464-6073 [209]
05-7464-6073 [209]
05-7464-6073 [401]
05-7464-6073 [202]
05-7464-6073 [302]
05-7464-6073 [302]
05-7464-6073 [302]
05-7464-6073 [302]
05-7464-6073 [209]
05-7464-6073 [402]

08-1551-8875
08-1441-8244
08-0984-0149
08-1407-1214
08-1561-7166
08-6511-5551
08-1984-2852
08-1751-3071
08-6337-7158
08-8002-7942
08-6033-0989
08-1926-8744

สน.ทุ่งสองห้อง โทรศัพท์กลาง 0-2574-6460-73 โทรสารกลาง 02-575-1660
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. มานะ เผาะช่วย
พ.ต.ท. ธีระ เชื้อสุวรรณ
พ.ต.ท. วินิจ ศรีสูงเนิน
พ.ต.ท. สุบรรณ์ อธิเศรษฐ์
พ.ต.ท. กฤษณ์พนธ์ เพ็ชรสดศิลป์
พ.ต.ท. มารุต สุดหนองบัว
พ.ต.ท. ฟ้าฟื้น ม่วงจินดา
พ.ต.ท. ชุมไชศักดิ์ อัครธนอนันต์
พ.ต.ท. อาทิตย์ พรหมนอก
พ.ต.ท. คณะพล วงศ์ชัย
พ.ต.ท. นพดล ดรศรีจันทร์
พ.ต.ท. สำอาง ขาวสอาด
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ต. นรเสฏฐ์ เดชอุ่ม
พ.ต.ท. ไพโรจน์ โชติวรรณ

05-7464-6073 [201]
05-7464-6073 [501]

08-9524-0999
08-6570-4554

0-2521-2408 [405]
0-2521-2233 [700]
0-2521-2231 [405]
0-2521-0514 [303]
0-2521-0070 [703]
0-2521-2233 [700]
0-2521-2233 [700]
0-2521-2233 [700]
0-2521-2233 [700]
0-2521-0569 (405)
0-2521-0569 (405)
0-2521-0514 [303]
0-2521-0514 [303]
0-2521-0070 [703]
0-2521-0070 (501)

08-9444-4799
08-3297-0877
08-1910-7136
08-3199-1625
09-5932-2951
08-2057-5944
08-9137-4258
08-9685-6678
08-8959-1494
08-5757-7240
08-1285-7981
08-1493-4376
08-1694-5058
06-1352-6456
08-5804-2572

สน.บางเขน โทรศัพท์กลาง 0-2521-0569 โทรสารกลาง 0-2521-2233
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อำนาจ อินทรศวร
พ.ต.ท. อำนาจ หาญชนะ
พ.ต.ท. ปรีชา เอี่ยมพ่อค้า
พ.ต.ท. ปรเมษฐ โพยนอก
พ.ต.ท. นรินท์โชติ พงศ์พิธานนนท์
พ.ต.ท. ธิติ พันธ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. อนันต์ วรสาตร์
พ.ต.ต. ประพันธ์ ภิญโญ
พ.ต.ต. จักรพงศ์ แก้วชูทอง
พ.ต.ต. สราวุธ บุตรดี
พ.ต.ต. วชิรวิทย์ การกวี
พ.ต.ท. เสน่ห์ มณีฉาย
พ.ต.ต. ภิญโญ แสงทิพย์
พ.ต.ท. เกียรติคุณ หลวงจินา
พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี ศิริคำ

สน.บางซื่อ โทรศัพท์กลาง 0-2279-1500,0-2279-3764 โทรสารกลาง 02-276-5086
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน
พ.ต.ท. ปริญญา กลิ่นเกษร
พ.ต.ท. สมาน ครองสิน
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ศิริเมธาวี
พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์ เหรียญทอง
พ.ต.ท. จิรภัทร แต้มทอง
พ.ต.ท. พิชิต กอปรกิจงาม
พ.ต.ท. กฤษฎางค์ จิตตรีพล
พ.ต.ท. สุขสันติ์ อุปพระจันทร์
พ.ต.ท. ศรัณย์ ทองห่วง
พ.ต.ต. มนูญ กู้เมือง
พ.ต.ต. สยมภู กุลจิตติสิโรดม
พ.ต.ท. นิติเวช เสาะแสวง
พ.ต.ต.หญิง จิราพร มณฑลทอง

0-2278-2130 [201]
0-2279-1500 [301]
0-2278-2130 [218]
0-2278-4082 [112]
0-2278-4082 [210]
0-2278-1442 [113]
0-2278-4082 [101]
0-2278-1442 [306]
0-2278-4086 [302]
0-2279-0567
0-2278-2130 [302]
0-2278-5297 [302]
0-2278-4086 [210]
0-2278-2130 [405]

08-1933-1132
08-1562-1536
08-1842-7359
08-1379-5320
08-4149-9661
08-7931-2112
08-6381-0881
08-4009-2552
08-6225-5459
08-5848-1343
08-1425-6321
08-5448-4055
08-1905-4060
06-1994-5629
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สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สิทธิชัย ธัญญาบาล
พ.ต.ท. นาถนริศ รัตนบุรี
พ.ต.ต. ลิขิต ภักดีศุภผล
พ.ต.ท. พรชัย ภิรมย์ดา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2279-1500 [215]
0-2278-1442 [207]
0-2278-2130 [308]
0-2278-4082 [208]

08-9147-8383
08-9892-4258
08-6999-6257
08-6773-8714

0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9
0-2588-4247-9

08-5216-9999
08-1357-8855
08-6075-1966
08-8608-8867
08-8498-3888
08-1820-2204
08-4881-5353
09-0339-3637
08-9205-9558
09-4254-8993
08-1933-4680
08-6158-5642
08-9169-4343
08-8498-3888

0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448
0-2512-2448

08-9137-8989
08-4191-9111
08-6978-5151
08-7114-6254
08-9600-8761
08-1774-4255
08-1137-3333
08-1946-7712
08-0701-9191
08-7406-5475
08-5888-0588
08-9127-8535
08-4110-8600

สน.ประชาชื่น โทรศัพท์กลาง 0-2588-4247 – 9 โทรสารกลาง 0-2580-2125
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. สามารถ พรหมชาติ
พ.ต.ท. ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์
พ.ต.ท. สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล
พ.ต.ท. รัฐชัย ศรีวิชัย
พ.ต.ท. ณัฎฐพัชร สุรพงรักตระกูล
พ.ต.ท. ไมตรี สามาอาภัตร์
พ.ต.ท. สุขสันต์ แสนสวัสดิ์
พ.ต.ท. บุญนำ หอมยิ่ง
พ.ต.ท. อัครสรณ์ กิจพ่วงสุวรรณ
พ.ต.ท. อัครพล มณีวรรณ
พ.ต.ท. สมใจ เมฆหมอก
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ช่วยวงศ์
พ.ต.ต. นวัต ประภาสะวัต
พ.ต.ท. คมกร อัคคะประชา

สน.พหลโยธิน โทรศัพท์กลาง 0-2512-2447-49 โทรสารกลาง 0-2512-2450
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป
สวป
สวป
สวป
สว.สส
สว.สส
สว.จร
สว.อก

พ.ต.อ. ณรัช มูลศาสตรสาทร
พ.ต.ท. ประสพโชค เอี่ยมพินิจ
พ.ต.ท. เฉลียง อินทิพย์
พ.ต.ท. คมสันต์ บดิกาญจน์
พ.ต.ท. พงศ์สวัสดิ์ เสียมศักดิ์
พ.ต.ท. ศักดิ์ทวี ศรีบรรเทา
พ.ต.ท. วิสิทธิ์ สายบัวทอง
พ.ต.ท. นิคม ศรเหล็ก
พ.ต.ต. สุสิริวงษ์ ยอดวงษ์
พ.ต.ต. ชลากร ปานแดง
ร.ต.อ. เอกราช โอมาก
พ.ต.ท. วิษณุ ทองน่วม
พ.ต.ท. กฤษดา สยังกูล
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สน.สายไหม โทรศัพท์กลาง 0-2533-7297,0-2531-7580 โทรสารกลาง 02-533-7363
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธนกรณฑ์ ก้อนแก้ว
พ.ต.ท. สำเริง ส่งเสียง
พ.ต.ท. นริศ ปรารถนาพร
พ.ต.ท. ธนู สุขเสริม
พ.ต.ท. นิรุชพล โยธามาตย์
พ.ต.ท. มานิตย์ อร่ามพงศ์
พ.ต.ต. สุธรรม ชมภู
พ.ต.ต. สรรพิชญ์ ศิริสุนทร
พ.ต.ท. จตุรพิทย์ จันทร์อุไร
พ.ต.ท. ธรรมนูญ ธรรมวงศ์
พ.ต.ท. อาณัต ผลยาม
พ.ต.ท. ฉัตร์ชัย คู่สันเทียะ
พ.ต.ต. ชัยณรงค์ แดงนกขุ้ม

0-2531-3774 [210]
0-2531-7580 [200]
0-2533-7124
0-2531-3774 [302]
0-2531-3774 [204]
0-2531-3774 [204]
0-2531-3774 [205]
0-2531-3774 [205]
0-2533-7124
0-2531-7580 [700]
0-2531-7580 [504]
0-2531-7580 [303]
0-2531-7580 [303]

08-1828-9030
08-3298-2323
08-9414-4144
08-7052-9123
08-6300-8710
08-1907-5919
08-1375-5830
08-1804-0893
08-6154-0928
08-2221-6622
08-5114-9343
08-1731-6369
08-7551-3233

0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4
0-2275-2151-4

08-9995-5999
08-6605-4545
09-4351-9445
08-5822-8460
08-9688-0888
08-9980-9550
08-7692-2662
08-6663-3764
08-4659-0463
08-6981-0011
08-1431-7458
09-0958-6623
08-6891-6623
08-1552-8155
08-5094-4999
08-9066-6971
08-6778-2657
08-6571-4561

สน.สุทธิสาร โทรศัพท์กลาง 0-2275-2151-4 โทรสารกลาง 0-2277-9119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. เติมเผ่า สิริภูบาล
พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ยอดกระโหม
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ
พ.ต.ท. อรุณ อุ่นเมตตาอารี
พ.ต.ท. นรินทร์ วงศ์จันทร์
พ.ต.ท. จารุวัตร สิงหศรีชัย
พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์ พิพัฒศุภมงคล
พ.ต.ท. สมบัติ อำไพพร
พ.ต.ต. ธนวิช แสงทอง
พ.ต.ต. อนุชา ตู้มณีจันทร์
พ.ต.ท. สุเมท สุพรรณ
พ.ต.ท. สืบตระกูล จันทร์ฤทธิ์
พ.ต.ท. ธนภัทร สุขมี
พ.ต.ท. แดนชัย ทูลอ่อง
พ.ต.ต. ภิรมย์ เมืองไสย
พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ พุ่มเจริญ
พ.ต.ท. สภาพร ตระกูลสุนทรชัย
พ.ต.ต. สัมพันธ์ แสวง
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มือถือ

สน.โคกคราม โทรศัพท์กลาง 0-2509-0666 โทรสารกลาง 02-509-0377
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน.)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.อก.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุริยา นาคแก้ว
พ.ต.ท. คมสพัสส์ ทองคำนิธิวิลากุล
พ.ต.ท. กอบโชค บุญจันทร์
พ.ต.ท. ทัสสุมิ ยอดประทุมวัน
พ.ต.ท. สมเกียรติ ดวงมาลย์
พ.ต.ท. สง่า วงศ์นิคม
พ.ต.ท. พีรรัฐ โยมา
พ.ต.ต. มโรดม์ ขวัญเมือง
พ.ต.ท. ยุทธการ จันทร์แก้ว
พ.ต.ท.หญิง ระพี จิตต์ตรง
พ.ต.ต. ภาณุพงศ์ จินดาหลวง
พ.ต.ต. สมพร สะตะ

0-2509-0092
0-2509-0666 [302]
0-2509-0666 [302]
0-2509-0666 [307]
0-2509-0666 [401]
0-2509-0666
0-2509-0666
0-2509-0666 [306]
0-2509-0666 [308]
0-2509-0666 [406]
0-2509-0666

09-2252-2555
08-1640-8746
08-8275-6447
09-5957-5859
06-1509-3551
06-1418-0822
08-9776-1380
08-1573-9655
08-6319-1613
08-6993-9493
09-5919-8998
08-5319-4815

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
Metropolitan Police Division 3
190 หมู่ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์กลาง 0-2171-4183 โทรสารกลาง 02-171-4182
Web Site: www.div3.metro. police.go.th E-mail: div3_102@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ชัยพร พานิชอัตรา
พ.ต.อ. อำนาจ อินทรประสาท
พ.ต.อ. วัฒนา ยี่จีน
พ.ต.อ. กิตภัท เพ็งรุ่ง
พ.ต.อ. ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์
พ.ต.อ. กิตติพันธุ์ จุนทการ
พ.ต.อ. อัครพล สว่างวงศ์
พ.ต.อ. กัญชล อินทราราม
ร.ต.อ. ชานนท์ บรรพกาญจจ์

0-2171-4290
0-2171-4303
0-2171-4185
0-2171-4302
0-2171-4202
0-2171-4299
0-2171-4301
0-2171-4300
0-2171-4290

08-1647-4433
08-1874-8701
08-1647-0303
08-1801-5085
09-3326-9229
08-1839-3838
08-7133-3999
09-4545-5454
08-3966-6212

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2171-4183 โทรสารกลาง 02-171-4182
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. โกสิต กาญจนะโกมล
พ.ต.ท. สมชาย องคสิงห์
พ.ต.ท.หญิง ศศินา อังศุสิงห์
พ.ต.ท. สุทธิวุฒิ เตียวสนุก

0-2171-4177
0-2171-4178
0-2171-4179
0-2171-4190-1

08-7742-4242
08-9169-0702
08-5429-1955
08-1921-1197
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สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุพจน์ สุนทรนนท์
พ.ต.ท. นิติพัฒน์ ฉัตรจรรยพร
พ.ต.ต. วุฒิกร ยืนสุข
พ.ต.ท. สุพศิน กล่อมเกษม
พ.ต.ต. พชร อ่วมทองดี
พ.ต.ท. จำนงค์ อุ่นพัฒนา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2171-4208
0-2171-4200-1
0-2171-4209
0-2171-4194-5
0-2171-4183
0-2171-4192

มือถือ
08-1207-5951
09-4496-5886
09-1014-6778
08-9200-3320
08-6042-7700
09-2893-8910

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2518-1619 โทรสารกลาง 0-2171-4175
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์
พ.ต.ท. ทวีป โพธิ์แก้ว
พ.ต.ท. ฟารุค มณีวงศ์
พ.ต.ท. ปัญญา ดำเล็ก
พ.ต.ท. สุทธิพร สุกก่ำ
พ.ต.ท. รชต พัฒนพงษ์
พ.ต.ท. รัชท์ฐพงษ์ นวมเทียน
พ.ต.ท. นพดล โพธิ์ศรี
พ.ต.ต. ทศพร ประพาศมณเฑียร

0-2171-4175
0-2518-1619
0-2518-1619
0-2518-1619
0-2518-1619
0-2518-1619
0-2518-1619
0-2518-1619
0-2518-1619

09-2259-4114
09-0012-3706
08-1922-5017
08-6888-8908
08-7156-3044
08-9064-1188
08-5813-4838
08-6332-1110
08-1558-9189

0-2540-7311
0-2540-7204
0-2540-7212
0-2540-7212
0-2540-7212
0-2540-7212
0-2540-7212
0-2540-7212
0-2540-7923
0-2518-2187
0-2540-7204
0-2540-7204
0-2540-7204
0-2540-7204
0-2540-7212
0-2540-7212

08-9967-7755
08-1255-5889
08-1870-4241
08-9202-1096
08-1744-1545
08-3695-9559
08-1828-8277
08-1828-8277
08-1938-7028
08-1643-7431
08-1813-8264
08-1286-6970
08-1828-2399
08-1553-2873
08-6835-5589
08-6249-1434

สน.มีนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-2540-7311 โทรสารกลาง 0-2518-2183
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ถนัด นักธรรม
พ.ต.ท. นันทภูมิ เรืองรุ่ง
พ.ต.ท. บุญเยี่ยม กันเกตุ
พ.ต.ท. เทพทัต เมตตพันธุ์
พ.ต.ท. ถาวร สายมะณี
พ.ต.ท.หญิง สุวิมล มั่นใจ
พ.ต.ท.หญิง ดรุณี ประเสริฐ
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จิตต์
พ.ต.ท. สุรพล ก้อมน้อย
พ.ต.ท. วุฒิภัทร เปรมปรี
พ.ต.ท. ปิติพงษ์ มณฑา
พ.ต.ท. ทศพล บูรพากาญจน์
พ.ต.ท. นิเวชร์ งามลาภ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันวงษา
พ.ต.ต. ฉลอง คลังทอง
พ.ต.ต. โอสถ ผ่าโผน
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สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สุธี ตันสกุล
พ.ต.ท. สมคิด ประเชิญสุข
พ.ต.ต. ทัศพล สุขไพบูลย์
พ.ต.ท. ศรายุทธ มั่งเรือน
พ.ต.ท. ฐิติวัฒน์ บุญภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2540-7212
0-2540-7923
0-2540-7923
0-2518-2187
0-2171-4228

มือถือ
09-1889-1803
09-0735-0156
08-9539-8009
08-6889-7330
08-1425-6166

สน.นิมิตรใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-2569-1830 , 0-2569-1930 โทรสารกลาง 0-2569-1931
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธนชัย อุสาหกิจ
พ.ต.ท. ประเสริฐ สอนแจ่ม
พ.ต.ท. ชูชัย จับเทียน
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ศรีอนุชา
พ.ต.ท. บุญเลิศ รสรื่น
พ.ต.ท. กัมปนาท ณ วิชัย
พ.ต.ท. ศรัณชัย เอี่ยมธนดล
พ.ต.ท. จักร์ ชูช่วย
พ.ต.ท. วัชรชัย คู่สันเทียะ
พ.ต.ต. ธนาเดช หนูเอียด
พ.ต.ต. อาวุธ แก้วมณี
พ.ต.ต. นเรศ ศรีนาราง
พ.ต.ต. ชนัตพล ศิริภัสสร
พ.ต.ต. อารักษ์ หาหอม

0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930
0-2569-1930

08-1438-6666
08-6772-9346
08-1428-6846
08-5484-8853
08-3251-5150
08-9776-6611
08-7685-6611
08-4977-1414
08-7101-8055
08-9457-3717
08-2573-9198
08-6346-0240
09-2229-1125
08-6409-6797

0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7
0-2543-1155-7

08-7911-6939
08-9766-8666
08-5286-2145
08-1659-3111
08-1311-6799
09-5860-8465
08-1815-4881
08-1913-9145
08-1692-4666
08-2255-7800
08-1987-0110

สน.หนองจอก โทรศัพท์กลาง 0-2543-1155-7 โทรสารกลาง 0-2543-1846
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. พรเทพ สูติปัญญา
พ.ต.ท. เด่นโดม ลาภานันต์
พ.ต.ท. คำแหง กัณฑวงศ์
พ.ต.ท. สุชาติ อิ่มสวัสดิ์
พ.ต.ท. ประเสริฐ จันทร์แดง
พ.ต.ท. วีระ หอมเย็น
พ.ต.ท. เอกศิษฏ์ สุมานัส
พ.ต.ต. คมไพร ทองลาด
พ.ต.ท. พิทยา สิงห์จานุสงค์
พ.ต.ต. สมยา เจริญราษฎร์
พ.ต.ท. ทรงพล เกษมสวัสดิ์
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สน.ลำผักชี โทรศัพท์กลาง 0-2186-0123-5 โทรสารกลาง 0-2988-0926
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชาญวิทย์ พุ่มโพธิ์
พ.ต.ท. วรชิต วิต๊ะกุล
พ.ต.ท. ศักยะ แสงวรรณ
พ.ต.ท. ขวัญชัย กองศักดิ์
พ.ต.ท. สมคิด ตันสกุล
พ.ต.ท. ฉัตรชัย พวงวิกสิตรัตน์
พ.ต.ท. ประเสริฐ รัตนรุ่งโรจน์
พ.ต.ท. อำนวย พานทอง
พ.ต.ท. สมชาย แจ้งธรรมมา
พ.ต.ท. บุญธรรม ศรีวรรณ
พ.ต.ต. ประยูร ประกอบจันทร์
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมอ่อน

0-2186-0124
0-2186-0123
0-2186-0125
0-2186-0124
0-2186-0123
0-2186-0125
0-2186-0124
0-2186-0123
0-2186-0125
0-2186-0124
0-2186-0123
0-2186-0125

08-1329-5515
08-6017-0184
08-1412-1212
08-9482-9945
09-3252-8795
09-3264-7978
08-9799-5153
08-4265-9027
08-7702-2333
08-6322-2841
08-1621-2610
08-7007-4325

สน.ลำหิน โทรศัพท์กลาง 0-2988-6622,0-2988-6688 โทรสารกลาง 02-988-6611,02-988-6644
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อธิป พงษ์ศิวาภัย
พ.ต.ท. สมชาย สมบัติชาติชาย
พ.ต.ท. ฉัตรชัยพัฒน์ ชาวัลย์
พ.ต.ท. กันตพัฒน์ ภาคธรรม
พ.ต.ท. รณกร วงศ์ภู่มณี
พ.ต.ท. ชัยนาม นักไร่
พ.ต.ท. อนุชา สินค้า
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ มีวิริยกุล
พ.ต.ท. เทเวศ รักประชา

0-2988-6565 [100]
0-2988-6622 [205]
0-2988-6633 [207]
0-2988-6677 [204]
0-2988-6777 [208]
0-2988-6777 [208]
0-2988-6677 [204]
0-2988-6988 [203]
0-2988-6644 [200]

08-1383-1111
08-5145-4513
08-6371-9143
08-1859-5121
08-1933-9963
08-4111-1252
08-1702-6994
08-7611-1115
09-8251-7923

สน.ประชาสำราญ โทรศัพท์กลาง 0-2557-4343-5 โทรสารกลาง 0-2557-4342
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อดิศร เสมสวัสดิ์
พ.ต.ท. พลวรรธน์ พุ่มสวัสดิ์
พ.ต.ท. เจิดเกษม ศิริโชติ
พ.ต.ท. สุด อุ่นไทย
พ.ต.ต. โกวิท ผิวผ่อง
พ.ต.ต. ประทวน จิตรพริ้ง
พ.ต.ท. ยุทธการ ปราบภัย
พ.ต.ท. เจตน์ นุชเนื่อง
พ.ต.ต. สนิท ศรีอุดร

0-2557-4343-5[100]
0-2557-4343-5[406]
0-2557-4343-5[202]
0-2557-4343-5[204]
0-2557-4343-5[500]
0-2557-4343-5[401]
0-2557-4343-5[501]
0-2557-4343-5[700]
0-2557-4343-5[301]

08-1648-8060
08-8491-5552
08-9160-3103
08-1935-3606
08-6445-5828
08-9922-6735
08-1803-9942
06-1812-5559
09-2365-9665
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.ลาดกระบัง โทรศัพท์กลาง 0-2326-8389-92 โทรสารกลาง 0-2326-8107
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ศราวุฒิ ศิริ
พ.ต.ท. ภูวไนย เสนาวุธ
พ.ต.ท. สายันต์ เพ็ชรยืนยง
พ.ต.ท. พงศพิเชฐ จำปางาม
พ.ต.ท. มานิต เกษมศิริ
พ.ต.ท. อดุลย์ ทองเพ็ชร์
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ ลอยหา
พ.ต.ท. กิจจา ไกรเทพ
พ.ต.ท. อัชฌา พุทธิปิลันธน์
พ.ต.ท. ทัตพงศ์ จิตรบรรจง
พ.ต.ท. มานัส เลาะหมัดจิตร
พ.ต.ท. สุชาติ มงคลพิพัฒน์
พ.ต.ท. วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล
พ.ต.ท. สุรเดช แถวศรีสุวรรณ์

0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92
0-2326-8389-92

08-9950-9914
08-1987-3313
08-1922-4900
08-1463-2648
08-4335-0709
08-1621-2354
08-7927-7915
08-5983-5070
08-1875-1847
08-1243-9968
08-6619-4100
08-1863-1899
08-6303-0357
08-6378-8414

0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7
0-2557-1100-7

09-2654-2553
08-1304-4606
09-2591-4848
08-1435-2450
08-1649-7488
08-1742-9600
08-6759-3252
08-9555-9296
09-5446-4499
08-5110-0837
08-1443-3947
08-1453-0812
08-1618-0818

0-2326-1741
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6

06-2990-5355
08-1890-5982
09-5165-3656

สน.ร่มเกล้า โทรศัพท์กลาง 0-2557-1100-7 โทรสารกลาง 0-2557-1108
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. รังสรรค์ ประดิษฐผล
พ.ต.ท. ประภาวิน ฉายโฉมเลิศ
พ.ต.ท. ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์
พ.ต.ท. บรรพต นิลพินิจ
พ.ต.ท. วิชิต เสนานอก
พ.ต.ท. วิเชียร ดำเนียม
พ.ต.ต. มนต์ชัย ไชยพงศ์
พ.ต.ท. ฤชุพงศ์ พรหมประกาย
พ.ต.ท. โรจน์วศิน ภัทรศิลสุนทร
พ.ต.ต. ไพรัตน์ กองแก้ว
พ.ต.ท. อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์
พ.ต.ท. นันทวิทย์ เจริญพร
พ.ต.ต. ศุภชัย มูลผลา

สน.ฉลองกรุง โทรศัพท์กลาง 0-2326-1742-6 โทรสารกลาง 0-2326-1744
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์
พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์ พรใหญ่พงศ์
พ.ต.ท. ประภาส แก้วฉีด
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กำจัด ไชยนอก
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ หวังดี
พ.ต.ท. สามารถ กลิ่นเกล้า
พ.ต.ท. นิรันดร์ เข้มประเสริฐ
พ.ต.ต. ธวัชชัย จงยิ่งเจริญ
พ.ต.ต. ทนง เพียรประเสริฐ
พ.ต.ต. วรากร ไชยวงค์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ ไตรนาจา
พ.ต.ต. สุริพัฒน์ เย็นสำเภา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6
0-2326-1742-6

08-7511-5511
08-1937-0746
08-1309-5277
08-1701-5789
08-9629-2929
08-1180-1425
08-1963-7165
08-1552-2572
08-9011-6336

0-2326-9991 [100]
0-2326-9991 [300]
0-2326-9991 [200]
0-2326-9991 [202]
0-2326-9991 [305]
0-2326-9991 [203]
0-2326-9991 [205]
0-2326-9991 [204]
0-2326-9991 [500]
0-2326-9991 [401]
0-2326-9991 [700]

08-1959-1551
08-9205-6944
08-8524-5252
08-4556-5953
08-3249-7314
08-1483-5305
08-6888-1355
08-0909-8085
08-4094-7481
08-0292-2454
08-9462-9594

0-2988-3016
0-2988-2455
0-2988-2446
0-2988-2447
0-2988-2447
0-2988-2447
0-2988-2460-1 [304]
0-2988-2460-1 [304]
0-2988-2460-1 [304]
0-2988-2489
0-2988-2487

08-3297-4888
08-0184-4488
08-1682-2904
08-6042-6668
08-2789-5354
08-1494-8957
08-1995-3199
08-9010-6291
08-1441-7722
08-6313-3637
08-1632-0851

สน.จรเข้น้อย โทรศัพท์กลาง 0-2326-9991 โทรสารกลาง 0-2326-8120
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.ธร.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. สมเกีรยติ สนใจ
พ.ต.ท. ปารุสก์ ภู่วรรณ
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ คำบุศย์
พ.ต.ท. ธนาพันธ์ ผดุงการ
พ.ต.ท. ธิติพงศ์ วงษ์หนูพะเนาว์
พ.ต.ท. เกษม ขุนชุม
พ.ต.ต. ธีระ จิระกุลชัย
พ.ต.ต. พัฒทยา วงศ์วานิช
พ.ต.ท. อัครพนธ์ เชี่ยวชาญศิลป์
พ.ต.ต. วสันต์ กันเกตุ
พ.ต.ต. พิพัฒน์ ว่องเจริญพืชผล

สน.สุวินทวงศ์ โทรศัพท์กลาง 0-2988-2460-1 โทรสารกลาง 0-2988-2462
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สว.ป.
สว.ป.
สว.ป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เชษฐา สว่างสุข
พ.ต.ท. เทพรัชต์ สกุลมีฤทธิ์
พ.ต.ท. โสภณ ยานะธรรม
พ.ต.ท. สายชล มงคล
พ.ต.ท. นรญาณ ด่านศรีสุข
พ.ต.ท. มานพ ทรายแก้ว
พ.ต.ท. ปราการ ยูวะนิยม
พ.ต.ท. นรา แอศิริ
พ.ต.ท. บัญชา ทองใบใหญ่
พ.ต.ท. สุนทร ไชยรักษา
พ.ต.ท. สมพงษ์ วงษ์หอม
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สว. (สอบสวน)
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พงศกร วรรณทอง
พ.ต.ต. นริศ สิริวันต์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2988-2447
0-2989-3015

มือถือ
08-6839-5485
08-8658-2929

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
Metropolitan Police Division 4
28 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตแขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์กลาง 0-2517-2707, 0-2517-7217 โทรสารกลาง 0-2517-2751, 0-2517-3839
Web Site: www.metro4.ru.edu E-mail: webmaster_metro4@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
นว.ผบก.

พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล
พ.ต.อ. พัฒนา เพศยนาวิน
พ.ต.อ. บุญญฤทธิ์ รอดมา
พ.ต.อ. ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
พ.ต.อ. มานพ น่วมลิวงศ์
พ.ต.อ. พรชัย ขจรกลิ่น
พ.ต.อ. ธวัช วงศ์สง่า
พ.ต.อ. ชัยรพ จุณณวัตต์
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ จอมเล็ก

0-2517-4066
0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-4066

08-1443-5492
08-5777-7238
08-9891-6968
08-1843-6677
08-1438-4444
08-1558-4936
08-1818-2045
09-6192-9991
08-9063-0364

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ อรรถธรรมสุนทร
พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ
พ.ต.อ. ภาคภูม พูลศิริโภคา
พ.ต.อ. พงศกร โนรี
พ.ต.อ. น้ำเพชร ทรัพย์อุดม
พ.ต.อ. มานะ มหาศะรานนท์
พ.ต.อ. อิสระ ณ พัทลุง
พ.ต.อ. อุทิศ จันทะศรี

0-2517-6831
0-2517-6831
0-2517-6831
0-2517-6831
0-2517-6831
0-2517-6831
0-2517-6831
0-2517-6831

09-4683-5559
09-4295-4991
08-8495-6996
08-1635-1391
08-1809-2276
09-8275-7341
08-1647-4321
08-1629-5520

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2517-2707, 0-2517-7217 โทรสารกลาง 0-2517-2751, 0-2517-3839
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล

พ.ต.อ. ภิญโญ ใหญ่ไล้บาง
พ.ต.ท. ปัญญาพงษ์ ปัญญาวัชรากร
พ.ต.ท.หญิง นชมณี ปาลกะวงศ์ ณ
อยุธยา
พ.ต.ท. ประพันธ์ ทุ่งปรือ
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ มูลตา

0-2517-7217
0-2517-7217
0-2517-1176

08-1623-3889
08-1480-2555
08-5661-4245

0-2517-7217
0-2517-4013

09-0984-9337
08-9153-1156
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ตำแหน่ง
สว.งานการเงินฯ
สว.งานยุทธศาสตร์ฯ
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.ศูนย์วิทยุเสรีไทย
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.ศูนย์เทคโน ฯ

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง สิดารัตน์ รินรส
พ.ต.ท.หญิง ปภา สิงห์สูง
พ.ต.ท. พิรัชย์ สัจจา
พ.ต.ท. วัฒนา เบ้าศรี
พ.ต.ท. กฤชกณก ภาสะวนิช
พ.ต.ต. กษิติ์ยศ แพรขาว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2517-6995
0-2517-6834
0-2517-6831
0-2517-2707
0-2517-2843
0-2517-3300

มือถือ
08-4647-6116
08-6387-3949
08-9982-8555
08-0614-7888
08-1929-5335
08-7975-7499

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2319-7780-4 โทรสารกลาง 0-2319-4043
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส
พ.ต.ท. ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ
พ.ต.ท. อุดรชัย ขุนพินิจ
พ.ต.ท. ธานี จิตรธรรม
พ.ต.ท. สุรพงษ์ พุฒขาว
พ.ต.ท. วิศิษฐ์ ศรียาภัย
ร.ต.อ. จิตติชัย รัตนวรประดิษฐ์
ร.ต.อ. สิปปนนท์ พ่วงขวัญ

0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4
0-2319-7780-4

08-1555-8811
09-2430-8649
08-1833-5053
08-9491-7191
08-1347-5995
09-2280-5555
08-9429-9991
08-7122-3344
09-3191-3333

สน.หัวหมาก โทรศัพท์กลาง 0-2314-3340-2, 0-2319-3001 โทรสารกลาง 0-2314-0690,0-2314-0985
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศรายุทธ จุณณวัตต์
พ.ต.ท. สันติชัย จันทดวง
พ.ต.ท. นพพร ศรีสุชาติ
พ.ต.ท. พลกฤต ธรรมสาส์น
พ.ต.ท. พิพัฒน์ เต็งถาวร
พ.ต.ท. รังสรรค์ บำรุง
พ.ต.ท. ธีร์นิติ เสียงลอย
พ.ต.ท. อธิพัชร์ ยิ่งศิริธนนนท์
พ.ต.ต. วันเผด็จ หงษ์ทอง
พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ อนันต์พันธ์
พ.ต.ท. ประยูร ทองนุ่น
พ.ต.ต. สมเจตน์ พลเหลา
พ.ต.ต. ภาสกร มณีรัตน์
ร.ต.อ. เอกพร เอี่ยมสะอาด
พ.ต.ท. สุทิน พัฒนา
พ.ต.ต. เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ

0-2318-9877
0-2314-2398
0-2314-3340-2 [314]
0-2314-3340-2 [314]
0-2314-1567
0-2314-1659
0-2314-3340-2 [406]
0-2314-3340-2 [406]
0-2314-3340-2 [406]
0-2314-3340-2 [406]
0-2314-3340-2 [314]
0-2314-3340-2 [314]
0-2314-3340-2 [314]
0-2314-3340-2 [314]
0-2314-1567
0-2314-1567

09-2546-9955
08-1938-3543
08-1457-0388
09-4858-9916
08-1551-0079
08-1949-1215
08-1802-1647
08-1839-2720
08-1375-1111
09-2385-8999
08-6360-0917
09-1742-1887
08-5959-9561
09-4543-5491
08-3091-9447
08-1585-6443
หน้า 121

บช.น.

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
ตำแหน่ง
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นพรัตน์ นพฤทธิ์ดนุเขต
พ.ต.ต. มานิตย์ คำฟู

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2314-1659
0-2314-3340-2 [506]

มือถือ
06-2351-5565
08-1699-3477

สน.ลาดพร้าว โทรศัพท์กลาง 0-2377-4314-5, 0-2377-7243 - 5 โทรสารกลาง 0-2378-1609
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์
พ.ต.ท. นนท์ นุมบุญนำ
พ.ต.ท. ผดุงศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
พ.ต.ท. อานพ วินัยโรจน์
พ.ต.ท. สำรวย แสนสม
พ.ต.ท. รติวุฒิ นาคแก้ว
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ การรัตน์
พ.ต.ท. คณบดี เลิศอมรศักดิ์
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ จันทรพัชร
พ.ต.ท. ธนพัฒน์ สีหวงค์
พ.ต.ท. ขวัญชัย บุญเพ็ชร
พ.ต.ต. ธรพล กลิ่นเกษร
พ.ต.ต. อัครเดช พรมโพธิ์
พ.ต.ต. มนเดช มาแนม
พ.ต.ต. พงษ์เดช ชูสังข์
พ.ต.ต. เปรมศักดิ์ รักษาแสง
พ.ต.ท. ไพจิตร คำยอด
พ.ต.ต. พนมกร ฟองแก้ว
พ.ต.ท. วินยู ศิริ
พ.ต.ต. ณรงค์ แป้นปลื้ม

0-2378-1601
0-2375-5405
0-2375-8588 [313]
0-2375-8588 [313]
0-2375-8588 [215]
0-2375-8588 [304]
0-2375-8588 [430]
0-2375-8588
0-2375-8588 [306]
0-2375-8588 [405]
0-2375-8588 [405]
0-2375-8588 [405]
0-2375-8588 [405]
0-2375-8588 [430]
0-2375-8588 [430]
0-2375-8588 [430]
0-2375-8588 [405]
0-2375-8588 [405]
0-2375-8588
0-2375-8588

08-5930-4646
08-0995-6565
08-6059-0177
08-1926-9778
07-6327-7256
08-1811-4878
08-6398-0430
08-6366-3652
08-1700-4432
08-7669-7117
08-1770-1111
09-2359-6462
08-4030-7358
08-7167-1401
08-7793-5783
08-4071-7828
08-6668-6734
08-1731-8774
08-9232-3444
08-3059-0983

0-2184-4326
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8

08-3563-5353
08-9656-6464
08-9925-8422
09-6252-6801
08-6300-0726
09-1549-2699
08-1345-8180
09-2516-3636
08-1623-4698

สน.วังทองหลาง โทรศัพท์กลาง 0-2184-4327-9 โทรสารกลาง 0-2184-4332
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ธรรมนูญ บุญเรือง
พ.ต.ท. เชน ศรีกรุงไกร
พ.ต.ท. เชาวฤทธิ์ เงินฉลาด
พ.ต.ท. มารุต แก้วประเสริฐ
พ.ต.ท. นเรนทร์ เครื่องสนุก
พ.ต.ท. สถาปนา จุณณวัตต์
พ.ต.ท. ภูมิประสิทธิ์ น้อยวงษ์
พ.ต.ท. ธธีร์ธร เพชรสีราสิงห์
พ.ต.ท. พิชัย ทูลธรรม
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ยิ้มแย้ม
พ.ต.ต. สวิด แก้วปลั่ง
พ.ต.ต. ภิภัสสร์ พูนลัน
พ.ต.ท. จุมพล สินศิริพงษ์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์
พ.ต.ท. อุกฤษฏ์ โกศลยุทธสาร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8
0-2184-4327-8

มือถือ
08-9149-1959
08-5411-1130
08-0659-9694
08-0602-3955
08-1743-0369
08-6321-9394

สน.โชคชัย โทรศัพท์กลาง 0-2538-1599, 0-2538-1333, 0-2538-3897 โทรสารกลาง 0-2538-3780
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุพล ค้ำชู
พ.ต.ท. พรทวี สมวงศ์
พ.ต.ท. อลงกรณ์ ศิริสงคราม
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ นาคามาตย์
พ.ต.ท. สรพงษ์ นาคะโยคี
พ.ต.ท. สมชาย ภัทรกุลดิลก
พ.ต.ต. กฤษฏาพงศ์ ศรีแก้ว
ร.ต.อ. กิตติคม วิริยะกิจ
ร.ต.อ. พลกฤต ทิพยทัศนัน
พ.ต.ท. ประทวน แมลงทับ
พ.ต.ท. ไตรพงษ์ วงศ์อมรอัครพันธ์
พ.ต.ต. สถาพร สุขสว่าง
พ.ต.ท. กอบศักดิ์ โพธิ์วารี
พ.ต.ท. สาโรจน์ เพ็ญสูตร
พ.ต.ท. เดชาวัสส์ ขันกสิกรรม

0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9
0-2538-5248-9

08-1986-8225
08-1733-1141
09-7002-8836
08-6366-2866
08-6111-1010
08-4084-9191
08-5805-5032
08-7584-3650
08-3848-3962
08-1901-7261
09-2623-3431
08-1618-6499
08-1527-0035
08-6575-7457
09-4560-3368

0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4

08-4146-4747
08-1810-3784
08-3030-0303
08-6667-5767
08-6901-3649
08-1555-0678
08-1172-5520
08-9788-9338
08-7985-6646
08-6997-4258

สน.บึงกุ่ม โทรศัพท์กลาง 0-2374-9700-4 โทรสารกลาง 0-2732-5575
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. อภิรัฐ พุ่มกุมาร
พ.ต.ท. ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์
พ.ต.ท. อภิวัฒน์ เชษฐา
พ.ต.ท. อนุวัตร โพธิ์กลัด
พ.ต.ท. ธีรวุธ พิมพิสัย
พ.ต.ท. ภูริวัจน์ นิเทศวิทยานุกุล
พ.ต.ท. วีระพันธ์ ณ ลำปาง
พ.ต.ท. สุนทร สุขเจริญ
พ.ต.ท. ยงยุทธ คงจริตงาม
พ.ต.ต. ธีรศักดิ์ เพชรฟัก
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. คชภพ บุญอินทร์
พ.ต.ท. บุญเชิด ศรีกอง
พ.ต.ท. เจษฎา ประยูรบุตร
ร.ต.อ. บัญชากิจ หางนาค
พ.ต.ท. คณิณ ค้ำคูณ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4
0-2374-9700-4

08-9987-5665
06-1629-2148
08-9180-0582
06-1465-9153
08-1199-9901

0-2518-1510-3 [113]
0-2518-1510-3 [111]
0-2518-1510-3 [105]
0-2518-1510-3 [105]
0-2518-1510-3 [105]
0-2518-1510-3
0-2518-1510-3
0-2518-1510-3
0-2518-1510-3 [105]
0-2518-1510-3 [105]
0-2518-1510-3
0-2518-1510-3
0-2518-1510-3

08-1834-9732
08-6312-5252
08-9676-2622
08-4145-5558
08-4714-3333
08-1913-8052
08-1958-8758
09-4556-8500
08-6068-3487
08-6119-8406
08-5820-7226
08-1442-3879
08-1840-6543

0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2
0-2328-6971-2

08-1762-0594
08-7508-1111
08-1551-7366
08-7675-4994
08-1839-8131
08-1751-2744
09-3084-9191
08-1899-2936
09-5579-5888
09-5691-5396
08-6084-3658
08-9814-4656
08-6140-4118

สน.บางชัน โทรศัพท์กลาง 0-2518-1510-3 โทรสารกลาง 0-2517-0480
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ชูพันธ์
พ.ต.ท. ธีรยุทธ ใหม่แปง
พ.ต.ท. ปวิช นิลสุวรรณ
พ.ต.ท. รักศักดิ์ รุ่งแสง
พ.ต.ท. ธนาวุฒิ เปียผ่อง
พ.ต.ท. อชิระ อ่อนกล่ำผล
พ.ต.ต. อุปดิศย์ ราชกิจเจริญ
ร.ต.อ. ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์
พ.ต.ต. ธวัชชัย มานันตพงศ์
พ.ต.ต.หญิง ปุณณิศา ชัยพลเดช
พ.ต.ท. เฉลิมพล แพทอง
พ.ต.ท. ยุทธพิชัย ชัยสิทธิ์
ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย ว่องมหาชัยกุล

สน.ประเวศ โทรศัพท์กลาง 0-2328-6971-2 โทรสารกลาง 0-2328-7336
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ธงชัย วิไลพรหม
พ.ต.ท. พีรวัส ประสาทกลาง
พ.ต.ท. จตุภูมิ มุดซาเคน
พ.ต.ท. พงศ์กิตดิ์ พินิจลิขิตศักดิ์
พ.ต.ท. ปริญญา เหลืองอุทัย
พ.ต.ท. พิจิตร โยธินวัชรชัย
พ.ต.ท. สุธิศักดิ์ พิริยะภิญโญ
พ.ต.ท. ธรรศพงศ์ พัฒนกิตติสกุล
พ.ต.ต. ดิษยเดล ยิ้มแย้ม
พ.ต.ท. ประยุทธ พึ่งเคหา
พ.ต.ต. สมชาย สาระเกษ
พ.ต.ท. เวนิด ตอสกุล
พ.ต.ท. ปกรณ์ ทองช่วง
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ตำแหน่ง
สว.จร.
สว.อก.สน.อุดมสุข

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. พชรชัย ปาณะดิษ
พ.ต.ท. สยุมภู ภักดีพุทธารักษ์

0-2328-6971-2
0-2328-6971-2

08-5552-3555
08-9200-3787

ร.ต.อ. สมชาย เตมีศักดิ์

0-2328-6971-2

08-6084-3658

0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6
0-2337-5544-6

08-1735-1720
08-1930-0351
09-5949-1935
08-6571-1715
08-3830-5555
08-1422-0836
08-9224-3654
09-0806-8446
08-6577-5617
08-6374-0355
08-1726-7268
08-9200-3787

ปรท.สวป.สน.ประเวศ
สว.อก.

สน.อุดมสุข โทรศัพท์กลาง 0-2337-5544-6 โทรสารกลาง 0-2337-4686
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปรีชา เพ็งเภา
พ.ต.ท. ณัฐ ตันธารัตน์
พ.ต.ท. สมชัย อนิวัติกุลชัย
พ.ต.ท. วิทยา เรืององอาจ
พ.ต.ท. เนติ วงษ์กุหลาบ
พ.ต.ท. ชูพงศ์ ยอดพราหมณ์
พ.ต.ท. พงศธร เจริญชัยกิจ
พ.ต.ต. เถลิงศักดิ์ มณีอินทร์
พ.ต.ต. ธรรมทัช ธัมมัญญู
พ.ต.ท. สุพจน์ พุ่มแหยม
พ.ต.ท. ปัณณรุจน์ เรืองเกษมสัณห์
พ.ต.ท. สยุมภู ภักดีพุทธารักษ์

กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
Metropolitan Police Division 5
เลขที่ 323 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2280-5242 โทรสารกลาง 0-2280-5256
Web Site: www.metropolice5.com E-mail: metropolice.5@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ต. สมประสงค์ เย็นท้วม
พ.ต.อ. กิตติกร บุญสม
พ.ต.อ. สมนึก น้อยคง
พ.ต.อ. จักษ์ จิตตธรรม
พ.ต.อ. ภานุ รักษ์กุล
พ.ต.อ. สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์
พ.ต.อ. อัศวยุทธ นุชพุ่ม
พ.ต.อ. เกติ์ฉกาจ นิลประดับ
ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ คงคานนท์

0-2280-5168
0-2280-5239
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5255

08-1615-9385
09-5921-3636
08-1803-3356
08-6335-3338
08-1954-6919
08-1858-9745
08-1623-6344
08-6322-3333
08-5661-6220
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2280-5242 โทรสารกลาง 0-2280-5256
ผกก.
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.กอ.รมน.ช่วยราชการ
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล
สว.งานการเงินฯ
สว.งานยุทธศาสตร์ฯ
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.ศูนย์รวมข่าว
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานเทคโนโลยีฯ

พ.ต.อ. ยุทธพงษ์ อินทรพงษ์
พ.ต.อ. เดชา พรมสุวรรณ์
พ.ต.อ. มงคล นันทจิตร
พ.ต.อ. ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์
พ.ต.อ. ประดิษฐ์ เปการี
พ.ต.อ. ประยูร สุมานัส
พ.ต.อ. ฉลาด ศรศิริ
พ.ต.อ. สมชาย สินธนเจริญวงศ์
พ.ต.อ. ธวัชชัย จันทร์จรุง
พ.ต.ท. กฤติเดช ปัญญาวศิน
พ.ต.ท. นพคุณ ประทุมเพ็ชร
พ.ต.ท. ธารา เทพวณิช
พ.ต.ต. บริบูรณ์ เติมประยูร
พ.ต.ต. วุฒิพงษ์ ตั้งมหากิจศิริ
พ.ต.ท.หญิง วชิรา โตจำสี
พ.ต.ท. จำลอง พรหมกัลป์
พ.ต.ท. ภัทรเดช ภัทรบุตรเพชร
พ.ต.ท. วิรัตน์ ปัญญาวรคุณ
พ.ต.ท. สุชาติ ยศดำรงกุล
พ.ต.ท. ปิติทัต กงทอง

0-2280-5240
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5247
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5242
0-2280-5245
0-2280-5257
0-2280-5240
0-2280-5248
0-2255-1888
0-2280-5257
0-2280-5258

08-1170-4422
08-1633-5904
08-9491-8923
08-8684-9992
08-1845-5154
08-1627-3166
08-1921-9792
08-5960-8666
08-1404-5002
08-1817-4674
08-1350-9732
08-1566-6020
08-5821-9222
08-7905-6261
08-1926-8446
08-5008-1522
08-8859-6366
08-3562-2244
08-1373-5158
08-1565-1070

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2354-6164 , 0-2354-6124 , 0-2354-6125 โทรสารกลาง 0-23546125
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. ธีรศักดิ์ ภิญโญ
พ.ต.ท. ภูริส จินตรานันท์
พ.ต.ท. จิรายุส วานิชกูล
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ งามลาภ
พ.ต.ท. อุเทน รวมสุข
พ.ต.ต. สุรพล จันทร์สมศักดิ์
พ.ต.ต. นิธิ ตรีสุวรรณ
พ.ต.ท. วิษณุวัฒน์ ภู่ระหงษ์
พ.ต.ท. บริบูรณ์ เติมประยูร

0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164
0-2354-6164

08-1813-1346
08-5825-1555
08-6355-1102
09-9535-5542
08-8252-5283
08-1911-2631
09-4594-6935
08-1255-5858
08-5821-9222
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.คลองตัน โทรศัพท์กลาง 0-2314-0041-3 โทรสารกลาง 0-2314-0310
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง(สอบสวน)
รอง(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. สมบัติ หงษ์ทอง
พ.ต.ท. บุญเลิศ เกตุนุต
พ.ต.ท. วิชัย ณรงค์
พ.ต.ท. พีระณฤทธิ์ พรพีรพาน
พ.ต.ท. กู้เกียรติ จันทร์พุ่ม
พ.ต.ท. นิรันดร์ โสมะคุณานนท์
พ.ต.ท. ยงยอด สิทธิสาร
พ.ต.ท. วชิรากรณ์ วงศ์บุญ
พ.ต.ท. ณริศ หาญจริง
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ชื่นอารมณ์
พ.ต.ท. สันติ ปัญญาวงศ์
พ.ต.ท. เกษม พาหา
พ.ต.ต. ภาณุวัฒน์ จันทศรี
พ.ต.ต. ภานุภัทร กิตติพันธ์
ร.ต.อ. ประเสริฐ จันทร์อักษร
ร.ต.อ. วิทยา สมการ

0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3
0-2314-0041-3

08-1343-3001
08-6330-3771
08-1983-0022
08-5821-7447
08-1946-1897
08-1854-3052
08-1943-3730
08-9054-5454
08-1009-0944
08-6388-6386
08-1689-7172
08-1426-7589
08-6355-5963
09-4426-6987
08-1696-4799
08-9509-3366

0-2390-2242
0-2390-2242
0-2390-2242
0-2390-2242
0-2390-2242
0-2390-2268
0-2382-1106
0-2382-1106
0-2382-1106
0-2382-1106
0-2390-2242
0-2390-2242
0-2390-2242
0-2390-2245
08-9949-6600

08-6214-9372
08-1613-3366
08-4425-4141
08-1824-5379
08-1555-5539
09-0970-9244
08-9881-9999
08-4017-9584
08-4211-1042
08-4113-5777
08-9171-7456
08-6979-6256
09-7240-6665
08-6375-9021
08-9777-8300

สน.ทองหล่อ โทรศัพท์กลาง 0-2390-2242 โทรสารกลาง 0-2390-2254
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ขจรพงศ์ จิตต์ภาคภูมิ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ มงคลคุณากร
พ.ต.ท. อาชวิน บุญธรรมเจริญ
พ.ต.ท. นพดล สามารถ
พ.ต.ท. จิรกฤต จารุนภัทร์
พ.ต.ท. วสุ เชื่อพุทธ
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ก่อสกุล
พ.ต.ท. ชาญชัย ฤทธิฦาชัย
พ.ต.ต. ยุทธพงษ์ ผดุงรัตน์
ร.ต.ต. ธนากร งามเย็น
พ.ต.ท. ศราวุทฒิ์ เดชศรี
พ.ต.ท. เอกลักษณ์ สิริยศโสภณ
พ.ต.ต.หญิง กรแก้ว ประหยัดทรัพย์
พ.ต.ต. อัครัช ถนอมชาติ
พ.ต.ต. ทองเปลว หาญไพบูลย์
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สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศักรินทร์ เกิดสำอางค์
พ.ต.ต.หญิง นนิชรา อภิธนาคุณ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2390-2268
0-2390-2240

มือถือ
08-8692-1118
08-9481-5555

สน.ทุ่งมหาเมฆ โทรศัพท์กลาง 0-2287-3004-8 , 0-2213-1907 , 0-2286-0717 , 0-2679-4013 โทรสารกลาง 0-22873007
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อัครวุฒ ธานีรัตน์
พ.ต.ท. พิทักษ์ ลาดล่าย
พ.ต.ท. ฤตวีร์ สุขเจริญ
พ.ต.ท. เจษฎา คุ้มศาสตรา
พ.ต.ท. ณัฐจักร ผิวทน
พ.ต.ท. ณรงค์ ยิ้มปั่น
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศิริรณรงค์
พ.ต.ต. ภษิต กะเตื้องงาน
พ.ต.ต. วสุ น้อยเจริญ
ร.ต.อ. กฤตศิลป์ พูนผลกุล
พ.ต.ต. กฤษณะโชติ คำนิมิตร
พ.ต.ต. พิเชษฐ์ พรหมแก้ว
พ.ต.ต. ภูมิทัศ ปิติจิระนน

0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6
0-2287-3004-6

06-1519-3519
08-1842-6892
08-1825-6545
06-1935-1956
08-9531-2368
09-1993-9905
08-6383-0857
08-5059-2759
08-1560-8545
08-8993-4662
08-5121-9514
09-7921-8168
08-9229-5556

สน.ท่าเรือ โทรศัพท์กลาง 0-2249-8888,0-2249-8890 โทรสารกลาง 02-249-8891
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว(สอบสวน)
สว(สอบสวน)
สว(สอบสวน)
สว.จร.
สว.สส.

พ.ต.อ. สมบัติ แก่นวิจิตร
พ.ต.ท. พีรธรรม คำจร
พ.ต.ท. ยรรยง สุวรรณสอาด
พ.ต.ท. วันชาติ ปราบงูเหลือม
พ.ต.ท. ทรงพล กาญจนพันธ์
พ.ต.ท. อชิรวิทย์ ทองจันดี
พ.ต.ท. นิรันดร์ อินทร์ชีลอง
พ.ต.ท. กัณฑวัฒน์ นานานนท์
พ.ต.ท. ปัณณ์ภณ นามเมือง
พ.ต.ท. วิทยา สังสิมมา
พ.ต.ท. อุเทน ทักขิโน
พ.ต.ต. วชิรชัย พิลาสันต์
พ.ต.ต. พิเชฐ อามาตย์พล
พ.ต.ต. ปรัชญา กระแสร์ลาภ
พ.ต.ท. ธนสิทธิ์ ศรีอรุณ

0-2249-8888 [100]
0-2249-8888 [200]
0-2249-8888 [300]
0-2249-8888 [313]
0-2249-8888
0-2249-8888 [600]
0-2249-8888 [200]
0-2249-8888 [200]
0-2249-8888 [200]
0-2249-8888 [200]
0-2249-8888 [300]
0-2249-8888 [300]
0-2249-8888 [300]
0-2249-8888 [700]
0-2249-8888 [401]

08-6602-9009
08-1866-7997
08-1814-1188
08-1575-7411
08-7711-6589
08-1875-3551
08-1529-5641
08-7779-5685
09-7293-9091
08-9107-8525
08-1627-0941
08-9988-3838
08-1476-4720
08-1924-1653
08-9795-4114
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สว.สส.
สว.ธร

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประเสริฐ ชะเอมทอง
พ.ต.ต. สมนึก เคล้าเคลือ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2249-8888 [401]
0-2249-8888 [503]

08-2025-8223
08-9693-2326

0-2396-1711 [100]
0-2393-7248 [200]
0-2396-1656-8 [308]
0-2396-1656-8 [300]
0-2396-1656-8 [202]
0-2396-1656-8 [701]
0-2396-1656-8
0-2396-1656-8
0-2396-1656-8 [306]
0-2396-1656-8 [203]
0-2396-1656-8
0-2396-1656-8 [208]
0-2396-1656-8 [312]
0-2396-1656-8 [401]
0-2396-1656-8 [402]
0-2396-1656-8 [700]
0-2396-1656-8 [500]

08-5996-1565
08-1436-1800
08-1914-8389
08-1899-3563
08-1313-2831
08-2331-5522
08-1656-2251
08-9126-6587
08-6380-6231
08-9000-5420
08-9769-9949
08-2791-4303
08-6305-8449
08-9560-6709
08-0989-5649
08-9079-0042
08-1741-6111

0-2286-1232(100)
0-2286-1232
0-2679-4411
0-2682-1460
0-2286-1232(401)
0-2286-1232(401)
0-2286-1232
0-2286-1232
0-2286-1232
0-2286-1232
0-2679-4411
0-2679-4411

08-1924-1924
08-9991-1643
08-6700-9708
08-4572-5556
08-5058-6684
08-1375-2959
08-9114-3955
08-3125-2269
08-9886-8348
06-1435-9999
08-1498-3638
08-6604-8146

สน.บางนา โทรศัพท์กลาง 0-2396-1656-8 โทรสารกลาง 0-2396-0454
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อุดม ธุระงาน
พ.ต.ท. เดโช โสสุวรรณากุล
พ.ต.ท. สายชล หงษ์สุวรรณ์
พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์ พลิคามินทร์
พ.ต.ท. ภาสกร รัตนปนัดดา
พ.ต.ท. ธเนศ ศรีจำปา
พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ พันธ์ธงไชย
พ.ต.ท. ประลอง พรหมศร
พ.ต.ท. ยุทธศิลป์ การินทร์
พ.ต.ต. วิทวัส แสงเพิ่ม
พ.ต.ต. สุภชัย เพชรช่วย
พ.ต.ต. วัลลภ จำเนียรสวัสดิ์
พ.ต.ต.หญิง แอรจิรา เชื้อทะเล
พ.ต.ต. ปรัชญา บุญยืน
พ.ต.ต. อภิโชค ขนบดี
พ.ต.ต. กงจักร์ ทองเสี่ยน
พ.ต.ต. สมโมท แสงสวัสดิ์

สน.บางโพงพาง โทรศัพท์กลาง 0-2286-1232-3 โทรสารกลาง 0-2287-3132
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
พงส.ผนพ.
พงส.ผนพ.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. สมโภช สุวรรณจรัส
พ.ต.ท. พรณรงค์ สุริยชัยวงษ์
พ.ต.ท. ดุสิต วาลีประโคน
พ.ต.ท. อภิศักดิ์ กำเนิด
พ.ต.ท. ปราโมทย์ จันทร
พ.ต.ท. มนัสเวท ทองอิ่ม
พ.ต.ท. สมชาย วงศ์พูนสุข
พ.ต.ต. ศุภศิษฏ์ อึ้งสุวรรณพานิช
พ.ต.ต. ธวัชชัย อินทะเสย์
พ.ต.ต. พรพัฒนศักดิ์ พันธ์ถนอม
พ.ต.ท. ปุญชรัสมิ์ โชติ
พ.ต.ต. ไอยรา อากาศวิภาต
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ตำแหน่ง
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ สู่พานิช
พ.ต.ท.หญิง อภันตรี วรการพงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2682-1460
0-2286-1232(508)

08-1936-7744
08-1907-2232

0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6
0-2332-2361-6

08-1732-7899
08-1700-0800
08-1917-7345
09-0289-3535
08-1614-6390
08-2392-2662
08-1555-6661
08-1864-4498
08-4752-6465
08-1294-9918
08-9966-6909
09-5483-2187
08-7906-9229
08-0829-8159
08-6570-8466

สน.พระโขนง โทรศัพท์กลาง 0-2332-2361-6 โทรสารกลาง 0-2331-8400
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. ชนิน วชิรปาณีกูล
พ.ต.ท. วิฑูลย์ ขุนบุญจันทร์
พ.ต.ท. เสถียร วิชญ์ธนมาลา
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ พิพัฒน์สวัสดิ์
พ.ต.ท. ศิริ ราชรักษา
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ คุ้มสวัสดิ์
พ.ต.ท. สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค
พ.ต.ต. สรรเพชรญ์ จิระอัครากุล
พ.ต.ต. ก้องภพ เพ็ชรนิล
พ.ต.ต. สำเนียง โสธร
พ.ต.ต. สมโชค พรหมทอง
พ.ต.ต. ดุษฎี ขวัญศรี
พ.ต.ท. พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม
พ.ต.ต. เพิ่มวุฒิ ประทุมราช
พ.ต.ต. ฑีฆายุ เรณางกูล

สน.ลุมพินี โทรศัพท์กลาง 0-2255-5993-7 โทรสารกลาง 02-251-7975,02-251-0579
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. พรชัย ชลอเดช
พ.ต.ท. ดวงโชติ สุวรรณจรัส
พ.ต.ท. ศิริพงษ์ ภูมิเหล่าแจ้ง
พ.ต.ท. ยุต ทองอยู่
พ.ต.ท. สมเกียรติ พลอยทับทิม
พ.ต.ท. วิศิษฐ์ สังขนันท์
พ.ต.ท. นภดล กาจนพันธุ์
พ.ต.ท. ประสพ สีบัวริน
พ.ต.ท. นพดล เทียมเมธา
พ.ต.ท. ธชาพัฒน์ สุวรรณคชพงศ์
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชัยปฎิยุทธพงศ์
พ.ต.ต. สมพงษ์ บัวหอม
พ.ต.ต. เทอดศักดิ์ มนัสชน
พ.ต.ท. อุตร์ นิรงค์บุตร

0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6

08-1905-7007
08-3979-5555
08-1875-3131
08-1620-4568
08-9448-5380
09-4159-3979
08-1311-4741
08-3012-4925
08-1446-6474
08-6057-8335
09-1880-4239
09-4864-0344
08-3814-4000
08-7559-5154
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กสิณ ตระกูลสิน
พ.ต.ต. สิโณทัย ลิลิตธรรม
พ.ต.ท. ธนกัณฑ์ ไชยรส

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6
0-2255-5994-6

มือถือ
09-7456-5656
08-6315-6490
09-2212-4795

สน.วัดพระยาไกร โทรศัพท์กลาง 0-2291-5867-71,0-2289-0682 โทรสารกลาง 0-2289-1300
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.สส
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. รัชพล ชนะศรีขจร
พ.ต.ท. พิพัฒน์ บุญพิทักษ์
พ.ต.ท. กฤษณะ จันทร์ประเสริฐ
พ.ต.ท. สฤษดิ์ สิทธิ์นะศรี
พ.ต.ท. ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์
พ.ต.ท. นิพนธ์ กุลชฤทธิ์
พ.ต.ท. หัสดินทร์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ต.ท. ศึกษิต ธเนสบัณพร
พ.ต.ท. คมเดช นธกิจไพศาล
พ.ต.ท. ประวิทย์ วงษ์เกษม
พ.ต.ต. สุชาติ ช่างทำ
พ.ต.ต.หญิง พิรนุช ศิริกิจ
พ.ต.ต. พงษ์พันธุ์ พลหาญ
พ.ต.ต. อรุณ เลิศศักดิ์เกษตร
พ.ต.ท. ศราวุธ วินัยประเสริฐ
พ.ต.ท. นัทธพงศ์ ใจสมุทร
พ.ต.ท. สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ
พ.ต.ต. โกศล จงประเสริฐ

0-2292-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]
0-2291-5868 [72]

08-1755-5547
08-6367-5917
08-1296-7382
08-1647-8522
08-6570-5353
08-5211-8850
08-1935-9372
08-1775-7000
08-1683-4204
08-1318-7141
08-1450-4683
08-5055-1468
09-4549-7198
08-1550-0882
08-1565-2257
08-2499-2473
08-9761-4258
08-6307-7287

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
Metropolitan Police Division 6
เลขที่ 50 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรสารกลาง 0-2223-0080
Web Site: www.metropolicediv6.com E-mail: metropoldiv6@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. ทรงพล วัธนะชัย
พ.ต.อ. ชุมพร กาญจนรัตน์
พ.ต.อ. ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
พ.ต.อ. เสนิต สำราญสำรวจกิจ
พ.ต.อ. ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์

-

08-1988-3323
08-1805-5995
08-1859-7799
08-1647-0396
08-3773-7337
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
หน.สำนักงาน
นายตำรวจติดตาม

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. กานต์ ธรรมเกษม
พ.ต.อ. นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์
พ.ต.อ. จารุต ศรุตยาพร
พ.ต.ต. กังศชาติ ลาชโรจน์
ร.ต.อ. สิรยศ แสนสุข

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1855-1683
08-9074-2424
08-1457-4554
08-9211-5666
08-7083-3681

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2223-1222 โทรสารกลาง 0-2223-0080
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล
สว.งานการเงิน
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานยุทธศาสตร์และแผน
สว.งานศูนย์รวมข่าว
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.งานเทคโนโลยี

พ.ต.อ. พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์
พ.ต.ท. สุจินต์ สมศรี
พ.ต.ท. อัชนัย เสามณี
พ.ต.ท. สมาน ธีรศรัณยานนท์
พ.ต.ต. พนม ผุยหนองโพธิ์
พ.ต.ท. บุญเฉลิม ศรีโตกลิ่น
พ.ต.ท. วสุภัทร ปักกังเวสัง
พ.ต.ท. อรรถพงษ์ จันทนะสร
พ.ต.ท. สำราญ บุคจำปา
พ.ต.ต. บริบูรณ์ จำปาดี
พ.ต.ท. นรเดช เตชะกุลพงศ์

0-2223-0331
0-2223-0368
0-2223-0752
0-2223-0358
0-2223-0079
0-2223-0175
0-2234-4077
0-2223-0128
-

08-1430-0159
08-1830-6774
08-5058-7959
08-6516-7832
09-9536-2559
08-1867-9529
08-1686-2915
08-1869-8925
08-1330-3199
08-9923-8081
09-5629-6363

0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128
0-2223-0128

08-6990-2663
08-1937-7296
06-2895-1914
08-1814-0081
08-2362-3555
08-1933-6463
08-1928-3865
08-9235-3567
08-9923-8081

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2223-0128 โทรสารกลาง 0-2223-0080
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
สว.

พ.ต.อ. กิติภูมิ เอกสิงหชัย
พ.ต.อ. วาชรัตน์ มูลวงษ์
พ.ต.อ. จักริน พันธ์ทอง
พ.ต.อ. พิทยา พุทธานุ
พ.ต.อ. ชัยณรงค์ รัตนผล
พ.ต.อ. สุริยา จำนงโชค
พ.ต.อ. ทวี และล้ำเลิศ
พ.ต.อ. วีระ เอื้อกลาง
พ.ต.ต. บริบูรณ์ จำปาดี

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2223-4443 โทรสารกลาง 0-2223-4434
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สุวัฒน์ เกิดแก้ว
พ.ต.ท. ธวัชชัย ศรีสุรางค์
พ.ต.ท. ศุภกร บูรณะภักดีตระกูล
พ.ต.ท. ณกฤช บุญศักดิ์
พ.ต.ท. เฉลิมพล จุมปูอา

0-2223-4443
0-2223-4443
0-2223-4443
0-2223-4443
0-2223-4443

08-1615-0387
09-6929-2456
08-1104-4566
08-6991-6666
08-4005-8878
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ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สาโรจน์ จอกโคกสูง
พ.ต.ต. ชนทัช วุฒิภัทรโสภณ
พ.ต.ต. ฉัตรชัย ภักดีศักดิ์ศรี
พ.ต.ต. อัษฎาวุธ ขวัญเมือง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2223-4443
0-2223-4443
0-2223-4443
0-2223-4443

มือถือ
08-4660-5656
08-4289-6553
08-6541-4314
09-6398-7935

สน.ปทุมวัน โทรศัพท์กลาง 0-2215-2991-3,0-2214-1050 โทรสารกลาง 0-2215-9104
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง
พ.ต.ท. ศรายุทธ บุญธรรม
พ.ต.ท. อาทิตย์ ชิ้มเจริญ
พ.ต.ท. ณรงค์วิช สุดกังวาล
พ.ต.ท. ธนาวุฒิ ประเสริฐนู
พ.ต.ท. เจริญสิทธิ์ จงอิทธิ
พ.ต.ท. สมัคร ปัญญาวงศ์
พ.ต.ต. วิษณุเทพ สังข์กาจ
พ.ต.ต. ธีรพงศ์ สุทธิจำนงค์
พ.ต.ท. ณรงค์กรณ์ ขันจันทร์
พ.ต.ท. สุรชัย ปลื้มจิตต์
พ.ต.ต. อภิชนณาณ ครามสูงเนิน
พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย
พ.ต.ท. ภูเมศ อั๊งสุวรรณกูล
พ.ต.ต. เอกรินทร์ อุปเวช
พ.ต.ท. สมชาติ ขันบุรี
พ.ต.ต. จิรพัชร ผู้มีทรัพย์

0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2215-2991-3
0-2216-8819
0-2216-8819
0-2215-2991-3
0-2216-8821

08-5099-5955
08-9601-0009
08-9810-7321
09-3909-4497
08-1912-4823
08-9175-9199
08-4091-9797
08-0126-5099
06-1614-7105
08-1356-4157
08-9220-0622
09-4858-0039
08-6513-8373
08-1806-3975
08-1782-0499
08-9062-0432
08-4942-0485

0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8

08-1994-3417
08-1425-7644
08-4145-4321
08-1645-8190
09-5252-9256
08-1714-9978
08-1775-3576
08-9108-5345
08-6567-9654
08-9211-5666

สน.จักรวรรดิ โทรศัพท์กลาง 0-2225-4077-8 โทรสารกลาง 0-2225-3884
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.ป.
สว.ป.
สว.ป.

พ.ต.อ. ภพธร จิตต์หมั่น
พ.ต.ท. โชคชัย คณะเจริญ
พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ
พ.ต.ท. กฤษณ์ พรมดี
พ.ต.ท. สุริยเมศศ์ ภักดีวิวัฒน์
พ.ต.ท. ธานัท นวลโสภาภณ
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ สันตยานนท์
พ.ต.ท. บัณฑิต ถ้ำชัยมงคล
พ.ต.ต. นิธิกร จันสิน
พ.ต.ต. กังศชาติ ลาชโรจน์
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สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วรินทร เศรษฐะ
พ.ต.ต. อนวัช คงคะสินธุ์
พ.ต.ท.หญิง ธนารัศ อินทรพรหม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8
0-2225-4077-8

มือถือ
08-9090-9222
08-6041-4000
08-6782-9596

สน.บางรัก โทรศัพท์กลาง 0-2234-0242,0-2235-9123-4 โทรสารกลาง 0-2233-7420,0-2235-2813
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นคร ทองพานิช
พ.ต.ท. กันตภณ โพธิ์อ๊ะ
พ.ต.ท. ศาสตรา อ่อนรัศมี
พ.ต.ท. ธัญยบูรณ์ ธรราจรัสวงศ์
พ.ต.ท. สุพล ล้วนประเสริฐ
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ จูติกรกุล
พ.ต.ท. สมภพ เชาว์เพชรไพโรจน์
พ.ต.ต. โศจิกรณ์ จำเริญมา
พ.ต.ต. ประมวล บัวหลวง
พ.ต.ต. สาธิต สอนชา
พ.ต.ต. พีระวัตร์ วงศ์ศิริเมธีกุล
พ.ต.ท. เจษฎา วัฒนเหลืองอรุณ
พ.ต.ท. สมชาย บุญฤทธิ์

0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4
0-2235-9123-4

08-1920-0599
08-9890-6456
08-1750-1174
09-1262-1111
08-2223-9475
09-0985-1352
08-9696-3955
08-4678-5984
08-9205-6902
08-1829-4359
08-6554-1535
08-3563-7782
08-5145-2248

0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050
0-2224-5050

09-2258-1998
08-3988-5815
08-6700-0072
08-1860-6996
08-1614-6079
08-9020-4047
08-1616-4565
08-3319-1191
08-8317-5252
08-2678-1777
08-6313-7070
08-4571-0316
08-1853-5494
08-6511-3221

สน.พระราชวัง โทรศัพท์กลาง 0-2224-5050 โทรสารกลาง 0-2225-7432
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.ป.
สว.ป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธนกฤต ไชยจารุวุฒิ
พ.ต.ท. กิตติ แสงศิริวุฒิ
พ.ต.ท. อภิวัฒน์ ชินภูมิวสนะ
พ.ต.ท. จักรกริศน์ โฉสูงเนิน
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย บุญเพ็ง
พ.ต.ท. ประกิจธนาวัฒน์ เรืองรัตน์สุนทร
พ.ต.ท. สุพจน์ ชายป่า
พ.ต.ท. กัมปนาท สงวนศักดิ์
พ.ต.ท. กฤชนัท เหล่ากอ
พ.ต.ต. วรปรัชญ์ วุฒิรักษ์
พ.ต.ต. สมบูรณ์ เมืองแก้ว
พ.ต.ต. กิตติ แก้วทินกร
พ.ต.ท. วัชระ ทองประเทือง
พ.ต.ท. วิโรจน์ คล้ายใจตรง
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.พลับพลาไชย 1 โทรศัพท์กลาง 0-2221-1835,0-2224-2610,0-2226-2142,-44,0-2226-2153 โทรสารกลาง 0-22257433
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี
พ.ต.ท. พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์
พ.ต.ท. ปรมะ ร่วมสุข
พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ จิตตธรรม
พ.ต.ท. อนุชาติ วิภาดาพิสุทธิ์
พ.ต.ท. สมพงษ์ ธุลารัตน์
พ.ต.ต. อริย์ธัช อธิสุรีย์มาศ
พ.ต.ต.หญิง วันทนา ปักษา
พ.ต.ท. สิทธิกร วัชระทิพากร
พ.ต.ท. อุฬาร ชินอักษร
พ.ต.ท. ยงยุทธ รักสัตย์
พ.ต.ท. ชยุต ยอดยิงนาทกุล
พ.ต.ต. กิจฐิพงศ์ ชูเมือง
พ.ต.ต. อรรถพล ดารก
พ.ต.ต. จักรพันธ์ สิทธิไพศาลกุล

0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835
0-2221-1835

08-1647-5283
08-2836-5353
08-1400-8188
08-9451-5555
08-1822-0190
08-1583-8855
09-5521-4243
08-1828-0837
08-8442-2330
08-1499-2792
08-6617-5126
08-1814-3000
08-4448-9696
08-1880-5898
08-5240-2266

สน.พลับพลาไชย 2 โทรศัพท์กลาง 0-2226-2148-52,0-2222-4881 โทรสารกลาง 0-2225-7434
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์
พ.ต.ท. สาธิต มิตรรัก
พ.ต.ท. จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ
พ.ต.ท. จรินทร์ ล้ำลึก
พ.ต.ท. ฉัฐภูมิ ทะละวงศ์
พ.ต.ท. ชาตรี เชื้ออภัย
พ.ต.ท.หญิง จิตติมา ธงไชย
พ.ต.ท. ธานัท นวลโสภาภณ
พ.ต.ท. ธันยวัต เกษมศรี
พ.ต.ต. ภัชชภณ สุประดิษฐ
พ.ต.ต. พงษ์นรินทร์ อนันตชาติ
พ.ต.ท. ปกาศิต สอดจันทร์
พ.ต.ท. ธีระพล โสมโสพิน
พ.ต.ท. เดชฤทธิ์รัชต์ยศ คหชนม์
พ.ต.ท. วิชาญ กลิ่นบุปผา

0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52

08-1255-5644
08-1428-5042
08-1646-4021
08-9926-7548
08-5361-4443
08-9159-6147
08-1497-7277
08-1714-9978
09-1870-3652
09-0967-4511
08-6796-9759
08-1486-0376
08-1805-0730
08-6312-1572
08-1122-0911
หน้า 135

บช.น.

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุรพล ทรัพย์วงศ์ปัญญา
พ.ต.ต. อาณัติ อรรคสาร
พ.ต.ต. ธวัธชัย ผิวผ่อง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52
0-2226-2148-52

มือถือ
08-1852-7332
08-7678-3026
08-1309-2344

สน.สำราญราษฎร์ โทรศัพท์กลาง 0-2226-2136-39 โทรสารกลาง 0-2225-7430
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ต่อเกียรติ พรหมบุตร
พ.ต.ท. สุธี เสน่ห์ลักษณา
พ.ต.ท. สันติ พิทักษ์สกุล
พ.ต.ท. ไชยา ภูละมุล
พ.ต.ท. มานิตย์ ทองขาว
พ.ต.ท. ภากร สมุทรคีรี
พ.ต.ท. ยุทธนา บรรจงปรุ
พ.ต.ท. ทนุรัฐ เบญจมาศ
พ.ต.ท. ทัตเทพ เลิศลักษณ์มีพันธ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ พรสง่ากุล
พ.ต.ต. ประกอบ อินทร์เกตุ
พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ เสียงใส

0-2226-2136 - 40
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39
0-2226-2136 - 39

08-5113-0710
08-7822-2988
08-9535-5595
08-0445-3444
06-2361-6559
08-1409-0489
08-3078-7101
09-5870-5171
08-1880-3299
08-1644-7462
08-6526-0400
09-1525-9541

0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9
0-2233-7148-9

08-1819-4229
08-1466-4046
08-1946-6191
08-3553-5256
08-9994-6995
08-9600-5390
08-6711-7353
08-1497-9775
08-9984-7111
08-9799-5353
08-2298-1545
08-6909-5494
08-1925-3017
08-1555-8712

สน.ยานนาวา โทรศัพท์กลาง 0-2233-7148-9 โทรสารกลาง 0-2236-7074
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ ทรัพย์ละออ
พ.ต.ท. ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ
พ.ต.ท. สัญชัย มาตรคำจันทร์
พ.ต.ท. สุลักษณ์ แก้วไพจิตร์
พ.ต.ท. ทวีป สุทธิ
พ.ต.ท. อดิเรก พันธุ์ใย
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ เศษฤทธิ์
พ.ต.ท. ศุภเดช วรรณขาม
พ.ต.ท. คมสัน เลขาวิจิตร
พ.ต.ท. โอภาส ดาวกระจาย
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ บุญเต็ม
พ.ต.ต. ณัฐ มนัส
พ.ต.ท. บัณฑิต วงศ์ธรรมโชติ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ สิมมาลี
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มือถือ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
Metropolitan Police Division 7
เลขที่ 44 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง 0-2449-0195 โทรสารกลาง 0-2449-0197
Web Site: www.div7.metro.police.go.th E-mail: metropolice701@hotmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช

0-2449-0000

รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
หน.สนง.ผบก.

พ.ต.อ. บรรหาญ สมเกียรติ
พ.ต.อ. เอกชัย บุญวิสุทธิ์
พ.ต.อ. เมธี รักพันธุ์
พ.ต.อ. อดิศักดิ์ คุณพันธ์
พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ์ อมรากระสินธุ์
พ.ต.อ. ณัฐนันท์ นานาสมบัติ
พ.ต.อ. ชุมพล ชาญชนะโยธิน
พ.ต.ท. ปณิธาน โพธารามิก

0-2449-0190
0-2449-0000

09-5519-1536,
09-0979-3636
08-1812-4657
08-7499-8444
08-1854-9310
08-1818-0427
08-1939-7737
08-1795-4422
08-1933-6463
08-1939-6699

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2449-0195 โทรสารกลาง 0-2449-0197
ผกก.
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.

พ.ต.อ. พีระพัศ เมืองสาคร
พ.ต.อ. นันทิกร เย็นวัฒนา
พ.ต.อ. เอนก เมืองสมบัติ
พ.ต.อ. พนภัสส์ คุมพล
พ.ต.อ. ธนพล บินทปัญญา
พ.ต.อ. วิทยา โมทายนต์
พ.ต.อ. ชินโชติ เสนาจักร์
พ.ต.อ. ดำรงค์พงษ์ เพ็ชรสุวรรณ
พ.ต.อ. ปรีชา จิตโศภิษฐ์
พ.ต.อ. ทหาร บุญจริง
พ.ต.อ. เสนาะ พูนเพชร
พ.ต.อ. ยุทธภูมิ กิตติทรงภพ
พ.ต.อ. อภิวัฒน์ กาญจนปทุม
พ.ต.อ. ไพบูลย์ บุญยรัตน์
พ.ต.อ. วสันต์ วิจิตพุทธิกุล
พ.ต.ท. นรินทร์ สุชาติ

0-2449-0192
-

09-1454-1562
06-1786-4911
08-7928-0789
08-2279-2556
08-1778-1356
08-1658-2281
08-1575-5715
08-9204-8930
08-1775-2333
08-1841-2190
08-7055-2588
08-1426-4641
08-5351-3028
08-1751-6818
08-1451-9107
08-1782-3101
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รอง ผกก.
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล
สว.งานการเงินฯ
สว.งานยุทธศาสตร์ฯ
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.ศูนย์รวมข่าว
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานเทคโนฯ

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พูลศักดิ์ สุบินดี
พ.ต.ต. เทียนชัย สร้อยทอง
พ.ต.ท. บุญวาทย์ เชื้อเมืองพาน
พ.ต.ท.หญิง เสริมศรี อุทุมพร
พ.ต.ท. ธีระพล ธรรมสาร
พ.ต.ท. นรินทร์ นิตย์อนันต์
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิณพัฒน์
พ.ต.ท. พันธ์ศักย์ ขาวงาม
พ.ต.ต. ไกรสร เกตุวราภรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2449-0193
0-2449-0195
0-2449-0200
0-2449-0378
0-2449-0381
0-2449-0390
0-2449-0392-5
0-2449-0379
0-2449-0391

มือถือ
08-9799-1023
08-1949-3323
08-0422-4424
09-4990-6324
09-2761-9950
08-1642-8461
08-3252-1010
09-8654-5789
08-9118-9292

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2449-0147-8 โทรสารกลาง 02-449-0149
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภิญโญ ป้อมสถิตย์
พ.ต.ท. ชิตชาย ศิริโวหาร
พ.ต.ท. ประสูติ สมใจ
พ.ต.ท. จักรกริช ใจดี
พ.ต.ท. สุทธิพล แสงบุญ
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ พฤกษ์สุวัฒน์
พ.ต.ท. พจนกร กัญจินะ
พ.ต.ท. สำเริง แสงตรง
พ.ต.ต. วิษณุ ศิริสุขชัยวุฒิ

0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8
0-2449-0147-8

08-1947-1473
08-9200-4123
08-1170-0133
08-6309-8145
08-6056-4056
08-1613-1663
08-6910-0999
08-6097-5252
08-6372-0432

สน.บางพลัด โทรศัพท์กลาง 0-2424-1108,0-2424-3286 โทรสารกลาง 0-2435-1758
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา
พ.ต.ท. คงฤทธิ์ สุกใส

0-2424-1108 [100]
0-2424-1108 [305]

รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วรเดช ชมภูพันธ์
พ.ต.ท. ชัชชัย จักรวิวัฒนากุล
พ.ต.ท. ภาสกร กิจไพบูลย์ทวี
พ.ต.ท. ณัชญ์พิจักษณ์ รุ่งสว่าง
พ.ต.ท. ปพนณัฏฐ์ สะอาดเอี่ยม
พ.ต.ต. ไพสิทธิ์ นาคอรุณรัตน์
พ.ต.ต. ภัคเดชา โพธิ์พุ่ม
พ.ต.ท. ทนงค์ โศภิษฐิกุล
พ.ต.ต. ธานี มีชัย

0-2424-1108 [300]
0-2424-1108
0-2424-1108 [201]
0-2424-1108 [205]
0-2424-1108 [205]
0-2424-1108 [205]
0-2424-1108 [205]
0-2424-1108 [301]
0-2424-1108 [301]

08-9811-1444
08-16999888,09-09704552
08-0220-3330
08-1821-7403
08-3924-2999
08-3638-3428
09-2014-0433
08-6473-1515
09-1569-9259
08-1315-5187
08-1351-7350
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สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง เพชรรัตน์ เลิศวานิช
พ.ต.ท. ธีระพล เพิ่มพูล
พ.ต.ท. ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ต. สุรพงษ์ เผ่าภูธร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2424-1108 [301]
0-2424-5453
0-2424-1108 [500]
0-2424-1108 [500]

มือถือ
08-1430-8665
08-5782-6165
08-1618-4058
08-5482-3587

สน.บางยี่ขัน โทรศัพท์กลาง 0-2424-1440, 0-2423-0251 โทรสารกลาง 0-2433-9595
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.ธร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อรรถวุฒิ นิวาตโสภณ
พ.ต.ท. นิรันดร์ ประดิษฐ์อัสดร
พ.ต.ท. วรพจน์ วีเปลี่ยน
พ.ต.ท. ศุภศักดิ์ โปรียานนท์
พ.ต.ท. วรสรรค์ แสนสุข
พ.ต.ท. วรเดช ชมพูพันธ์
พ.ต.ท. เมธี ธรรมวิมล
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ วิฤทธิ์เตชะ
พ.ต.ท. ธีระ เรืองเนตร
พ.ต.ต. ปิติพัฒน์ เอกอัครภูววัฒน์
พ.ต.ท. สะอาด ดัดธุยะวัตร์
พ.ต.ท. สมเกียรติ อนันตกาล
พ.ต.ท. ชยุตม์ ตันกำเนิด
พ.ต.ต. ณรงค์ มั่นคง
พ.ต.ท. ปรีชา ใยมะเดื่อ
พ.ต.ท. พีระศักดิ์ จิโรจน์สกุล
พ.ต.ต. ณัฐพนธ์ จุ้ยอำนวย
พ.ต.ต. วันชัย พันธพัฒน์
พ.ต.ต.หญิง รัตนา พรรณพงาพันธุ์
พ.ต.ต.หญิง สุดธิดา ดวงดี

0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440
0-2424-1440

08-1146-5111
08-5466-8118
08-1632-8030
08-1840-7524
08-9661-4949
08-0220-3330
08-6991-4324
08-1444-0949
08-9924-9202
08-7699-0204
09-9639-8915
08-1842-4996
08-9686-8889
08-9786-5722
08-9126-9222
08-6777-9493
08-6603-8259
08-6030-0505
08-7705-2277
08-6382-9237

0-2424-0390
0-2424-0541-3 [204]
0-2424-0541-3 [173]
0-2424-0541-3 [175]
0-2424-0541-3 [175]
0-2424-0541-3 [175]
0-2424-0541-3 [204]

08-3145-5559
08-1640-6397
08-9455-2359
08-6991-4324
08-6905-4398
08-9430-6346
08-1642-6668

สน.บางขุนนนท์ โทรศัพท์กลาง 0-2424-0541-3 โทรสารกลาง 0-2424-0302
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เอกรัตน์ เปาอินทร์
พ.ต.ท. นาวิน กล่ำแสง
พ.ต.ท. บุญสืบ นพรัตน์
พ.ต.ท. เมธี ธรรมวิมล
พ.ต.ท. พรชัย ศรีมุล
พ.ต.ต. เศกสิทธิ์ แพลอย
พ.ต.ท. สุเมธ สอดสี
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. กิจจาพัฒน์ ดาพูล
พ.ต.ต. วีรวัฒน์ สีพันธ์โคตร
พ.ต.ต. อุบล ปรึกษา
พ.ต.ท. ดารากร จาบทอง
พ.ต.ต. วิจารณ์ อินทร์ปรี

0-2424-0541-3 [204]
0-2424-0541-3 [204]
0-2424-0541-3 [203]
0-2424-0541-3 [172]
0-2424-0301

08-0807-1001
08-1670-7353
08-1922-6047
09-3140-9969
08-1874-7788

0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8
0-2411-3035-8

08-1611-9977
09-4476-4444
08-1814-1762
08-1830-3185
08-1806-1849
08-9792-1967
08-1081-4545
08-1874-7453
08-1626-9444
09-1797-8745
08-9983-2121
08-9200-9548
08-1939-4157
08-6759-2676

0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6
0-2466-6691-6

08-2800-8989
09-2268-8590
08-1830-4655
08-1658-2281
08-1919-6988
09-8282-9292
08-4761-4547
08-0553-5151
08-1444-4783
08-1991-1654
08-1941-3262
09-8451-2331

สน.บางกอกน้อย โทรศัพท์กลาง 0-2411-3035-8 โทรสารกลาง 0-2418-0717
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. คมสัน แตงจุ้ย
พ.ต.ท. ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ
พ.ต.ท. สมชาย จิรวรรค
พ.ต.ท. ฤทธี วิเศษคามินทร์
พ.ต.ท. ณปภัช ชัยมูล
พ.ต.ท. วินัย ไวยรจนา
พ.ต.ท. จักรพงษ์ เหลืองอ่อน
พ.ต.ท. จีระพงษ์ คล่องยุทธ
พ.ต.ท. ไพรัตน์ ญาโน
พ.ต.ท. สุระชัย ปัดครบุรี
พ.ต.ต. ปริญญา เทียนทอง
พ.ต.ท. อดิเรก อติสัจจา
พ.ต.ท. ชยาคมน์ โพธิ์ปรึก
พ.ต.ท. เจษฎา พรหมสุวรรณ์

สน.บางกอกใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-2466-6696 โทรสารกลาง 0-2472-1110
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. จารุภัชร ทองโกมล
พ.ต.ท. สุทธิโรจน์ จารุสินธุพงศ์
พ.ต.ท. สมรวย อินต๊ะนัย
พ.ต.ท. วิศิษฏ์ สุวรรณ์
พ.ต.ต. ปณิธาน บัวบาน
พ.ต.ท. วีรภัทร์ สุขไชย
พ.ต.ท. อำนาจ นาคำ
พ.ต.ท. วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์
พ.ต.ท. เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์
พ.ต.ท. อัครพล จั่นเพชร
พ.ต.ท. จิระพันธุ์ รุจิระกุล
พ.ต.ท. สัมพันธ์ จั่นทอง
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.บางเสาธง โทรศัพท์กลาง 0-2410-8263-60-3 โทรสารกลาง 0-2410-8269
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.
สว.จร.

พ.ต.อ. ศุภกิจ ต่อบุญ
พ.ต.ท. ชายชัย พึ่งรุ่ง
พ.ต.ท. นครินทร์ งามถ้อย
พ.ต.ท. รังสรรค์ ตุ้ยโชติ
พ.ต.ท. วิชญ์พล ศรีศักดา
พ.ต.ท. นุสรณ์ อ้นน้อย
พ.ต.ท. สมชาย อรชร
พ.ต.ต. ชลิต จันทะพันธ์
พ.ต.ท. พิพัฒน์ วรโชติศักดากร
พ.ต.ต.หญิง สิริมา ศรีสรฉัตร
พ.ต.ต. ฐิติวุธ ร่อนแก้ว
พ.ต.ท. ประสพโชค แก้วกัณฑรัตน์
พ.ต.ต. วิโรจน์ แสนบุญเรือง

0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263
0-2410-8263

08-1303-4747
08-1860-3969
08-1817-0592
08-1808-2936
08-1615-0356
08-6038-9333
08-1922-3761
08-6615-8575
08-1790-0689
08-9196-6565
09-9496-6911
08-1713-3977
09-1739-3822

0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4
0-2457-8662-4

08-1313-9473
08-1859-1210
08-1901-4848
08-1904-9272
08-1303-3410
08-1350-7322
08-1611-9096
08-1939-6699
08-1481-5451
08-1735-8775
08-4323-6444
08-9098-8910
08-1408-2416

สน.ท่าพระ โทรศัพท์กลาง 0-2457-8662-4 โทรสารกลาง 0-2457-6591
ผกก.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณัฏฐ์พัชร์ ผดุงจันทน์
พ.ต.ท. สมชาย กุลวิเชียร
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย
พ.ต.ท. โกศล ลายลวด
พ.ต.ท. ไพศาล กลีบบัว
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ใหม่บุญมี
พ.ต.ท. บุญยืน เที่ยงตรง
พ.ต.ท. ปณิธาน โพธารามิก
พ.ต.ท. ธนโชติ อินพะรัม
พ.ต.ท. สุนทร เพ็ญจันทร์
พ.ต.ท. ขวัญชัย แป้นมณฑา
พ.ต.ท. ธรรมกฤต ศรีประเทือง
พ.ต.ต. ปณิธาน บัวบาน

สน.ตลิ่งชัน โทรศัพท์กลาง 0-2448-6360 ,0-2448-6480 โทรสารกลาง 02-448-6761
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.

พ.ต.อ. ธนวรรธน์ ตาระกา
พ.ต.ท. ธนโชติ ฤกษ์ดี
พ.ต.ท. วีรศักดิ์ กลั่นเกิด
พ.ต.ท. ศุกพีระ สังข์ด้วงยา

0-2448-6360[717]
0-2448-6360[200]
0-2448-6360[202]
0-2448-6360[201]

09-1453-4654
08-6777-7500
08-0019-5151
08-1619-3171
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ เพื่อนสงคราม
พ.ต.ท.หญิง บำรุงรัตน์ สีตลาศัย
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ เทียนเงิน
พ.ต.ท. ไตรศักดิ์ อุดมสรรพ์ศรี
พ.ต.ท. รักษ์ชยุตม์ สายพร้อมญาติ
พ.ต.ท. สกล อิงอุดมนุกูล
พ.ต.ท. ไพรัตน์ ทาคูณ
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ปัดสำราญ
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ ชมสวน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2448-6360[300]
0-2448-6360[301]
0-2448-6360[203,204]
0-2448-6360[203,204]
0-2448-6360[203,204]
0-2448-6360[203,204]
0-2448-6360[301]
0-2448-6360[301]
0-2448-6360[301]

09-4281-1551
09-3444-3122
08-9906-4542
09-8246-2095
08-4599-5565
08-7778-8991
08-1701-3767
08-6716-9081
08-1870-8861

0-2441-3546-9 [100]
0-2441-3546-9 [200]
0-2441-3546-9 [202]
0-2441-3546-9 [300]
0-2441-3546-9 [302]
0-2441-3546-9 [303]
0-2441-3546-9 [304]
0-2441-3546-9 [203]
0-2441-3546-9 [203]
0-2441-3546-9 [203]
0-2441-3546-9 [203]
0-2441-3546-9 [700]
0-2441-3546-9 [500]

09-7996-9519
08-1633-4811
08-1643-9036
08-9489-8880
08-1923-3764
08-0448-1415
08-7681-4990
08-7189-4026
08-7533-1555
08-7052-3888
08-9479-7338
08-1855-5193
08-1927-3785

0-2421-7929-31 [100]
0-2421-7929-31 [200]
0-2421-7929-31 [203]
0-2421-7929-31 [312]
0-2421-7929-31 [312]
0-2421-7929-31 [312]
0-2421-7929-31 [301]
0-2421-7929-31 [401]
0-2421-7929-31 [204]

08-1645-9291
08-3589-1551
08-7544-4777
08-9815-6142
08-1555-6702
08-7673-4582
08-5832-5620
08-1641-2361
08-9199-3578

สน.ธรรมศาลา โทรศัพท์กลาง 0-2441-3546-9 โทรสารกลาง 0-2441-3576
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์
พ.ต.ท. กฤต วงษ์อินทร์
พ.ต.ท. ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล
พ.ต.ท. วันชัย แก้วจินดา
พ.ต.ท. ประเสริฐ พรมจันทร์
พ.ต.ท. ประวิท สว่างศิริพรชัย
พ.ต.ท. จิระเดช จิตรโสภา
พ.ต.ท. ธีรพล ปลาสุวรรณ
พ.ต.ท. รุจิภาส ถิระอมรบุญ
พ.ต.ต. อนันต์ กาวสันเทียะ
พ.ต.ต. กริชชนะ คำพันธุ์
พ.ต.ต. ชยชัย นาธนกาญจน์
พ.ต.ต. ประเสริฐ ม่วงเจริญ

สน.ศาลาแดง โทรศัพท์กลาง 0-2421-7929-31 โทรสารกลาง 0-2421-1951
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ณฐกร คุ้มทรัพย์
พ.ต.ท. ธงชัย บัวรังษี
พ.ต.ท. ฉัฐภูมิ วิทยเกษมพงศ์
พ.ต.ท. นพรุจ จิตมั่น
พ.ต.ท. วิชัย สุขสร้อย
ร.ต.อ. ไตรภพ บุญมาวงศ์
พ.ต.ท. สมชาย ศรพล
พ.ต.ท. พิทักษ์ เอียงอุบล
พ.ต.ต. พัฐกร ปิยธิติภูวดล
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.บวรมงคล โทรศัพท์กลาง 0-2424-7725,0-2433-1707 โทรสารกลาง 02-435-1756
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วิรดล ทับทิมดี
พ.ต.ท. สมมาศ พึ่งสุพรรณ
พ.ต.ท. ชัยกรัณย์ เพ็งธนาสกุล
พ.ต.ท. วิโรจน์ พะลังเดช
พ.ต.ท. ณัฐพล จำบุญมา
พ.ต.ท. วัชระ เดชาฤทธิ์
พ.ต.ท. สุภาพ เพชรรัตน์
พ.ต.ต. รัตนเทพ เพชรปานกัน
พ.ต.ท. โสภณ คำป้อง

0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725
0-2424-7725

08-1643-8535
08-6045-8538
08-6610-9198
08-1697-9852
08-5488-8409
08-2654-5356
08-1968-2432
08-1275-2266
08-1810-7189

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
Metropolitan Police Division 8
112/359 ซอยพระรามสองที่ 28 ถ.พระรามที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์กลาง 0-2476-8000, 0-2477-1616 ,0-2477-0101 , 0-2477-1079 ,0-2477-1096, 0-2477-1708 โทรสารกลาง
02-4771080
Web Site: http://www.metropolicediv8.com E-mail: it_div8@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.สน.ตลาดพลู

พล.ต.ต. มนตรี ยิ้มแย้ม
พ.ต.อ. ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์
พ.ต.อ. ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์
พ.ต.อ. สัมฤทธิ์ ตงเต๊า
พ.ต.อ. ญาณพงศ์ โสมาภา
พ.ต.อ. โชคชัย งามวงศ์
พ.ต.อ. ศุภรกฤษฏิ์ ประชากิตติกุล
พ.ต.อ. มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์
พ.ต.อ. วรวิทย์ ญาณจินดา
พ.ต.ท. ปรารถ เสริฐสูงเนิน

0-2477-1348
0-2477-1616 [202]
0-2477-1347
0-2477-1616 [200]
0-2477-1616 [203]
0-2477-1616 [300]
0-2477-1616 [201]
0-2477-1616 [204]
0-2477-1348
0-2477-1348

08-9191-9791
08-9755-3878
08-9168-3333
09-8924-9355
09-2935-9535
09-8969-9599
08-5823-0770
08-1939-5566
08-1497-1314
08-2614-2669

พ.ต.อ. สง่า กรรภิรมย์
พ.ต.อ. สมยศ คำศรี
พ.ต.อ. ธีระ กิจบำรุง
พ.ต.อ. สุนัน อ้นหนองปรง
พ.ต.อ. อาวุธ อุดมรัตน์

0-2477-1616
0-2477-1616
0-2477-1616
0-2477-1616
0-2477-1616

08-7681-0303
08-9503-1982
08-1613-6631
08-5380-9494
08-1901-6357

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
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ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. กฤษ สถานสุข
พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์ พรมมีเดช
พ.ต.อ. ปวีณา เอกฉัตร
พ.ต.อ. วรวิทย์ ญาณจินดา
พ.ต.ท. นิพนธ์ เอกวรากร
พ.ต.ต.หญิง รศนา ศิริกองธรรม
พ.ต.ต.หญิง ปัทมาพร กาฬภักดี
พ.ต.ต. สิงหราช มานะยิ่งเจริญ
พ.ต.ต. ณัฐพล เลิศธำรงศักดิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2477-1616
0-2477-1616
0-2477-1616
0-2477-1616
0-2477-1616 [312]
0-2477-1616 [312]
0-2477-1616 [312]
0-2477-1616 [312]
0-2477-1616 [312]

มือถือ
08-6310-3892
08-1484-7622
08-5146-2691
08-1497-1314
08-1625-9179
08-9688-0590
08-1988-6153
08-7518-4212
08-1644-6880

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2477-1616 โทรสารกลาง 02-4771080
ผกก.

พ.ต.อ. ภานุวัธน์ เลิศสุข

0-2477-0880

รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(งานธุรการ)
สว.ฝอ.(งานกำลังพล)
สว.ฝอ.(งานการเงิน)
สว.ฝอ.(งานยุทธศาสตร์)
สว.ฝอ.(ศูนย์รวมข่าว)
สว.ฝอ.(งานพัสดุ)
สว.ฝอ.(งานเทคโนฯ)

พ.ต.ท. ประพันธ์ จิตรสำราญ
พ.ต.ท. สมชาย นิ่มน้อย
พ.ต.ต. อรุณ พุทธคุณ
พ.ต.ท. กฤษฐ์หิรัญ พิพัฒภุมรานนท์
พ.ต.ท.หญิง กนกอร ศรีรักษา
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ตรีทิเพศสุวรรณ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ วานิชพงษ์พันธุ์
พ.ต.ต. สยาม ชื่นครุฑ
พ.ต.ท. ปรียากาศ ศิลปวงษา

-

09-8258-5793,
08-7665-5542
08-1446-4752
08-1623-8919
08-1962-4588
08-6937-3504
08-2402-9872
08-1497-4329
08-5143-0633
08-9892-2088
08-5983-5669

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2427-3031 , 0-2427-3608 , 0-2427-4458 โทรสารกลาง 0-24271495
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. ประสงค์ อานมณี
พ.ต.ท. เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
พ.ต.ท. วิชัย สนสกุล
พ.ต.ท. วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์
พ.ต.ท. ศุทรา หล่าสกุล
พ.ต.ท. ณัตปภัทร สัมพันธ์สิทธิ์
พ.ต.ต. ทวิช เพ็ญอัมพร
พ.ต.ต. ชินวัฒน์ แก้วพันธุ์พงศ์
พ.ต.ต. ธนพรหม ธนอาภากร
พ.ต.ท. วิชิต สินค้า

0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031
0-2427-3031

08-1811-6558
08-1173-3000
09-3139-3658
08-1398-9891
09-2590-0066
09-4798-9292
09-0004-4800
08-5131-3313
08-6568-9515
08-1887-5952
หน้า 144

บช.น.

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
ตำแหน่ง
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล
พ.ต.ต. สามารถ ด้วงทรง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2427-3031
0-2427-3031

08-0591-3111
08-1413-4392

0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557
0-2466-7557

08-1648-4844
08-1583-2664
08-1331-6006
08-1399-2838
08-9760-4237
08-9689-0856
08-1733-5572
08-3585-1311
08-1335-9532
08-1545-3838
08-5060-6739
08-6205-6488
08-9251-1880
08-1685-5660

สน.บางยี่เรือ โทรศัพท์กลาง 0-2466-7557-9 โทรสารกลาง 02-466-7919
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปพณพัชร์ ตั้งจิตจารุพัชร์
พ.ต.ท. พรสุเทพ วงษ์นิพนธ์
พ.ต.ท. ปณิธาน ยามานนท์
พ.ต.ท. สุรินทร์ ตันสุน
พ.ต.ท. มนต์ชัย บุญศักดิ์
พ.ต.ท. สนั่น เบี่ยงสวาท
พ.ต.ต.หญิง นพวรรณ พยัฆพรม
พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ คงแก้ว
พ.ต.ท. อาสา เก่งพฤทธิ์
พ.ต.ท. ภาณุพันธ์ พระคุณ
พ.ต.ท. สามารถ เนียมสร้อย
พ.ต.ต. เอกลักษณ์ หมวกผัน
พ.ต.ต. ฐานต์วัฒน์ คงแสงจันทร์
พ.ต.ท. ปริญญา สังข์คีรี

สน.สมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์กลาง 0-2438-1030 โทรสารกลาง 02-439-2910
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อนุรักษ์ ยศประสิทธิ์
พ.ต.ท. วุฒิชัย สุคนธวิท
พ.ต.ท. ณัฐจักร บุณยรัตน์
พ.ต.ท. ทองอยู่ นาคสนธิ์
พ.ต.ท. อัครวัฒน์ สินขจรภิรมย์
พ.ต.ท. นิวัฒน์ เกียติสุวรรณ์
พ.ต.ท. จารึก ทองสีขาว
พ.ต.ท. สงวน เรืองฝาง
พ.ต.ท. วัฒนพล นิติเกรียงไกร
พ.ต.ต. คุณประโยชน์ อารีย์รัตนะนคร
พ.ต.ท. พัฒนา สัมมาทิตฐิ
พ.ต.ท. ประยุทธ ลุมพล

0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030
0-2438-1030

08-1845-2036
08-9923-7605
08-5222-4460
08-1745-5444
08-5446-5779
08-3198-2529
08-1829-2837
08-6971-9166
08-1845-6553
08-9939-3594
08-9401-4554
08-1694-8784

0-2460-1480-90 [301]
0-2460-1480-90 [105]

08-1700-3799
09-3349-4949

สน.สำเหร่ โทรศัพท์กลาง 0-2460-1480-90 โทรสารกลาง 0-2477-2535
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ภัสพงษ์ บุตรไทย
พ.ต.ท. เกียรติชัย เกิดโชค
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สายชล ปัญจชัย
พ.ต.ท. มหพล สายหยุด
พ.ต.ท. สามารถ พันธ์ล้วน
พ.ต.ท. เอกพล ปริมา
พ.ต.ท. สุพจน์ น้อยสวรรค์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ นีระพจน์
พ.ต.ท. นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล
พ.ต.ท. อำนวย แสงสว่าง
พ.ต.ท. ปรเมศว์ เมฆสั้น
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ วิเชียรสรรค์
พ.ต.ต. โด่งดัง โกกะพันธ์
พ.ต.ต. มนเทียน ปิ่นทัศน์
พ.ต.ต. อมฤทธิ์ วิเศษสิงห์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2460-1480-90 [400]
0-2460-1480-90 [306]
0-2460-1480-90 [31]
0-2460-1480-90 [315]
0-2460-1480-90 [313]
0-2460-1480
0-2460-1480
0-2460-1480
0-2460-1480
0-2460-1480
0-2460-1480-90 [302]
0-2460-1480-90 [308]
0-2460-1480

มือถือ
08-1832-7859
08-1615-1114
08-1925-6692
08-1732-0074
08-1929-8278
08-1684-1349
08-1644-2479
08-1442-2123
08-1735-5839
08-0066-5662
08-4296-8517
08-1256-3298
09-8361-4519

สน.บุปผาราม โทรศัพท์กลาง 0-2466-1150 , 0-2466-0520 , 0-2466-7555 โทรสารกลาง 02-466-7858
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิทักษ์ ปัญญาพร
พ.ต.ท. มาโนช ศิริโภคกุล
พ.ต.ท. ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
พ.ต.ท. จิตรยุทธ จันทร์ถนอมสุข
พ.ต.ท. ถวัลย์ ศุกร์คณาภรณ์
พ.ต.ท. กิตติ เพชรรุ่ง
พ.ต.ท. สมหวัง บุญยง
พ.ต.ท. รัฐพล บุญมาก
พ.ต.ต. สมมาตร วงษ์ดี
พ.ต.ต. ปภัสนันน์ สอนทอง
พ.ต.ต. สามารถ ด้วงทรง

0-2466-0574
0-2466-1150 [104]
0-2466-1150
0-2466-1150 [305]
0-2466-1150 [106]
0-2466-1150 [306]
0-2466-1150
0-2466-1150 [306]
0-2465-7888
0-2466-1150 [204]
0-2466-1150

08-4080-7447
08-1313-9473
08-1902-1182
08-9390-0436
08-1445-2135
08-7045-2110
08-1402-9988
08-9852-2789
08-6340-2399
09-5703-5888
08-1413-4392

0-2426-1113
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9

08-5182-8444
08-9068-2401
08-6701-4114
08-5810-6456
08-1832-0060
08-1498-3551
08-1644-1344

สน.ทุ่งครุ โทรศัพท์กลาง 0-2426-0108-09 โทรสารกลาง 0-2426-1112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน

พ.ต.อ. อนุวัตร สุวรรณภูมิ
พ.ต.ท. ศักดิ์พัฒน์ วันโท
พ.ต.ท. ยงยุทธ ทองเต็ม
พ.ต.ท. จุมพฏ เลี่ยมแก้ว
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย น้อยศรี
พ.ต.ท. สุวัตน์ องตอง
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ยิ่งสังข์
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สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.
สว.สอบสวน

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พิพัฒน์พล พัดน้อย
พ.ต.ท. กวีพงค์ กาญจนรักษ์
พ.ต.ท. ทิวา ภิรมย์เจียว
พ.ต.ต. พฤฒ แก่นวงศ์
พ.ต.ท. กรณ์พงษ์ พุ่มโพธิ์ทอง
พ.ต.ท. ประพันธ์ หิรัญอ่อน
พ.ต.ต. อาทิตย์ ศรีสุพจน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9
0-2426-0108-9

08-1989-9811
08-1630-1270
08-5923-5791
08-5911-8877
08-7414-4022
08-6555-7452
08-6032-7555

0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7
0-2427-6286-7

08-1812-3900
08-6393-0922
08-1899-2945
08-9218-7449
08-1639-3235
08-1344-1419
08-1901-1594
08-1508-9938
08-7076-7970
08-3464-4662
08-1499-2462
08-1432-2752

สน.บางคอแหลม โทรศัพท์กลาง 0-2427-6286-7 โทรสารกลาง 0-2427-6288
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ป.
สว.ป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อเนก ไพรศรี
พ.ต.ท. วิศาล ลิ้มณรงค์
พ.ต.ท. ศุภัทร ศุภกำเนิด
พ.ต.ท. บรรพต บุญวิศิษฏ์
พ.ต.ท. วีรวุฒิ มโนรส
พ.ต.ท. อัครวินท์ วราคำ
พ.ต.ท. สง่า ปัญญา
พ.ต.ท. อธิเมศร์ พงศ์กิตติรักษ์
พ.ต.ต. กัมพล แก้วมีชัย
พ.ต.ต. ขจรเดช บุญมา
พ.ต.ต. ชาคริต ไพรสน
พ.ต.ท. นริด เพ็ชรรุ่ง

สน.ตลาดพลู โทรศัพท์กลาง 0-2472-6108-9, 0-2472-6622 โทรสารกลาง 0-2472-6019, 0-2472-6649
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. บรรยง แดงมั่นคง
พ.ต.ท. เอกพงษ์ พูลทอง
พ.ต.ท. ปรารภ เสริฐสูงเนิน
พ.ต.ท. พัฒนพร เทพพิทักษ์
พ.ต.ท. รังสรรค์ ตุ้ยโชติ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ชะตางาม
พ.ต.ท. เฉลิม เขื่อนเพชร
พ.ต.ต. ไพจิตร คำบาล
พ.ต.ต. ภานุวัชร เจริญยิ่ง
พ.ต.ท. พัฒนากร สูงนารถ
พ.ต.ท. สุพจน์ มีเย็น
พ.ต.ต. สุวิทย์ พละสาร

0-2472-6688
0-2472-6780
0-2472-6747
0-2472-6616
0-2472-6616
0-2472-6108
0-2472-6108
0-2472-6108
0-2472-6749
0-2472-6931
0-2472-6616
0-2472-6108

08-2713-5787
08-1658-0750
08-2614-2669
08-1685-3491
08-1808-2936
08-7516-8504
08-3131-1995
08-7671-3309
08-1911-4561
08-5553-6485
08-9808-4742
08-3133-4731
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สน.บางมด โทรศัพท์กลาง 0-2416-7711-2 , 0-2416-4713-4 โทรสารกลาง 0-2416-7710
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. ภูวนาถ ฤทธาเวช
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์
พ.ต.ท. อดุลย์ ดอกพวง
พ.ต.ท. ธัชพงศ์ ปิ่นรอด
พ.ต.ท. บรรพต บุญวิศิษฏ์
พ.ต.ท. ปฎิคม เกิดสุข
พ.ต.ท. ยงยุทธ ทองเต็ม
พ.ต.ท. สมศักดิ์ แหลมภู่
พ.ต.ท. ชโลธร วัฒนะโชติ
พ.ต.ท. สุทศ รุ่งโรจน์
พ.ต.ท. ประเสริฐ พุทธธรรม
พ.ต.ต. สมหมาย เดี่ยวรัตนกุล
พ.ต.ท. ภวิชช์ ปานธนนันท์
พ.ต.ท. ธนภณ เตชะตานลท์
พ.ต.ต. บุญช่วย ร่วมสมัคร
พ.ต.ท. วิษณุ คำสวน

0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2
0-2416-7711-2

08-6351-6333
08-1715-1101
08-1935-2720
08-1859-6634
08-9218-7449
08-2442-0827
08-6701-4114
08-5949-2863
08-1849-9063
08-9813-4247
08-1327-3529
08-5801-7913
08-7742-9293
08-3009-8752
08-9675-1794
08-9441-8735

สน.ราษฎร์บูรณะ โทรศัพท์กลาง 0-2428-3994, 0-2427-7193, 0-2427-5421 โทรสารกลาง 0-2427-5685
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. วราวัชร์ ธรรมสโรช
พ.ต.ท. ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม
พ.ต.ท. พจน์ บำรุงชาติ
พ.ต.ท. พิสิฐชัย ถิ่นขนอน
พ.ต.ท. สาธิต ภักดี
พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา
พ.ต.ท. ยุทธนา นังคลา
พ.ต.ท. รังสิมันตุ์ ตีสถิตย์
พ.ต.ท. ประดิษฐ ปลายด่วน
พ.ต.ท. แดนชัย พันธุ์ชา
พ.ต.ต. ณัฐพล เลิศธำรงศักดิ์
พ.ต.ต. สุทธิรัตน์ อรทัย
พ.ต.ต. อาทิตย์ ศรีสุพจน์
พ.ต.ท. คณาพจน์ เลิศศิริ
พ.ต.ท. เตือน สอดส่อง

0-2427-6747
0-2428-3994 [190]
0-2427-6746
0-2428-3994 [412]
0-2428-3994 [192]
0-2428-3994 [409]
0-2428-3994 [192]
0-2428-3994 [188]
0-2428-3994 [315]
0-2428-3994
0-2428-3994
0-2428-3994 [188]
0-2428-3994 [409]
0-2428-3994 [504]
0-2428-3994 [504]

08-7108-0877
08-1943-0414
08-1483-2125
08-1426-2042
08-1930-4683
08-9922-7986
08-1316-9600
08-1824-6658
08-1389-9800
08-2256-3344
08-1644-6880
08-1452-6357
08-6032-7555
08-3098-1416
08-1626-6567
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สวป.
สวป.
สว. สส.
สว. สส.
สว. จร.
สว. ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ยุทธนา จันทร์มีศรี
พ.ต.ต. สุทัศน์ ทองชน
พ.ต.ท. ธนูพล จินตาคม
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ เชื้อพลากิจ
พ.ต.ท. บุญส่ง สืบสมบัติ
พ.ต.ต. ศรภพ นาคเอก

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2428-3994 [510]
0-2428-3994 [510]
0-2427-6746
0-2427-6746
0-2428-3994 [412]
0-2428-3994 [310]

08-6358-7393
08-1627-4819
08-1714-9974
08-1710-4063
08-1586-6656
08-6029-9002

0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638
0-2468-1638

08-7154-6594
08-3357-8588
08-1872-7127
08-5074-2888
09-2919-9899
08-6047-9137
08-9927-6561
08-9042-8043
08-1658-7999
08-1253-0121
08-0085-7197
08-5559-4191
08-1622-4157
08-1828-8188
08-4033-8396

สน.บุคคโล โทรศัพท์กลาง 0-2468-1638-9 โทรสารกลาง 0-2476-1004
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. จิณวัตร ก้อนทองดี
พ.ต.ท. วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์
พ.ต.ท. ชยันต์ เบ็ญจาธิกุล
พ.ต.ท. ปิโยรส กัณหะสิริ
พ.ต.ท. ชาญชาตรี สีดาคำ
พ.ต.ท. เสวก บุญจันทร์
พ.ต.ท. ภัทรายุธ บุญชนากร
พ.ต.ท. นิโรธ ประทุมแก้ว
พ.ต.ท. หาญชัย ธรรมศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท. ปองพล เลามีชัยเจริญ
พ.ต.ท. ศุภกร กันทาลักษณ์
พ.ต.ท. วิษณุ สุระวดี
พ.ต.ท. มหพล มีเสน
พ.ต.ท. กำพล เลี้ยงเจริญทรัพย์
พ.ต.ท. ธราพงษ์ ตันติวิศาล

สน.ปากคลองสาน โทรศัพท์กลาง 0-2438-1034-5 โทรสารกลาง 0-2438-1036
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.
สว.สส.
สว.จร.
สวป.

พ.ต.อ. ชณาวิน พวงเพชร
พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์ เปลี่ยนเพ็ง
พ.ต.ท. ณัฏฐกิตติ์ ศิริวงศ์ถวัลย์
พ.ต.ท. นรินทร์ อธิดมเสรณี
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ กาญจนไพศาล
พ.ต.ท. ประภัศ เขียวประภัสสร
พ.ต.ท. ปรีชา สำเร็จ
พ.ต.ท. กิตติ บุญแสน
พ.ต.ต. ดาราธร ขจรศิลป์
พ.ต.ต. ปฏิพัทธ์ สีตอง

0-2438-1034 [705]
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034
0-2438-1034

08-4752-8234
08-4637-1899
08-2995-3625
08-1779-2399
08-9118-0865
08-6907-3342
08-1567-1251
08-1909-4039
08-5440-0403
08-1372-7462
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ตำแหน่ง
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธนพรหม ธนอาภากร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2438-1034

มือถือ
08-6568-9515

กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
Metropolitan Police Division 9
903 ซอยพระรามสอง 43 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์กลาง 0-2451-9965 โทรสารกลาง 0-2451-9978
Web Site: www.thaimetropolicediv9.com E-mail: E-mail : borkornor9@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
หน.สนง.ผบก.
สง.ผบก.

พล.ต.ต. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
พ.ต.อ. ศุภโยชก์ ธารีไทย
พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ การดี
พ.ต.อ. วันชัย อยู่แสง
พ.ต.อ. วิศาล พันธุ์มณี
พ.ต.อ. สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร
พ.ต.อ. พีรวัส อินทร์กง
พ.ต.อ. พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง
พ.ต.ต.หญิง นวลมณี ภูอนันตานนท์
ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค

0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965
0-2451-9965

08-1423-9449
08-9900-2525
08-3220-3737
08-1824-5959
08-1649-5703
08-1515-0877
08-6498-2549
08-1313-6723
08-9443-5555
08-4906-6892

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2451-8676 โทรสารกลาง 0-2451-8865
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล
สว.งานการเงินฯ
สว.งานยุทธศาสตร์ฯ
รรท.สว.งานยุทธศาสตร์ฯ
สว.กลุ่มงานสอบสวน
สว.ศูนย์รวมข่าว
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานเทคโนฯ

พ.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ฐิตมาดี
พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์ รักการ
พ.ต.ท. จักรพันธ์ วัชรพันธ์ธร
พ.ต.ต. ทศพร ปราชญ์เลิศ
พ.ต.ต. ธีระวัฒน์ อ้นกลิ้ง
พ.ต.ท.หญิง มธุรส คำหวาน
พ.ต.ท. เอกชัย จันทรขจร
ร.ต.อ.หญิง กฐิน อุปเนตร
พ.ต.ท. เกรียงไกร ชิดเชื้อ
พ.ต.ต. อภิบาล ศิริเลิศ
พ.ต.ท. สรกานต์ ดำกระบี่
พ.ต.ท. บรรจง พิลาเคน

0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-9602
0-2451-9673
0-2404-3967
0-2451-9636
0-2451-9543
0-2451-7228-9
0-2451-9296
0-2451-9416

08-1818-9544
09-0356-9356
09-1419-3995
08-9897-7448
08-4663-7999
08-1494-6721
08-7057-5599
08-9413-4320
08-1828-4157
08-1299-2124
08-0492-9292
08-6348-4443

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2404-3967 โทรสารกลาง 0-2404-3964
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน
พ.ต.ท. ชยุต มีศิลป์

0-2404-3967
0-2404-3967

08-0480-8888
08-9111-3131
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รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิศิษฐ์ หมื่นสุวรรณ์
พ.ต.ท. วิเชียร เพชรเสนา
พ.ต.ท. เอกชัย จันทรขจร
พ.ต.ต. ประทีป กาวิน
พ.ต.ต. กฤษณ์ ฉัตรทวี
พ.ต.ต. สุรพันธ์ พันเปี่ยม
พ.ต.ต. อิทธิกร ลุนสะแกวงศ์
พ.ต.ต. เรวัติ สุดเขต

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2404-3967
0-2404-3967
0-2404-3967
0-2404-3967
0-2404-3967
0-2404-3967
0-2404-3967
0-2404-3967

08-1613-7635
08-1732-5217
08-7057-5599
09-0994-1899
08-5802-9551
08-9785-0244
08-9518-3138
08-9231-6332

0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676
0-2451-8676

08-1286-1608
08-7553-9998
08-1437-7105
08-1667-8149
08-1198-6994
08-1252-0999
08-1628-9357
08-4637-6398
08-1815-1196

0-2415-1572
0-2416-2841-2 [200]
0-2416-2841-2 [401]
0-2416-2841-2 [305]
0-2416-2841-2 [301]
0-2416-2841-2 [301]
0-2416-2841-2 [402]
0-2416-2841-2 [403]
0-2416-2841-2 [404]
0-2416-2841-2 [404]
0-2416-2841-2 [401]
0-2416-2841-2 [401]
0-2416-2841-2 [305]
0-2416-2841-2 [506]

08-1564-3444
08-0515-1536
08-1655-8233
08-5177-7753
08-5900-9919
08-6301-5951
08-6383-7164
08-7058-8886
08-9548-1663
08-4159-3355
08-1726-9952
08-7357-5656
08-4468-8456
08-1612-3336

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2451-8676 โทรสารกลาง 0-2451-8865
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทรงยศ ทองแท้
พ.ต.อ. วรลภย์ สุวรรณเกษการ
พ.ต.อ. โกมินทร์ อ่อนเพชร
พ.ต.อ. สุรวุฒิ กุมภีพงษ์
พ.ต.อ. สมัตถ์ กอเจริญ
พ.ต.อ. ชาติชาย กันทา
พ.ต.อ. นิรุตติ์ ใจแปลง
พ.ต.อ. ฉัฐพล คำเขียว
พ.ต.อ. สุรวุฒิ บุญเกิด

สน.ท่าข้าม โทรศัพท์กลาง 0-2416-2841-2 โทรสารกลาง 0-2415-1574
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.หน.งานสอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
พ.ต.ท. สุกฤต มังคละสวัสดิ์
พ.ต.ท. สุรเวช การวัฒนาศิริกุล
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร
พ.ต.ท. สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์
พ.ต.ท. นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ
พ.ต.ท. รัตน์เกล้า อาณานุการ
พ.ต.ท. วัลลภ เจริญสุข
พ.ต.ท. ภาคิน สิริปุณยาพร
พ.ต.ท. โชตินันต์ โชติเนตร
พ.ต.ท. ศิริชาติ จันทร์พรมมา
ร.ต.อ. อำนาจ กระต่ายทอง
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ดุษฎีพร สุขเกษม
พ.ต.ท. ลิขสิทธิ์ ศรีโชติ
พ.ต.ท. ทศพล ปานกัน
พ.ต.ท. พิทักษ์ หอมทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2416-2841-2 [301]
0-2416-2841-2 [301]
0-2416-2841-2 [301]
0-2416-2841-2 [301]

08-1450-8961
08-4901-5126
08-1144-8864
08-9828-8170

0-2458-6391-7[100]
0-2458-6391-7[200]
0-2458-6391-7[202]
0-2458-6391-7[303]
0-2458-6391-7[303]
0-2458-6391-7[205]
0-2458-6391-7[205]
0-2458-6391-7[205]
0-2458-6391-7[700]
0-2458-6391-7[703]
0-2458-6391-7[501]
0-2458-6391-7[304]

09-3535-1956
09-4989-9416
08-1445-2819
08-8020-2940
08-9410-9852
08-1646-8741
08-1735-7220
08-1420-9576
08-1902-3141
08-0064-6886
09-2351-6465
08-5134-6135

0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14
0-2450-3010-14

08-7416-9256
08-1612-4306
08-1259-0430
08-6392-1598
08-6549-8881
09-0938-1948
08-9479-7215
08-1346-2180
08-6346-0765
06-1652-5645
08-5058-4441

0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3

08-1828-8917
08-1961-4084
08-7099-9971

สน.เทียนทะเล โทรศัพท์กลาง 0-2458-6391-7 โทรสารกลาง 0-2458-6398
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.หน.งานสอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ภานพ วรธนัชชากุล
พ.ต.ท. นิวัฒน์ เทียนศิริ
พ.ต.ท. สมยศ ถริปภัสสโร
พ.ต.ท. กฤษณะ วิเชียรปัญญา
พ.ต.ท. สุพิศ อาละพล
พ.ต.ท. อธิช์ลักษณ์ สาระศาลิน
พ.ต.ท. วันชัย คงเพียรธรรม
พ.ต.ท. สุนันท์ ท้วมกลัด
พ.ต.ท. สมโภชน์ อินทจักร
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ศรีอ่อน
พ.ต.ท. พลเชฏฐ์ วังเมือง
พ.ต.ท. กมล เลิศล้ำ

สน.แสมดำ โทรศัพท์กลาง 0-2450-3010-14 โทรสารกลาง 0-2450-3016-17
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.หน.งานสอบสวน
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สำเริง ผลรอด
พ.ต.ท. ดุสิต น้อยนาค
พ.ต.ท. คมกริช มั่นจิตต์
พ.ต.ท. พศวีร์ กำเนิดดี
พ.ต.ท. ชรัช ม่วงสกุล
พ.ต.ท. เปรม วิชนา
ร.ต.อ. ศิวัช พุ่มนุ่ม
พ.ต.ท. พงษกร กิตติทรงภพ
ร.ต.อ. อธิษฐ์ พิสิษฐ์กูล
พ.ต.ต. วิโรจน์ นิระภัย
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ เพ็ชรประกอบ

สน.บางบอน โทรศัพท์กลาง 0-2892-4271-3 โทรสารกลาง 0-2892-4275
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ กันตะยศ
พ.ต.ท. อภิชาต ทองจันดี
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.งานสอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธีรพงศ์ นาคสุข
พ.ต.ท. ทองคูณ แกมขุนทด
พ.ต.ท. สุวิทย์ สุพัฒน์
พ.ต.ท. ไกรสร พุ่มนิคม
พ.ต.ท. สถิตย์ วงศ์กัณหา
พ.ต.ต. วิชัย อมรไตรภพ
พ.ต.ท. พิจักษณ์ จรูญจิตร
พ.ต.ท. ชิงชัย อินทรแป้น
พ.ต.ท. ประจวบ ขันทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3
0-2892-4271-3

มือถือ
09-9340-9992
08-1641-3556
09-5192-2158
08-6567-8289
08-6614-4791
08-1841-9411
08-1458-0939
08-1854-9278
08-9047-8998

สน.บางขุนเทียน โทรศัพท์กลาง 0-2415-0671, 0-2451-3004 โทรสารกลาง 0-2415-2826
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.งานสอบสวน
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.สส.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์
พ.ต.ท. สรรเสริญ กลุ่อมเกษม
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ทองแพ
พ.ต.ท. ธีระ เถระพัฒน์
พ.ต.ท. ฤทธิชัย ช่างคำ
พ.ต.ท. วิฑูรย์ นุชบุษบา
พ.ต.ท. โสภณ เนตรสว่าง
พ.ต.ท. พิทยา สุทธิธรรม
พ.ต.ต. ชาญชัย วรัญญรัตนะ
พ.ต.ท. ภาวัต วรรธสุภัทร
พ.ต.ท. ไตรรัตน์ เพ็งนู
พ.ต.ต. จารุกิตติ์พัฒน์ สุขยิ่ง
พ.ต.ต. อาคม สยามนันทกุล
พ.ต.ต. นพรัตน์ หมื่นวงศ์
พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ เวียงนนท์
พ.ต.ต. ภมร โพธิ์ขาว
พ.ต.ต. กรวิก สุปะทัศ
พ.ต.ต. สมบัติ มีล้อม
พ.ต.ต. ชุมพล ภู่ระหงษ์
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ บุญเสริมศักดิ์
พ.ต.ต. ศุภชัย เขนสันเทียะ
พ.ต.ต.หญิง ขวัญตา เพ่งพิศ
พ.ต.ต.หญิง ปัญญดา ดูตะคุ

0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671
0-2415-0671

09-9141-9959
08-1667-8149
08-1291-9111
08-1209-0909
08-1547-6007
08-6411-2708
08-1890-2109
08-4532-2008
08-1347-6397
09-2598-9665
08-9789-6140
08-9084-4701
08-0572-2489
08-9812-1790
08-1975-8370
08-5230-7612
08-9109-2369
08-9445-1480
08-9109-0423
08-6309-8958
09-5964-4655
08-5317-1862
08-3068-5525
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. บุญญฤทธิ์ ติดตารัมย์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2415-0671

08-6956-7135

0-2413-1114-6 [717]
0-2413-1114-6 [200]
0-2413-1114-6 [212]
0-2413-1114-6 [202]
0-2413-1114-6 [201]
0-2413-1114-6 [203]
0-2413-1114-6 [203]
0-2413-1114-6 [203]
0-2413-1114-6 [203]
0-2413-1114-6 [405]
0-2413-1114-6 [700]
0-2413-1114-6 [500]
0-2413-1114-6 [303]
0-2413-1114-6 [303]
0-2413-1114-6 [302]
0-2413-1114-6 [302]
0-2413-1114-6 [301]
0-2413-1114-6 [301]
0-2413-1114-6 [301]
0-2413-1114-6 [301]
0-2413-1114-6 [301]
0-2413-1114-6 [301]

08-6353-7007
08-9111-3652
08-4908-6658
08-1988-7745
09-6469-9888
08-6369-2015
08-1480-1756
08-7936-5390
08-4675-7008
08-0997-9222
08-0222-9990
08-1570-3046
08-9487-3315
09-4449-9986
08-5115-7887
08-6644-1012
08-6660-5039
08-4537-6901
08-1407-6639
08-6019-2745
09-1408-8322
08-5833-6385

สน.ภาษีเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-2413-1114-6 โทรสารกลาง 0-2413-1660
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.งานสอบสวน
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปานจันทร์
พ.ต.ท. ศยาม อินทร์สุวรรณโณ
พ.ต.ท. อุไทย สีคช
พ.ต.ท. คงศักดิ์ ปานน้อย
พ.ต.ท. พายัพ สมบูรณ์
พ.ต.ท. ณรงค์ อภิรักษ์อโนทัย
พ.ต.ท. รุ่งนิรันต์ จันทร์ศิริ
พ.ต.ท. ชาญกฤษ เย็นทวีวิจิตร
พ.ต.ต. เปรมศักดิ์ ทองอ่อน
พ.ต.ต. พิสิษฐ์ มีวิริยกุล
พ.ต.ต. พลัฏฐ์ ทับทิม
พ.ต.ท. พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล
พ.ต.ท. วิโรจน์ เทพหนู
พ.ต.ท. ประสงค์ ชำนาญศิลป์
พ.ต.ท. ณรงค์ บุญช่วย
พ.ต.ท.หญิง เงิน อุตส่าห์
พ.ต.ต. กิติ กิจประชุม
พ.ต.ต. วิทยา บุญคุ้ม
พ.ต.ต. โสภณ หมั่นขีด
พ.ต.ต. ประพนธ์ กิมประพันธ์
พ.ต.ต. รักเกียรติ แก้วทา
พ.ต.ต. สุวิทย์ ธานีวรรณ

สน.หลักสอง โทรศัพท์กลาง 0-2421-7922-7 , 0-2421-8080 , 0-2421-1264 , 0-2421-1996 โทรสารกลาง 0-24211086
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.หน.งานสอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์
พ.ต.ท. วิสิษฐ์ วัฒนพงษ์พิทักษ์
พ.ต.ท. ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร
พ.ต.ท. สมชาย นาคสอิ้งศาสน์
พ.ต.ท. วิทยา สุดสาคร
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ จิตติพัทธพงศ์

0-2421-3809
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7

08-1636-1834
08-1572-5775
08-6364-3652
08-1555-5353
08-1918-9859
08-1928-7846
08-6906-5333
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณัฐวัส สอนบุญ
พ.ต.ต. อมร นิธิศยังมี
พ.ต.ท. บริสุทธิ์ จันทร
พ.ต.ท. มานะ พึ่งมี
พ.ต.ท. เอนก เข่งคุ้ม
พ.ต.ท.หญิง ชนวรรณ มงคลร้อย
พ.ต.ท. พล สังข์แก้ว
พ.ต.ท. ทัตเทพ รองนาค
พ.ต.ต. เปรม จันทโชติ
พ.ต.ต. ณภัทร แสนธรรม
พ.ต.ต. กฤษณะ ทองบ้านบ่อ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-8
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7
0-2421-7922-7

06-2516-5954
06-1962-5651
08-2974-9900
08-1637-4566
08-9500-8018
08-9228-8422
09-5556-8079
09-5045-4795
08-2954-7462
08-6539-9599
08-1251-6245

0-2455-1718-9 [301]
0-2455-1718-9 [302]
0-2455-1718-9 [303]
0-2455-1718-9 [314]
0-2455-1718-9 [314]
0-2455-1718-9
0-2455-1718-9 [160]
0-2455-1718-9
0-2455-1718-9
0-2455-1718-9 [162]
0-2455-1718-9 [161]
0-2455-1718-9 [308]
0-2455-1718-9 [314]
0-2455-1718-9 [314]

08-5776-4848
08-5485-3199
08-9206-1077
08-0553-3263
08-6900-2813
08-1137-7711
08-6609-9992
08-1842-4579
09-4869-5308
08-0622-8448
08-1375-8048
06-3178-5001
08-8044-8737
08-5969-6212

สน.เพชรเกษม โทรศัพท์กลาง 0-2455-1718-9 โทรสารกลาง 0-2455-1791
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.หน.งานสอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วุฒิชัย ไทยวัฒน์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไตรธรรม
พ.ต.ท. ศรศักดิ์ ทองมี
พ.ต.ท. สหัสดิ์ ศรีทวี
พ.ต.ท. สมนึก ห่านทองสุขศรี
พ.ต.ท. กนกศักดิ์ สุมงคล
พ.ต.ท. กฤตเมธ วงษ์เนตร
พ.ต.ท. อมรพิพัฒน์ วงศ์ไชย
พ.ต.ท. กิตตินันท์ ศรีม่วง
พ.ต.ท. สุนทร มาลาเวช
พ.ต.ท. ครรชิต เจตนาพรสำราญ
พ.ต.ต. ธนผล เพชรเด็ด
พ.ต.ท. โชคอำนวย วงษ์บุญฤทธิ์
พ.ต.ต.หญิง อัมพร จันทะวงค์

สน.หนองแขม โทรศัพท์กลาง 0-2429-3103, 0-2429-3568-72 โทรสารกลาง 0-2429-3189
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.หน.งานสอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์
พ.ต.ท. โอภาส หาญณรงค์
พ.ต.ท. ยิ่งยศ คงมีลาภ
พ.ต.ท.หญิง สุพรรณา ต้นตระกูลรัตน์
พ.ต.ท. วิชิต สวัสดี
พ.ต.ท. สนธิชัย กลีบบัว

0-2429-3127
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72

08-1877-5505
08-1633-8073
08-5216-5050
08-5814-4551
08-6898-3842
08-1629-9390
หน้า 155

บช.น.

กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อุไทย ศรีคช
พ.ต.ท. ไกรทิพย์ เกลี้ยงคำหมอ
พ.ต.ท. พลวัต โพธิ์ฉัตร
พ.ต.ท. ภูมิสิทธิ์ ไตรพัฒน์ศิลา
พ.ต.ต. กุลนันทน์ จันตุด
พ.ต.ท. บวรชัย ตันสุทัตต์
พ.ต.ท. พีระศักดิ์ วิสูตรธนาวิทย์
พ.ต.ต. ญาณพล พลเยี่ยม
พ.ต.ต. นิกร เฮ้าบุญ
พ.ต.ต.หญิง จิราภรณ์ ชูยัง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-74
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72
0-2429-3568-72

มือถือ
08-4908-6658
08-9925-7371
08-1868-6111
08-1494-6886
08-8398-5374
08-9881-2403
08-1816-8185
08-7686-7036
08-9958-8227
08-9129-3680

สน.หนองค้างพลู โทรศัพท์กลาง 0-2404-3953, 0-2404-3957-60 โทรสารกลาง 0-2404-3955
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.หน.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธนะสิทธิ์ ปานศรี
พ.ต.ท. สมพงษ์ สีชำนิ
พ.ต.ท. วิโรจน์ จันทร์หอม
พ.ต.ท. สาโรจน์ สกุลวงษ์
พ.ต.ท. อดิศร แก้วโหมดตาด
พ.ต.ท. พีรวัฒน์ สุขรมย์
พ.ต.ท. พินิจ วังสูงเนิน
พ.ต.ท. สมภพพงษ์ ชมภูนาค
พ.ต.ต. วิชิต สินค้า
พ.ต.ต. อดิเทพฌ์ ภูวัช
พ.ต.ท. ภัทรชนนท์ ประไพลศาล
พ.ต.ท. สมยศ แก้วไพรสี
พ.ต.ท. พงศ์ศักดิ์ ชูทวด

0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60
0-2404-3953 - 60

08-1884-6241
08-9788-4141
08-9256-8687
09-1192-0946
08-1941-7217
08-1954-5436
08-7102-8181
08-1809-1998
08-1887-5952
09-2282-1966
08-9845-2856
08-8920-6640
08-1426-6440

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
71/1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ชั้น 4 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2354-5349 โทรสารกลาง 0-2354-5250
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

พล.ต.ต. สมบัติ มิลินทจินดา
พ.ต.อ. ชาญ แสงเสียงฟ้า
พ.ต.อ. ธัมรงค์ วงศ์แป้น
พ.ต.อ. พงษา สังข์มุรินทร์

0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349

08-1845-5861
08-6410-0274
08-1914-7000
08-1632-5441
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
ประสานงาน

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ชุมพล พุ่มพวง
พ.ต.อ. ภิรมย์ สวนทอง
พ.ต.อ. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์
ร.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ ดีพลงาม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349

มือถือ
08-1625-1798
08-1311-4585
08-5828-1149
09-0296-6324

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2354-5349 โทรสารกลาง 02-354-5250
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. งานธุรการ
สว. กำลังพลฯ
สว. การเงิน
สว. งานยุทธศาสตร์ฯ

พ.ต.อ. ประยูร ศาลาทอง
พ.ต.ท. ณัฐวัชร เกษสุวรรณ์
พ.ต.ท. สิราวิชญ์ นวมดี
พ.ต.ต. จักรี ศรีนะวงศ์
พ.ต.ท. เฉลิมพงษ์ ธรรมมียะ
พ.ต.ท.หญิง พรรณตรี เนตรปฐมพร
พ.ต.ท. อรรชวศิษฏ์ ศรีบุญยมานนทน์

0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349

09-7995-4245
09-0985-7295
08-7389-5665
08-6996-5198
08-9944-5144
08-6122-1616
08-1989-4493

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 1 โทรศัพท์กลาง 0-2354-4492 โทรสารกลาง 0-2354-4492
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สุนทรเกียรติ คล้ายกรุต
พ.ต.ท. ธนกฤต กนิษฐกุล

0-2354-4492
0-2354-4492

รองผกก.
รองผกก.

พ.ต.ท. สมบูรณ์ อินทร์สิงห์
พ.ต.ท. คมสันต์ วงศ์สม

0-2354-4492
0-2354-4492

สว.
สว.

พ.ต.ท. สำเริง คงมี
พ.ต.ท. ชุมพล แสนวิชัย

0-2354-4492
0-2354-4492

08-1804-3932
08-9458-1555,
08-1987-2227
08-1341-4340
08-1751-5820,
09-4810-2233
09-6861-3560
08-3007-4681,
08-3007-4678

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 0-2354-5162 โทรสารกลาง 0-2354-5162
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อรรถพล อนุสิทธิ์
พ.ต.ท. บุญโรจน์ โลจายะ
พ.ต.ท. ธนากร นิ่มมะโน
พ.ต.ท. ธนาวินท์ กาญจนวิภาส
พ.ต.ท. วันเฉลิม สีอ่อน
พ.ต.ท. เจษฎาภรณ์ อ่อนทองคำ

0-2354-5162
0-2354-5162
0-2354-5162
0-2354-5162
0-2354-5162
0-2354-5162

08-1914-8825
09-0974-7404
08-6660-0158
08-1146-4157
08-9770-7891
08-7696-9555

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 3 โทรศัพท์กลาง 0-2354-8226 โทรสารกลาง 0-2354-8226
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สุวิชชา จินดาคำ
พ.ต.ท. ธนากร อ่อนทองคำ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน

0-2354-8226
0-2354-8226
0-2354-8226

08-1641-5224
08-1900-3854
08-1999-5455
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บช.น.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จักริน พิริยะจิตตะ
พ.ต.ต. วิโรฒ จนุบุษย์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2354-8226
0-2354-8226

มือถือ
08-3006-3607
08-9147-3036,
08-1883-2036

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 4 โทรศัพท์กลาง 0-2354-5934 โทรสารกลาง 0-2354-5934
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นพรัตน์ สินมา
พ.ต.ท. พนม เชื้อทอง
พ.ต.ท. ไกรวิทย์ อณุหก้องไตรภพ
พ.ต.ท. ชัชวิน เกตุทอง
พ.ต.ท. ทวีวงศ์ ดิษฐแย้ม
พ.ต.ท. สุรพล ดาวแจ้ง
พ.ต.ต. ธงชัย แก้วทา

0-2354-5934
0-2354-5934
0-2354-5934
0-2354-5934
0-2354-5934
0-2354-5934
0-2354-5934

08-6997-7555
08-6451-8149
08-1666-5396
08-7007-0074
08-1501-6252
08-3296-8615
09-4558-4914

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2354-5932 โทรสารกลาง 0-2354-5932
ผกก.

พ.ต.อ. พรศักดิ์ เลารุจิราลัย

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ชณดิช วงศ์รัตน์

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ปริยวรระน์ วัฒนะนาวิน

สว.

พ.ต.ท. สรรเพชร สุวรรณไตร

สว.

พ.ต.ท. ประทีป ศรีหรั่งไพโรจน์

สว.

พ.ต.ท. ยุทธนา จาตุรัตน์

สว.

พ.ต.ท. เชิดศักดิ์ รอดเข็ม

0-2354-5932,
0-2354-5990
0-2354-5932,
0-2354-5990
0-2354-5932,
0-2354-5990
0-2354-5932,
0-2354-5990
0-2354-5932,
0-2354-5990
0-2354-5932,
0-2354-5990
0-2354-5932,
0-2354-5990

08-1922-7135

08-2452-3875
08-9888-2488,
08-9988-3838
08-9748-4848
08-1348-1350
09-9449-6946

08-0865-6569,
09-4479-5599
08-9986-8899
08-9888-5226
08-1646-3848
08-1557-4141
08-6319-3957

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2354-5249 โทรสารกลาง 02-354-5250
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ศุภกร บุญสวนเกริก
พ.ต.อ. วชิระชัย พันธ์ทอง

0-2354-5349
0-2354-5349

ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. กมล นุ่มหอม
พ.ต.อ. สมพร อินเหลา
พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์ ภิรมย์เอี่ยม

0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
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บช.น.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.กลุ่มงานสอบสวน

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. พลศักดิ์ ชูสมานศิริ
พ.ต.อ. วัฒนากร อู่นาท
พ.ต.อ. สุพัฒน์ สละชั่ว
พ.ต.อ. จิตเทพ อินทร์เล็ก
พ.ต.อ. มนตรี กองจำปา
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์
พ.ต.อ. ชนะชัย ไชยทอง
พ.ต.อ. นิโรจน์ ผลบุญ
พ.ต.ท. วิษณุวัฒน์ ภู่ระหงษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349
0-2354-5349

08-1640-3543
06-2516-5945
08-1627-5334
08-1933-4185
08-1339-8299
08-1499-3939
08-6806-4445
08-5155-4393
08-1255-5858

0-2354-9278
0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-3987

08-1442-2616
08-1696-1444
09-0658-5965
08-1818-0154
08-1318-8385
08-5665-2444
08-9666-9241

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
Protection and Crowd Control Division
71/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2354-9278 โทรสารกลาง 02-354-6148
E-mail: pccd_1@hotmail.com
ผบก.อคฝ
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)

พล.ต.ต. วัชรพงศ์ ดำรงค์ศรี
พ.ต.อ. ศรัญญู ชำนาญราช
พ.ต.อ. ธนธัช น้อยนาค
พ.ต.อ. วัลลพ จำนงค์อาษา
พ.ต.อ. วราพงษ์ ประเศรษโฐ
พ.ต.อ. อุทัย กวินเดชาธร
พ.ต.อ. สาโรช ขวัญบุญจันทร์

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2354-3987 โทรสารกลาง 0-2354-5174
ผกก.ฝอ
รอง ผกก.ฝอ
รอง ผกก.ฝอ
สว.งานธุรการ
สว.งานกำลังพล
สว.งานการเงิน
รรทฯสว.งานยุทธศาสตร์ฯ

พ.ต.อ. วรงกรณ์ มุ่งพาลชล
พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ เผ่าพันธุ์
พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์ กรองใจ
พ.ต.ต. อินศร อุดติ๊บ
พ.ต.ต. รัติศัย นิลน้อย
พ.ต.ท.หญิง ฉันธิดา บำรุงสิน
ร.ต.ท. สุทัศน์ พิรักษา

0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-3987
0-2354-5175
0-2354-9277
0-2354-4471

08-9815-5156
08-1241-2218
08-4661-1166
08-9223-0277
08-4082-4955
08-7530-5551
08-1424-9949

กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 โทรศัพท์กลาง 0-2521-5324 โทรสารกลาง 0-2521-0535
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ชัยพล เอกกุล
พ.ต.ท. สืบศักดิ์ ยุทธภัณฑ์ศิริกุล

0-2521-5324
0-2521-5324

08-9127-3349
08-6344-5444
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บช.น.

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ/สนับสนุน
สว.งานแผน/ฝึกอบรม
ผบ.ร้อย(สบ2)กองร้อยที่ 1
ผบ.ร้อย(สบ2)กองร้อยที่ 2
ผบ.ร้อย(สบ2)กองร้อยที่ 3

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิทวัส บูรณะ
พ.ต.ท. สิทธิชัย สวนสันต์
พ.ต.ท. ศรายุทธ อรุณฉาย
พ.ต.ท. ชาญศักดิ์ ประสาทไทย
พ.ต.ท. จิรพันธุ์ แป้นทอง
พ.ต.ต. นนทกร เตียวตระกูล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2521-5324
0-2521-5324
0-2521-5324
0-2521-5324
0-2521-5324
0-2521-5324

มือถือ
08-1583-2431
08-9861-8565
08-1334-1726
08-1827-2431
08-1825-0258
06-1142-3645

กองกำกับการควบคุมฝูงชน 2 โทรศัพท์กลาง 0-2521-5327 โทรสารกลาง 0-2521-0535
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ/สนับสนุน
สว.งานแผน/ฝึกอบรม
ผบ.ร้อย กองร้อยที่ 1
ผบ.ร้อย กองร้อยที่ 2
ผบ.ร้อย กองร้อยที่ 3

พ.ต.อ. ทัพธนพล ปรุงปรทิน
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
พ.ต.ท. สรวิศ เสมอใจ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ เพ็ชร์ประเสริฐ
พ.ต.ท. กานต์นที ศรีนาทม
พ.ต.ต. นิรันดร์ วัฒนสุขเจริญ
พ.ต.ท. ชวลิต หรุ่นศิริ
พ.ต.ต. ปรัชญา สุราวุธ

0-2521-5327
0-2521-5327
0-2521-5327
0-2521-5327
0-2552-8759
0-2521-3605
0-2521-5329
0-2973-2104

09-9451-5542
08-1403-7861
09-1919-5989
08-9817-1077
08-6377-5091
09-7006-1154
08-1409-6915
08-6727-7999

กองกำกับการอารักขา 1 โทรศัพท์กลาง 0-2281-8291 โทรสารกลาง 0-2281-0301
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
ผบ.ร้อย 6

พ.ต.อ. บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง
พ.ต.ท. นิวัฒน์ หิรัญสุข
พ.ต.ท. ชัยญาพร พิทยวาฑิต
พ.ต.ท. อภิชาติ อุตรมาตย์
พ.ต.ท. วิรัตน์ ลำดับวงษ์
พ.ต.ท. ธารา เครือละม้าย
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ค่ำคูณ
พ.ต.ท. ศุภสิทธิ์ มากผ่อง
พ.ต.ต. ภีรชาติ คุ้มสังข์
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ วงษ์ทอง
พ.ต.ท. สนชัย พูนผล
พ.ต.ท. อภินันทน์ ฤกษนันทน์

0-2280-0501
0-2280-0504
0-2280-0503
0-2280-0502
0-2280-0780
0-2280-0779
0-2282-9877
0-2281-9124
0-2281-9113
0-2281-8759
0-2281-9021
0-2280-0778

08-6992-6666
08-1494-4311
08-1440-0040
08-6369-0443
08-1484-7292
08-1810-9124
08-1739-0082
08-4752-6600
08-9015-6964
08-1822-2356
09-8153-9895
08-1318-2470

กองกำกับการอารักขา 2 โทรศัพท์กลาง 0-2280-6979 โทรสารกลาง 0-2282-4510
ผกก.อารักขา 2
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สุรินทร์ ชาวศรีทอง
พ.ต.ท. หอมหวล คงขวัญ
พ.ต.ท. ปัญญณิชช์ ทองขุนนา
พ.ต.ท. วันชัย ขาวรัมย์

08-1920-0745
0-2280-6979
0-2280-2759
0-2280-6983

08-1920-0745
08-4930-1075
08-6617-4646
08-9687-5777
หน้า 160

บช.น.

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอารักขาที่ 1
สว.งานอารักขาที่ 2
สว.งานอารักขาที่ 3
สว.งานอารักขาที่ 4
สว.งานอารักขาที่ 5
สว.งานธุรการ
สว.งานสนับสนุน

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วีพงษ์ กงแก้ว
พ.ต.ท. จิโรจน์ ภมรสูต
พ.ต.ท. บวร สุภิสิงห์
พ.ต.ต. สุธี ชื่นจิตต์
พ.ต.ท. คณิศร พันบุดดา
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ คตกฤษณ์
พ.ต.ต. ถิระวัฒน์ บุญยก
พ.ต.ต. ปรากฎ วุฒิโอฬารกุล
พ.ต.ต. คชภพ คงสมบูรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2281-8380
0-2280-6981
0-2280-6981
0-2281-8380
0-2280-2759
0-2280-6983
0-2281-0476
0-2280-1070
0-2280-9100

มือถือ
08-9041-4662
08-1583-9928
08-1833-5332
09-9254-7888
08-1540-6406
08-6540-2109
09-4291-6644
09-5246-0960
08-6007-7970

กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
Children and Women Protection : Sub - Division
1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์กลาง 0-2282-3892 โทรสารกลาง 0-2282-3892
E-mail: newdorsor56@gmail.com
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เอกสฤษดิ์ วิโรจน์ยุติ
พ.ต.ท. ปฏิศาสตร์ ศรีมณฑา
พ.ต.ท. กฤษณะ วัฒนธำรงค์
พ.ต.ท. คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ
พ.ต.ท. พลจักร บุนนาค
พ.ต.ต. ศุภกร อ้นสุวรรณ์
พ.ต.ต. อนุชา อนันต์อุปถัมภ์
พ.ต.ต. รัฐฉัตร พันธุ์สุข
พ.ต.ต. นพรัตน์ บุญถนอม

0-2282-9348
0-2282-9348
0-2282-9348
0-2282-9348
0-2282-3892
0-2282-9348
0-2282-3892
0-2282-9348
0-2282-7743

08-5777-5005
08-1828-9736
08-1627-6094
08-7447-1441
08-1909-4488
08-2222-4554
08-4878-9515
08-4623-6861
08-9696-9969

0-2280-5187
0-2280-3050
0-2280-3061

08-1622-0748
08-1889-9756
08-1818-3450

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
323 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2280-3100 โทรสารกลาง 0-2280-2287
E-mail: gssd7@hotmail.com
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน
พ.ต.ท. โชติกานต์ คงรอด
พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ สารบุญ
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บช.น.

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
สว.งานการเงิน
สว.งานธุรการ
สว.งานสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ผบ.ร้อย (สบ 2)
ผบ.ร้อย (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ชาณิดา สุวรรณทวีสุข
พ.ต.ท. ภูษิณธร ยี่ภู่
พ.ต.ต. บุญเที่ยง จันทร
พ.ต.ต. สุเทพ จันทวงษ์
พ.ต.ต. วุฒิชัย เปียแดง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2280-3051
0-2280-3032
0-2280-3032
0-2280-5199
0-2280-5199

มือถือ
09-2916-5554
08-1926-4590
08-6726-4648
08-1493-0565
08-1803-9645
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ภ.1
ตำรวจภูธรภาค 1
Provincial Police Region 1
29/3 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2537-8578-97 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
Web Site: www.p1.go.th E-mail: police1 @royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
พล.ต.ต. เมธี กุศลสร้าง
พล.ต.ต. ศรายุทธ พูลธัญญะ
พล.ต.ต. รณศิลป์ ภู่สาระ
พล.ต.ต. สมชาย พัชรอินโต
พล.ต.ต. วราวุธ ทวีชัยการ
พล.ต.ต. ธนา ชูวงศ์
พ.ต.ต.หญิง ประทานพร บำรุงนา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2936-2725
0-2537-8678
0-2537-8677 [297]
0-2537-8684 [250]
0-2537-8695 [269]
0-2537-8708
0-2537-8689 [261]
0-2936-2725

มือถือ
08-1651-2345
08-1625-0359
08-5414-5419
08-1667-0111
08-3511-5555
08-5905-4343
08-1402-3525
08-1141-6776

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
29/3 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2537-8578-97 โทรสารกลาง โทรสาร 0-2936-2179-80
Web Site: www.gsd.p1.police.go.th E-mail: police1@royalthaipolice.go.th
ผบก.
ผบก.ประจำ
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์
พล.ต.ต. อดุลย์ รัตนภิรมณ์
พ.ต.อ. กฤษณ์ วาฤทธิ์
พ.ต.อ. ภูธร ปริศนานันทกุล
พ.ต.อ. วัชรินทร์ ประสพดี
พ.ต.อ. พงศ์พล พงษ์พิลา
ร.ต.อ.หญิง นิตยา จันจำนงค์

0-2537-8688
0-2537-0410
0-2537-8673
0-2537-8697 [271]
0-2537-8680 [270]
0-2537-8696 [254]
0-2537-8688

08-1720-0707
08-4766-7999
08-1845-6357
08-6994-4343
08-1689-4358
08-1567-4384
08-9806-1324

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2537-0407 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สันติพัฒน์ พรหมมะจุล
พ.ต.ท. วัชรี เปาอินทร์
พ.ต.ท. ประจักษ์ อินอารีย์
พ.ต.ท. ศญาภา รักษ์คิด
พ.ต.ท. นราธิป คงเพ็ชร์

0-2537-8682
0-2537-0407
0-2537-8682
0-2537-8682
0-2537-0407

08-8295-2855
08-6569-9529
08-1927-8844
08-9491-5905
08-1994-0544
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง ลัดดา แตงอ่อน
ร.ต.อ. ตรีเทพ สุขสอน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2537-8709
0-2537-8709

มือถือ
06-2415-6539
08-6369-5095

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2537-8693 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีระพันธุ์ สุคนธ์พันธุ์
พ.ต.ท. ศรีพงษ์ ค้ำชู
พ.ต.ท. ฉัตรชัย จันอ้น
พ.ต.ท. สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์
พ.ต.ต. กิตตินันท์ ดีอ่วม
พ.ต.ต. ประทีป คำมี
พ.ต.ต. ชาญ คำยวน

0-2537-8693
0-2537-8693
0-2537-8693
0-2537-8693
0-2537-8693
0-2537-8693
0-2537-8693

09-1551-5195
08-1426-2498
08-1866-2002
0-8977-7509
08-6369-2949
08-1257-4460
09-2267-2091

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2537-8578 [240] โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช
พ.ต.ท. อาทิตย์ โชติกลาง
พ.ต.ท. ศิวัช ศรีวิชัย
พ.ต.ท. วิสูตร แสงเมือง
พ.ต.ท. สถาพร สงวนสุข
พ.ต.ท. สิทธิโชค สิทธิโสภณ
พ.ต.ต. อนันต์ ปราบพลา

0-2537-8578 [240]
0-2537-8578 [240]
0-2537-8578 [240]
0-2537-8578 [240]
0-2537-8578 [240]
0-2537-8578 [240]
0-2537-8578 [240]

08-1422-0059
08-1486-1427
08-6317-5555
08-6588-9213
08-1446-6642
08-3072-8803
08-6541-4541

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2537-8694 [280] โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ธนิตาภรณ์ แสงพิทักษ์
พ.ต.ท. วิศาล จาระนัย
พ.ต.ท. ยิ่งยศ สุวรรณโณ
พ.ต.ท. วงศธร บุญเคน
พ.ต.ต. ประกอบ มรกต
พ.ต.ต. อธิบดี เสริมสุข
พ.ต.ต. นิวัฒน์ พรมวงษ์

0-2537-8694 [280]
0-2537-8694 [280]
0-2537-8694 [280]
0-2537-8694 [280]
0-2537-8694 [280]
0-2537-8694 [280]
0-2537-8694 [280]

09-5524-6356
08-1818-0115
09-6426-5655
08-1808-0979
08-6345-4118
08-9162-4008
08-5048-1892

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2537-0416 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คณธัช มุสิกานนท์
พ.ต.ท. ประจักษ์ อินอารีย์
พ.ต.ท. ทรงพล ธูปเพ็ง
พ.ต.ท. นำโชค คุณาวิชชา
พ.ต.ต. สมบัติ โชติไพรัตน์

0-2537-0416
0-2537-0416
0-2537-0416
0-2537-0416
0-2537-0416

08-1007-7007
08-1927-8844
08-3990-8899
08-6987-7444
08-6541-9000
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2537-0408 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สายสมร ศุภพิมล
พ.ต.ท.หญิง พเยาว์ อัมพรจินดารัตน์
พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์ พรพุทธษา
พ.ต.ท.หญิง สุขฤทัย แจ้งประยูร
พ.ต.ต. ประสพ รัตนรามิก
พ.ต.ต. ประยงค์ วิรัชวงษ์
พ.ต.ต.หญิง สกุลณีย์ เนียมศรี

0-2936-2189 [282]
0-2936-2189 [282]
0-2936-2189 [282]
0-2534-8612 [274]
0-2534-8612 [274]
0-2534-2189 [282]
0-2537-8526 [277]

08-1850-1958
08-3715-6827
09-1698-9300
08-9883-9097
08-7111-0999
08-9771-0678
08-7151-2585

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-2537-8527 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กองสรร ควรระงับกมน
พ.ต.ท. กริชนันท์ อินชู
พ.ต.ท. อมร กัณฐวิจิตร
พ.ต.ท.หญิง สิริสรรพ์ สุวรรณานนท์
พ.ต.ต.หญิง สุจิรา นบนอบ
พ.ต.ต. ยศพนธ์ รักษาชาติ
พ.ต.ต. ปุณณวิช อรรคนันท์

0-2537-8527
0-2537-8527
0-2537-8527
0-2537-8527
0-2537-8527
0-2537-8527
0-2537-8527

08-1851-3838
08-9668-5828
08-1801-7808
08-1435-0278
08-6335-5161
08-2897-7808
08-1665-5321

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-2537-0418 โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสรี ภูษาชีวะ
พ.ต.ท.หญิง สุภาพ งามภักดี
พ.ต.ท. ปัญญา สุจิตราพิทักษ์
พ.ต.ท. รัชนีวรรณ สงัด

0-2537-0418
0-2537-0418
0-2537-0418
0-2537-0418

08-6386-2561
08-1633-4308
08-6316-3715
08-4120-9922

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-2537-8672 [218] โทรสารกลาง 0-2936-2179-80
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประจักร พรหมศิริ
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ธนโชตเกษมสิทธิ์
พ.ต.ท. อังคาร วิริยะเจริญธรรม
พ.ต.ต. มนุพัศ ศรีบุญลือ

0-2537-8672 [218]
0-2537-8672 [218]
0-2537-8672 [218]
0-2537-8672 [218]

08-6988-9446
06-2635-3515
08-5229-3448
08-1489-9975

0-2537-8089

08-1648-7117

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation and Interrogation Division
29/3 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2537-8087 โทรสารกลาง 0 2537 8287
E-mail: IYARA2009_idp.1@hotmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. อำนาจ จันทร์เจริญ
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ.1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. กฤษณะ คุณากร
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์
พ.ต.อ. วสันต์ เตชะอัครเกษม
พ.ต.อ. นราเดช ทิพย์รักษ์
ร.ต.อ. วชิระ อัมฤทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2537-8026
0-2537-8085
0-2537-8086
0-2537-8096
0-2537-8089

08-1808-5513
08-8793-5262
08-1644-0346
08-1166-1818
08-9347-8188

0-2537-8087
0-2537-8087
0-2537-8087
0-2537-8087

08-8536-4646
08-1340-6285
08-1510-7777
08-9484-9777

0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963

08-4499-9494
08-5340-4040
08-4659-4153
08-3693-4449
08-9639-8639
08-9798-7840

02-9369-2703
02-9369-2703
02-9369-2703
02-9369-2703
02-9369-2703
02-9369-2703

08-1552-4252
08-1654-1556
08-1847-3147
08-1303-4962
08-4193-5351
08-9591-7999

0-2936-4344
0-2936-4344
0-2936-4344
0-2936-4344
0-2936-4344
0-2936-4344

08-9239-2424
08-3274-4545
08-6407-8049
09-4919-1959
08-6008-1441
08-9071-5070

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2537-8087 โทรสารกลาง 0 2537 8287
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สาโรจน์ ลิ้มวสุไพศาล
พ.ต.ท.หญิง ขวัญจิตต์ อินทร์อิ่ม
พ.ต.ต. อุกฤษ์ พันธุ์คงชื่น
พ.ต.ต. ภานุรุจ มณีนิตย์

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2936-0963 โทรสารกลาง 0 2537 8287
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรดี
พ.ต.ท. สุขสันต์ เปาอินทร์
พ.ต.ท. นิภพล สุขนิยม
พ.ต.ท. วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์
พ.ต.ท. ปรัชญา เที่ยงตรง
พ.ต.ต. ธีรนนท์ แมนมงคล

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 02-9369-2703 โทรสารกลาง 0 2537 8287
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รัชทพงศ์ เตื้ยสุด
พ.ต.ท. กฤษดา สุขสวัสดิ์
พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ ดอกไม้
พ.ต.ท. ปัญญา นันต๊ะแก้ว
พ.ต.ท. พรรณเกษมสัณห์ เผือกศรี
พ.ต.ต. พูนสุข เตชะประเสริฐพร

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2936-4344 โทรสารกลาง 0 2537 8287
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปรีดา คงจัด
พ.ต.ท. ธงชัย บุณาวรรฒ์
พ.ต.ท. เผด็จ กระแตวงศ์
พ.ต.ท. วรทัศน์ มหัฆฆพงษ์
พ.ต.ท. ภูวนาถ แก่นจันทร์
ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ พูลทรัพย์
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2537-8023
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
พ.ต.ท. สิทธิเมศวริย์
ศิวคุปต์ศรีครุฑรานนท์
พ.ต.ท. พงศ์กรณ์ รักษา
พ.ต.ท. ญาณกร ตรีเทพา
พ.ต.ต. เอกศิษฐ์ มาสง่า

0-2537-8023
0-2537-8023

08-6341-2222
06-1779-1197

0-2537-8023
0-2537-8023
0-2537-8023

08-9121-8625
08-6614-2898
09-6884-1711

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ เคทอง
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ แสงมณี
พ.ต.ท. กฤษณ์ กัญชนะ
พ.ต.ท. สิงหราช ป้องอดิคุณ
พ.ต.ท. พัศชัย เจริญสาคร
พ.ต.ต. กัมปนาท ท้ายวัด

0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963
0-2936-0963

08-7425-5335
08-1611-8008
08-8838-8878
08-1497-4869
08-5897-2225
09-8284-3577

พ.ต.อ. สายันต์ ปาลวัฒน์
พ.ต.อ. ประสาทพร ศรีสุขโข
พ.ต.อ. ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล
พ.ต.อ. วันชัย คำประเสริฐ
พ.ต.อ. ภรภัทร เพ็ชรพยาบาล
พ.ต.อ. สุรศักดิ์ วีระสุวรรณ
พ.ต.อ. ธเนศ สินรัตน์
พ.ต.อ. ภัคธนา ลายลักษณ์
พ.ต.อ. สมปอง ศรีเพ็ชร
พ.ต.อ. พิจิตร อังศุภานิช
พ.ต.อ. สมภพ สุภาพร
พ.ต.อ. ฉัตรมงคล แก้วประเสริฐ
พ.ต.อ. สมชัย หัสกุล
พ.ต.อ. ณภัทร นิ่มวงษ์
พ.ต.อ. สมชาย เพียขันธ์
พ.ต.อ. ทศพล ธนทวีนนท์
พ.ต.อ. กฤษฎา ตรีสารพุทธชาด
พ.ต.อ. บัลลังก์ โพธิ์ทอง

-

08-9777-2478
08-1943-5524
08-8498-5454
08-1989-9184
08-9137-2337
08-1837-9004
09-1516-4945
08-9498-3237
08-6336-1839
08-1920-1854
08-2401-2414
08-1481-1616
08-1921-8254
08-1427-6074
08-0714-2769
08-6392-3210
08-6302-3989
08-1919-8072

กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2936-0963, 0-3532-4247
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ชาติ อาจเจริญ
พ.ต.อ. เรศวร วายุเวช
พ.ต.อ. ชาติ อินทรโชติ
พ.ต.อ. วิทยา เดชปัญญาวัฒน์
พ.ต.อ. พงศธร บุญพิทักษ์
พ.ต.อ. รัชกฤช วุฒิชัยภิญโญ
พ.ต.อ. อิทธิรัฐ ศักดิ์เพชร
พ.ต.อ. ไพสิฐ ออมสิน
พ.ต.อ. ไพโรจน์ รัตนมณี
พ.ต.อ. สกล เฟื่องกระแสร์
พ.ต.อ. บัญชา คงมั่น
พ.ต.อ. ชัยทัศ ลิมกุล
พ.ต.อ. สุพิตร โคนพันธ์
พ.ต.อ. ไพรัช นิธิธรรมจรรยา
พ.ต.อ. วิเชียร กสิบุตร
พ.ต.อ. อานนท์ เชื้อมีแรง
พ.ต.อ. กิตติ โพธิ์สุข
พ.ต.อ. กิติศักดิ์ ผดุงพันธ์
พ.ต.อ. ประหยัด เฮ้ารั้ง
พ.ต.อ. กกุสนธ์ เหมือนปั้น
พ.ต.อ. ผจญ ขำเจริญ
พ.ต.อ. อำนาจ สุขทรัพย์ศรี
พ.ต.อ. บัญชา ศรีสุข
พ.ต.อ. ชินกฤช ธวงศ์คำ
พ.ต.อ. ชวลิต แสงพงษ์พิทยา
พ.ต.อ. สุขุม ทองนุช
พ.ต.อ. วันชัย แฉ่งอารี
พ.ต.อ. สุขสันต์ ผาสุก
พ.ต.อ. ทิวา สายด้วง
พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ งามสมโสตร์
พ.ต.อ. ศิวาพัชญ์ สนิทนวนธนรัฐ
พ.ต.อ. ประเสริฐ แหวนแก้ว
พ.ต.อ. ภูวสิษฏ์ เมฆี

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
09-3324-6945
08-4647-1321
08-1991-1770
08-1852-5527
08-9689-2910
08-1750-1965
08-1903-9148
08-1331-3193
08-8832-9535
08-7550-5445
08-9920-4320
08-6682-2540
08-1802-7146
08-7565-2555
08-1489-9712
08-1565-1859
08-6364-2724
08-7765-8760
08-7744-4464
08-1656-3444
08-1845-9850
08-1848-4919
09-1516-4995
08-6364-4498
08-1856-6665
08-1666-8344
08-1620-7140
09-1224-9991
08-1713-5091
08-1994-0046
08-1644-7182
08-1802-0422
08-1581-3147
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. สมาน เสมี
พ.ต.อ. ภาณุมาศ ภูมิจันทร์
พ.ต.อ. ชูชัย วุฒิศาสตร์
พ.ต.อ. ศราวุธ ศรีสุขศิริพันธ์
พ.ต.อ. นิพัทธ์ แสงไพโรจน์
พ.ต.อ. วิโรจน์ วังวล
พ.ต.อ. เทวินทร์ ขุนแก้ว
พ.ต.อ. ณัฏฐวุฒิ ตุรงค์
พ.ต.อ. สมยศ คำอยู่
พ.ต.อ. ไมตรี ตุ้มอ่อน
พ.ต.อ. ปลวัชร ธรรมเสวีภา
พ.ต.อ. วินัย สืบหิรัญ
พ.ต.อ. ธวัชชัย กุลทอง
พ.ต.อ. สาธิต กาญจนภูวดล
พ.ต.อ. ตระกูล เกียวประเสริฐ
พ.ต.อ. ณพล สายสุข
พ.ต.อ. ไพรัช เมืองศรี
พ.ต.อ. ศิริพจน์ ฤกษ์สภาพ
พ.ต.อ. อัฐพล แก้วเขียว
พ.ต.อ. จำลอง ศรีขจรจิต
พ.ต.อ. สุทธิรัตน์ ปิ่นมาศ
พ.ต.อ. ประกอบ ภูมิวัฒนะ
พ.ต.อ. นิตินันท์ อ่อนเปรี้ยว

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1773-8927
08-9813-4137
08-9093-9551
08-6644-4545
08-1803-2371
08-9611-6297
08-1620-0020
08-1852-9008
08-1853-6823
08-9544-2967
08-1991-5722
08-1752-6819
08-6355-4651
08-1672-0954
08-9199-4614
08-1780-8407
08-4050-1003
08-1852-6263
08-1780-2601
08-9801-9369
08-6010-7183
08-1948-2449
08-1946-9708

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
5 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.เมือง สระบุรี 18000
โทรศัพท์กลาง 0-3622-5225 โทรสารกลาง 0-3622-5225
Web Site: www.policetraining1.org E-mail: policetraining1@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข
พ.ต.อ. อนุชา จารยะพันธุ์
พ.ต.อ. สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์

0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225

08-1902-3311
08-1695-6668
08-1850-7265
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ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.งาน 1
สว.งาน 2
สว. งาน 3

พ.ต.อ. อุดม เฮงเจริญ
พ.ต.ท. จักรรินทร์ รัตนจงจิตรกร
พ.ต.ท. จุมพล สังขะเกตุ
พ.ต.ท. วิชาญ รุ่นอ๋อย
พ.ต.ท. ดิษย์ฐาพัช แก้วตา

0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225

08-1917-8111
08-1455-2896
08-7910-6006
08-9130-1774
08-1193-9090

พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์
พ.ต.ท.ดร. ศักดา จิตต์ระเบียบ
พ.ต.ต. ณรงค์ ทองยอดเกรื่อง
พ.ต.ต. ทรงศักดิ์ ศรทรง
พ.ต.ต. ณฐกร นบนอบ

0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225

08-1621-2092
08-1725-6014
08-6337-5718
08-1775-6199
08-1335-5162

พ.ต.อ. มาโนช รัตนโชติ
พ.ต.ท. สุรพล เดชรัตนวิไชย
พ.ต.ท. กระสินธุ์ ธรรมลักขณา
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ร.ต.อ. พงษ์ศธร กิ่มเพ็ชร

0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225

08-1628-6007
08-1812-3480
08-9986-4994
09-3645-8669
09-2493-8362

พ.ต.ท.หญิง บุษบง ธัยมาตร
พ.ต.ท. พศรณรินทร์ เปลรินทร์
พ.ต.ท. วีระ เล็กประทุม
พ.ต.ท.หญิง นิธินันท์ ชารีชุม
พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ ด่านประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง พันธานนท์ มีนาคม
พ.ต.ท.หญิง เพลิน หนูเล็ก
พ.ต.ท. สุรพล ทัศนะ
พ.ต.ท. จิราศักดิ์ นนทแก้ว
พ.ต.ต. เศรษฐศักดิ์ กตัญญู
พ.ต.ต.หญิง ณัฏฐ์พัชร์ นาครักษ์

0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225
0-3622-5225

08-6397-8742
08-6788-5479
08-0668-7380
08-5172-2375
08-3886-3919
08-1916-5571
08-9085-5395
08-9408-9929
08-3041-0234
09-8261-7577
08-7987-4949

ฝ่ายบริการการศึกษา
ผกก.
รอง ผกก.
สว.บศ.๑
สว.บศ.๒
สว.บศ.๓

ฝ่ายปกครองและการฝึก
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย ปค.
ผบ.ร้อย ปค.
ผบ.ร้อย ปค.

กลุ่มงานอาจารย์
อจ. (สบ ๓)
อจ. (สบ ๓)
อจ. (สบ ๓)
อจ. (สบ ๓)
อจ. (สบ ๓)
อจ. (สบ ๓)
อจ. (สบ ๒)
อจ. (สบ ๒)
อจ. (สบ ๒)
อจ. (สบ ๒)
อจ. (สบ ๒)
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ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Police
76 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์กลาง 0-3524-1591-4 โทรสารกลาง 0-3524-1041, 0-3524-2225
Web Site: www.ayutthayapolice.go.th E-mail: pol_ay001@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

พล.ต.ต. สุทธิ พวงพิกุล
พ.ต.อ. ภูวดิท ชนะคชภัทร์
พ.ต.อ. สมบัติ ชูชัยยะ

0-3524-4800
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4

รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

พ.ต.อ. ฉลอง สุขจันทร์
พ.ต.อ. ธนศักดิ์ ปานแย้ม
พ.ต.อ. ณพล กลัดเข็มเพชร
พ.ต.อ. สมภพ คูหาวิชานันท์
ร.ต.อ. วุฒิชัย นันทะโชติ

0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-4800

08-1943-4300
08-6300-4810
08-1872-1595,
08-9820-3838
08-1815-7737
08-9961-3300
08-3738-3838
08-5355-1155
09-4942-6886

พ.ต.อ. วรทา กิจวารี
พ.ต.ท.หญิง อิสรีย์ เพ็ชรน้อย
พ.ต.ท. ถาวร อารีรื่น
พ.ต.ท. ธนกฤต รวยอารี
พ.ต.ต. จักรกริช กลิ่นกลาย
พ.ต.ท. พจนวัฒน์ เข็มชาติ
พ.ต.ท. อนุชา ทองสว่าง
พ.ต.ต. ไพรริน เกียงเกษร
พ.ต.ต.หญิง ณัฐธยาน์ พัชระบุญเรือง
พ.ต.ท. หนึ่งผไท ทิวากรกิจกุล

0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4
0-3524-1591-4

08-6345-9827
08-5150-0087
08-1861-7124
08-5550-0099
08-4599-0541
08-1171-2834
08-1966-6988
08-1475-2555
08-5361-6655
08-8612-9825

พ.ต.อ. เสวก ภาศักดี
พ.ต.อ. เอกราช อุ่นเจริญ
พ.ต.อ. วีระชัย เหลืองวิไล
พ.ต.อ. พิษณุ ต๊ะปินตา
พ.ต.ท. สมชาย นิ่มนวล

0-3524-1591 [310]
0-3524-1591 [310]
0-3524-1591 [310]
0-3524-1591 [310]
0-3524-1591 [310]

08-1991-2324
08-1300-8877
08-1889-6647
08-5519-7735
08-9087-2349

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
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ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-3524-2118 โทรสารกลาง 0-3524-2118
ผกก.
รอง ผกก.(1)
รอง ผกก.(2)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภัทรภัทร นุชยวง
พ.ต.ท. จามร สุนทรกิจ
พ.ต.ท. ขวัญชัย เผือกพูนผล
พ.ต.ท. ภาสกร ไชยทวีวงศ์
พ.ต.ท. ธรรมปพน เสนาธรรม
พ.ต.ท. ประสาท คลี่บุญ
พ.ต.ต. พูลสิญจน์ ดาวแจ้ง
พ.ต.ต. ประยูร ปัตตุลี
พ.ต.ต. วิทยา เซ็นบัว

0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118
0-3524-2118

08-9771-3131
08-6379-8707
08-9787-5445
08-9703-0499
08-5813-5280
08-6309-2920
08-1738-2435
08-5553-3089
09-4949-9246

สภ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์กลาง 08-1852-1991 ,0-3524-3444 โทรสารกลาง 0-3524-3444
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์
พ.ต.ท. เอกชัย แสนสระดี
พ.ต.ท. นนทพัทธ์ ยอดแก้ว
พ.ต.ท. ปัณณทัต เศวตะทัต
พ.ต.ท. โกศล ภาคาหาญ
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญจมาศ ทรัพย์มีชัย
พ.ต.ท. กรณรงค์ ราตรี
พ.ต.ท. เรืองวิทย์ ฉัตรดวงเด่น
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ทาสุวรรณ
พ.ต.ท. ศุภากร แก้วเขียว
พ.ต.ท. มาโนช บุญส่ง
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ หรีกประโคน
พ.ต.ต. ปริญญา อุ่นตา

0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444
0-3524-3444

08-9776-4444
08-9476-7527
08-8553-4312
08-3811-6661
08-1844-9964
09-9179-2888
08-0060-8862
08-1443-8898
08-1947-7370
08-0425-8555
08-0071-1441
08-1839-3131
09-6859-3182

0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247

08-1987-0446
09-2879-9142
08-1851-1338
08-1808-2952
08-9892-1361
08-1255-2657
08-0070-7778
08-1851-4566

สภ.อุทัย โทรศัพท์กลาง 0-3535-6247 โทรสารกลาง 0-3535-6181
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. อนุสรณ์ วะยาคำ
พ.ต.ท. พิสัณห์ ลัคนาวิเชียร
พ.ต.ท. วสันต์ ทิพยรัตน์
พ.ต.ท. ธานินทร์ ผิวละเอียด
พ.ต.ท. ยุทธนา อุทัยธรรม
พ.ต.ท. ดุสิต ผาสุข
พ.ต.ท. พิภพ นาพุทรา
พ.ต.ท. มานพ ชาวไร่
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ตำแหน่ง
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ช่อทิพย์ พุฒิศรี
พ.ต.ต. พเนตร มีสวัสดิ์
พ.ต.ต. สุรชัย โพธิ์พันธราช

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3535-6247
0-3535-6247
0-3535-6247

มือถือ
08-1571-7341
08-9639-0477
08-6804-5850

สภ.วังน้อย โทรศัพท์กลาง 0-3521-4522 , 0-3527-1063 โทรสารกลาง 0-3527-1063
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สามารถ แก้วมณี
พ.ต.ท. ศักก์ชัย เกษโกมล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ถนอมบุญ
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ บัวภาคำ
พ.ต.ท. สนั่น กงสิทธิ์
พ.ต.ท. ณพล ธนะศรี
พ.ต.ท. สมัย อินตาพวง
พ.ต.ท. ชัยยพล จิระ
พ.ต.ท. ภัททสักก์ ธนสุกาญจน์
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ คงมั่น

0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063
0-3527-1063

08-1775-2345
08-4757-5545
08-6775-6661
08-7751-7939
08-1808-0093
08-9061-0655
08-1811-8193
09-9441-5454
08-1414-6448
08-2359-3508

0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947
0-3524-6947

08-1632-2029
08-6908-9562
09-3964-2441
08-7561-9944
08-1758-2454
08-4360-0591
08-5335-3604
08-1384-8282
08-4707-3666
08-6887-0979

0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7

09-2445-4454
08-1897-1526
08-5369-4862
08-1833-0268
08-1424-5164
08-1818-3836
08-5977-1250

สภ.บางปะอิน โทรศัพท์กลาง 0-3524-6946-7 โทรสารกลาง 0-3524-6946-7
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ชัยยะ เพ็ชรปัญญา
พ.ต.ท. สุริยงค์ โพธิจันทร์
พ.ต.ท. เรืองยศ เกษรบัว
พ.ต.ท. สมาน ศรีอรุณ
พ.ต.ท. วิชิต ปานพรหม
พ.ต.ท.หญิง พรภัค ฤกษ์วิถี
พ.ต.ท. พิทักษ์ ยิ่งเหนือวงษ์
พ.ต.ท. สมนึก เสงี่ยมงาม
พ.ต.ต. อติชาต จันทยานี
พ.ต.ท. สยาม งามประเสริฐ

สภ.พระอินทร์ราชา โทรศัพท์กลาง 0-3536-2017 โทรสารกลาง 035-362017
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นฤดม มารศรี
พ.ต.ท. ธีทัต สีดารักษ์
พ.ต.ท. วสันติ์ หมั่นสลุง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ พลพันขาง
พ.ต.ท. พีรกุล แฝงฤทธิ์หลง
พ.ต.ท. พรนรินทร์ เปรื่องกระโทก
พ.ต.ต. ธเนศพล แสงโชติ
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สวป.
สวป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. มนตรี บุญยเนตร
พ.ต.ท. ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์
พ.ต.ต. วสันต์ คำชะนาม
พ.ต.ท. เชิดชัย ชั้วทอง
พ.ต.ท. จาตุรนต์ พลานุพัฒน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7
0-3536-2016-7

08-1553-8082
08-7006-6556
08-9509-9883
08-1640-2548
08-5354-5654

0-3537-1249
0-3537-1249
0-3537-1249
0-3537-1249
0-3537-1249
0-3537-1249
0-3537-1249

08-1926-6968
08-7999-2788
08-3251-4334
08-0499-9955
08-6940-5055
06-2498-3569
08-1932-2142

0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019
0-3536-6019

08-9222-3322
08-6666-5352
08-7496-8944
08-1991-1446
09-4892-6854
08-6322-2474
09-7153-7303
08-9510-6658
08-9804-3216

0-3537-9784
0-3537-9784
0-3537-9784
0-3537-9784
0-3537-9784
0-3537-9784
0-3537-9784
0-3537-9784

08-1488-0045
08-3707-9080
08-1567-2261
08-4387-8543
08-4771-9568
08-1988-4660
08-1925-2504
09-0436-1618

สภ.บางไทร โทรศัพท์กลาง 0-3537-1249 โทรสารกลาง 0-3537-1249
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. มาโนช เคลือบวิจิตร
พ.ต.ท. วิทยา บวรศิขริน
พ.ต.ท. ฐาณภิสม์ พิมพาภูวัชร์
พ.ต.ท. ประสงค์ เทพรักษ์
พ.ต.ต. อธิปไตย กุลจินดา
พ.ต.ท. ศรีทอง จรรอด
พ.ต.ท. อำนาจ ราชสีห์

สภ.ช้างใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-3536-6019 โทรสารกลาง 0-3536-6019
ผกก.
รอง ผบก.ป.
รอง ผบก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุรพล บุญมา
พ.ต.ท. ศักดินา สุขมาก
พ.ต.ท. สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ
พ.ต.ท. อานนท์ รุจิยาปนนท์
พ.ต.ท. ณพสรรค์ เพชรสมพานต์
พ.ต.ท. สันติ ธัยมาตร
พ.ต.ท. พิชิต แจ่มเกาะ
พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ มัชฌิมะบุระ
พ.ต.ต. ธนกฤต โสดาวัฒน์

สภ.ลาดบัวหลวง โทรศัพท์กลาง 0-3537-9784 โทรสารกลาง 0-3537-9245
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุพจน์ เส้นขาว
พ.ต.ท. วัชรชัย กาญจนโชติช่วง
พ.ต.ท. พิสิฏฐ์ พรหมมาก
พ.ต.ท. สรวัชญ์ พึ่งมี
พ.ต.ท. ชัชวิทย์ จันทร์เจาะ
พ.ต.ท. ธีรภัทร์ แย้มกรานต์
พ.ต.ท. ชูพงศ์ แสงทับศร
พ.ต.ท. โกเมศ กวมทรัพย์
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เสนา โทรศัพท์กลาง 0-3520-1663 โทรสารกลาง 0-3520-1683
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กิติศักดิ์ เกตุอร่าม
พ.ต.ท. ชัชวาล ดวงแก้ว
พ.ต.ท. เชิดศักดิ์ นัยนา
พ.ต.ท. สุกรี ผ่องโอภาส
พ.ต.ท. วรพงศ์ แก้วแหวน
พ.ต.ท. เจตชนินทร์ นุงกระโทง

0-3520-1663
0-3520-1663
0-3520-1662
0-3520-1663
0-3520-1663
0-3520-1663

08-1891-5914
08-6944-4449
08-6339-3670
08-1948-5436
08-1668-8275
08-9919-1952

0-3537-5920
0-3537-5920
0-3537-5920
0-3537-5920
0-3537-5920
0-3537-5920
0-3537-5920
0-3537-5920

08-1333-8843
08-6044-4242
08-1614-4007
08-1946-3455
08-7654-5356
08-7986-9986
08-9805-0214
08-6904-6886

0-3539-1789
0-3539-1789
0-3539-1789
0-3539-1789
0-3539-1789
0-3539-1789
0-3539-1789

09-3935-9516
08-6779-6729
08-1648-7796
08-9820-0705
08-1903-7035
08-1688-3982
08-7257-8823

0-3530-7770
0-3530-7770
0-3530-7770
0-3530-7770
0-3530-7770
0-3530-7770
0-3530-7770

08-4560-9393
08-1812-3867
08-1837-9489
08-1403-7172
08-9698-1000
08-1947-1617
08-5812-2350

สภ.บางซ้าย โทรศัพท์กลาง 0-3595-9749 โทรสารกลาง 0-3537-5920
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศราวุธ สวัสดิชัย
พ.ต.ท. ชนินท์ วีณิน
พ.ต.ท. จิรวัฒน์ อารักษ์รัฐ
พ.ต.ท. ทรงพล พูลพิพัฒน์
พ.ต.ท. ธนพล แจ้งไพร
พ.ต.ท. วัลลภ เกิดหันตรา
พ.ต.ท. อุดม ศรีอนงค์
พ.ต.ท. ธนเดช ปัญญาลิขิตกุล

สภ.ผักไห่ โทรศัพท์กลาง 0-3539-1789 โทรสารกลาง 0-3539-1789
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร
พ.ต.ท. ชินรัตน์ ทองอุไร
พ.ต.ท. วิชิต ปานพรม
พ.ต.ท. รามณรงค์ เกียรติบุญเกิด
พ.ต.ท. พีรศักดิ์ เจริญพันธุ์
พ.ต.ท. วันวิเศษ จั่นวัฒนะ
พ.ต.ต. บรรจง ชาญศรี

สภ.บางบาล โทรศัพท์กลาง 0-3530-7770 โทรสารกลาง 0-3572-6447
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. กันตพงษ์ นิลขำ
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ ศรีอยู่พุ่ม
พ.ต.ท. พรชัย ตรีศร
พ.ต.ท. นราธิป สุทนต์
พ.ต.ท. จักรกฤช ศรีโรจนากูร
พ.ต.ท. กำพล กันธิยะ
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ทรัพย์วงศ์ปัญญา
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.พระขาว โทรศัพท์กลาง 0-3530-8519 โทรสารกลาง 0-3530-8519
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. กนกศักดิ์ สิงห์ทอง
พ.ต.ท. ชำนาญ ฐิตะสุต
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ แสงครุฑ
พ.ต.ท. ดุรกร สิทธิสมบูรณ์
พ.ต.ท. บรรจง แสงปรีชา
พ.ต.ท. ดำรงค์ รอดไทร
พ.ต.ท.หญิง สวาท พวงกำไร
พ.ต.ต. มาโนช ฤทธิพูน

0-3530-8519
0-3530-8519
0-3530-8519
0-3530-8519
0-3530-8519
0-3530-8519
0-3530-8519
0-3530-8519

09-9058-4141
06-3235-6158
08-1771-8164
09-4929-9509
08-8492-1627
08-7809-9654
08-9062-6613
08-6077-7727

0-3538-1347-8
0-3538-1347-8
0-3538-1347-8
0-3538-1347-8
0-3538-1347-8
0-3538-1347-8
0-3538-1347-8
0-3538-1347-8

08-1745-4848
09-3529-5619
09-8271-5955
08-1905-6299
06-1526-9962
08-1845-7088
08-3695-8855
09-3989-5095

0-3538-9153
0-3538-9153
0-3538-9153
0-3538-9153
0-3538-9153
0-3538-9153
0-3538-9153
0-3538-9153

08-1700-6565
08-1852-4412
08-6999-9943
08-1958-1402
09-4429-1954
08-1578-8474
08-1852-7513
09-2749-3978

0-3576-6104
0-3576-6104
0-3576-6104
0-3576-6104
0-3576-6104

08-1845-8167
09-8754-1556
08-1397-5610
08-1852-0627
09-4340-3939

สภ.บางปะหัน โทรศัพท์กลาง 0-3538-1347-8 โทรสารกลาง 0-3538-1347-8
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. เอนก พงษ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. เศกสรรค์ บัวเรือง
พ.ต.ท. ประดับ สายสกลเดช
พ.ต.ท. สวงค์ พรรณไวย
พ.ต.ท. บรรเทิง จันทร์ฉาย
พ.ต.ท. ประวิทย์ วิจิตรไตรธรรม
พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ ช่วยศรี
พ.ต.ต. บุญเลิศ เอื้อเฟื้อ

สภ.มหาราช โทรศัพท์กลาง 0-3538-9153 โทรสารกลาง 0-3538-9153
ผกก.
รอง ผบก.ป.
รอง ผบก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วันลภย์ เนตรถาวร
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ กาญจนสุนทร
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย ฉายแสง
พ.ต.ท. พิษณุ สร้อยสม
พ.ต.ท. ธนบดี อัดแสง
พ.ต.ท. เนตร บุญรอด
พ.ต.ท. ธนากร สกุลปิยะเทวัญ
พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ เนืองภภาพันธ์

สภ.โรงช้าง โทรศัพท์กลาง 0-3576-6104 โทรสารกลาง 0-3576-6105
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ปัญญา วิเศษพานิชกิจ
พ.ต.ท. ไพบูลย์ สุขวัฒนานุกิจ
พ.ต.ท. นิกิตติ์พร เมฆาประสิทธิ์
พ.ต.ท. ยุทธจักร วรรณคีรี
พ.ต.ท. ยศกฤษ ศรีวิไลเลิศ
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ฉลาด หอมเงิน
พ.ต.ท.หญิง ธนาภร แก้วเอี่ยม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3576-6104
0-3576-6104

08-1449-6553
08-4082-9895

0-3538-6117
0-3538-6117
0-3538-6117
0-3538-6117
0-3538-6117
0-3538-6117
0-3538-6117

08-9484-4949
08-9614-2199
08-1908-8612
08-6122-6673
08-3293-9191
08-1816-3488
08-1947-3860

0-3534-1111 [717]
0-3534-1111 [200]
0-3534-1111 [301]
0-3534-1111 [202]
0-3534-1111 [500]
0-3534-1111 [205]
0-3534-1111 [301]
0-3534-1111 [301]
0-3534-1111 [301]
0-3534-1111 [302]

08-4925-3300
08-1580-8026
08-4878-8228
08-1567-5239
08-4639-4534
09-9921-9499
08-9900-6821
08-9516-4572
08-9179-6817
08-1376-7171

0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163
0-3531-1163

08-6793-7007
08-1731-6014
08-5143-8560
08-3996-2047
09-8829-9695
08-1853-3817
08-9414-8399
08-2235-6537
09-0909-0732

สภ.บ้านแพรก โทรศัพท์กลาง 0-3538-6117 โทรสารกลาง 0-3538-6117
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. ยุทธนา จอนขุน
พ.ต.ท. รัตพงศ์ นิตยระวีวาร
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ฐาปนพงษ์ไพบูลย์
พ.ต.ท. วัลลภ เดชพันธุ์
พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์ ศรีพิสุทธิ์
พ.ต.ท. ปิยะดนัย แย้มไร่ขิง
พ.ต.ต. ไกรฤกษ์ ศรนารายณ์

สภ.ท่าเรือ โทรศัพท์กลาง 0-3534-1111 โทรสารกลาง 0-3534-1111
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. จิตเกษม สนขำ
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แย้มนาม
พ.ต.ท. ณพสรรค์ เพชรสมพานต์
พ.ต.ท. ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์
พ.ต.ท. ธรรมรัชต์ สัมฤทธิ์
พ.ต.ต. ณภวัต ลือดารา
พ.ต.ต. ภูวดล คณาดา
พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ ยิ้มการบุญ
พ.ต.ต. อาคม นิยมบรรเลง
พ.ต.ท. โสฬส บุญเหลือ

สภ.ภาชี โทรศัพท์กลาง 0-3531-1163 โทรสารกลาง 0-3531-1444
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. กฤศ จันทร์สว่าง
พ.ต.ท. โสภณ มุ้ยจั่น
พ.ต.ท. ธานินทร์ เกิดผล
พ.ต.ท. พิมุข นาคขำพันธ์
พ.ต.ท. ทรงณวุฒิ โพธิสาขา
พ.ต.ท. ชัยชนะ สุดสง่า
พ.ต.ท. ประมูล บุญชาลี
พ.ต.ท. ธวัชชัย จันทร์เรือง
พ.ต.ต. เดชา รัตนภักดี
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.นครหลวง โทรศัพท์กลาง 0-3535-9767 โทรสารกลาง 0-3535-9932
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ชาติชาย ยมาภัย
พ.ต.ท. สุเทพ บุญบุตร
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ ถนอมสุข
พ.ต.ท. โรจนฤทธิ์ โรจนวิศวกรรม
พ.ต.ท. ฐาณภิสม์ พิมพาภูวัชร์
พ.ต.ท.หญิง วาสนา บุญแจ่ม
พ.ต.ท. สุพล สงทอง
พ.ต.ต. วัฒนา บัวบุศย์

0-3535-9767
0-3535-9767
0-3535-9767
0-3535-9767
0-3535-9767
0-3535-9767
0-3535-9767
0-3535-9767

09-9154-6299
08-6131-3984
08-1648-7796
08-1684-2875
08-3251-4334
08-1641-0538
08-9201-2789
08-6134-4202

0-3571-5111
0-3571-5111
0-3571-5111
0-3571-5111
0-3571-5111
0-3571-5111
0-3571-5111

09-1659-2959
08-1906-6449
09-7296-7407
08-6625-5556
08-1928-1355
08-9493-9946
09-7237-4662

0-3578-6558
0-3578-6558
0-3578-6558

08-1701-0878
08-1874-2119
08-7288-9534

0-3524-6485
0-3524-6485

08-1371-1293
08-2953-9598

0-3574-0222
0-3574-0222

09-0420-1314
08-6137-9739

0-3577-8529
0-3577-8529

08-9814-1922
08-6543-1055

0-3536-0777
0-3536-0777

08-6311-2353
08-1991-2541

สภ.ปากท่า โทรศัพท์กลาง 0-3571-5111 โทรสารกลาง 0-3571-5111
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศารทูล ประดิษฐ
พ.ต.ท. เอกราช ช่วยศรี
พ.ต.ท. ชุมพล จำสุข
พ.ต.ท. ภัคพงศ์ บูรณ์ชนะ
พ.ต.ท. ชูชาติ กาญจนรูจี
พ.ต.ท. อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์
พ.ต.ต. นิรุทธิ์ ช่อผกา

สภ.มารวิชัย โทรศัพท์กลาง 0-3578-6553 โทรสารกลาง 0-3578-6558
สวญ.
สว.สส.
สวป.

พ.ต.ท. สมคเน ศรีนาราง
พ.ต.ท. เมฆ กำเนิด
พ.ต.ต. สุดเขต พละเอ็น

สภ.ระโสม โทรศัพท์กลาง 0-3524-6485 โทรสารกลาง 0-3583-2171
สว.หน.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ณรงค์ ซิ้มสวัสดิ์
พ.ต.ต. ธนัท แสงอรุณ

สภ.จักราช โทรศัพท์กลาง 0-3574-0222 โทรสารกลาง 0-3574-0222
สว.หน.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. กษิดิศ เทียกสีบุญ
พ.ต.ท. จำรัส มหาสุภาพ

สภ.บ้านขล้อ โทรศัพท์กลาง 0-3577-8529 โทรสารกลาง 0-3577-8529
สว.หน.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ยศนันท์ วิชัยกุล
พ.ต.ต. พุฒิพงศ์ อินธาระ

สภ.ท่าช้าง โทรศัพท์กลาง 0-3536-0777 โทรสารกลาง 0-3536-0777
สว.หน.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ทวี ปิ่นแก้ว
พ.ต.ท. สัมพันธ์ พงษ์พิพัฒน์
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Police
191 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทรศัพท์กลาง 0-3641-1657 โทรสารกลาง 0-3641-1607, 0-3642-4706
Web Site: http://lopburi.police.go.th E-mail: lopburi@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ
พ.ต.อ. เชิดชัย ศรศิลป์
พ.ต.อ. ภูบาล ทับจันทร์
พ.ต.อ. ฎิษพจนณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พ.ต.อ. กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ
พ.ต.อ. กฤตธัช ชนะสิทธิ์
พ.ต.อ. นฤนาท พุทไธสง

0-3661-3702 [100][717]
0-3641-1657 [211]
0-3641-1657 [210]
0-3641-1657 [210]
0-3641-1657 [205]
0-3641-1657
0-3641-1657

08-1644-5262
08-1868-1212
08-1622-3959
09-3965-5535
08-1998-9009
08-1966-2238
08-1634-7202

พ.ต.อ. ธนกฤต อ่อนละออ
พ.ต.ท. ศศกร สุขประเสริฐ
พ.ต.ท. สุริยกมล ดำรงพานิชชัย
พ.ต.ท. มาโนช สังขันธ์
พ.ต.ต.หญิง จินตนา สุธาสี
พ.ต.ท. วัฒนา ลังกาทรง
พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ ปิ่นสุนทร
พ.ต.ท.หญิง ดีนา พันธ์หิรัญพฤกษ์
พ.ต.ท. ธเนศวร ชาตินฤมาณ

0-3641-1657 [206]
0-3641-1657 [310][311]
0-3641-1657 [302][303]
0-3641-1657 [307]
0-3641-1657 [310]
0-3641-1657 [313]
0-3641-1657 [315]
0-3641-1657 [404]
0-3641-1657 [500]

08-9924-2795
09-2789-7891
08-6550-6125
08-9662-7506
08-1994-9994
08-1813-2305
08-1394-4301
08-9797-9510
08-9222-7444

พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ทาศิริ
พ.ต.อ. ประวิทย์ ยงยุทธ
พ.ต.อ. อดิศร บุญประทีป

0-3641-1657 [507][508] 08-1294-5859
0-3641-1657 [507][508] 08-1794-0587
0-3641-1657 [507][508] 08-1987-2987

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1 (ธร.กพ.)
สว.ฝอ.2 (กข.เทคโน)
สว.ฝอ.3 (นผ.ยศ.)
สว.ฝอ.4 (กบ.)
สว.ฝอ.5 (ปอ.กร.)
สว.ฝอ.6 (งป.กง.)
สว.ฝอ.7 (กม.วน.)

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3642-4488 โทรสารกลาง 0-3642-4488
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. พุฒิพัฒณ วรรธน์ฐิรัฐ
พ.ต.ท. ชัชวาล บุญธรรมเจริญ
พ.ต.ท. โสวัชร์ ไชยสงคราม
พ.ต.ท. คทาวุธ ภูมิวรัตน์
พ.ต.ท. ปัญจฑัต น้อยจันทร์

0-3641-1657 [505][506]
0-3641-1657
0-3641-1657
0-3641-1657
0-3641-1657

08-6677-8898
08-9901-1468
08-1644-6451
08-7118-9494
08-1753-5279
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ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เทอญาชาติ เจริญสุข
พ.ต.ต. สมยศ ชูเกียรติศิริ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3641-1657
0-3641-1657

มือถือ
08-9132-9157
08-9188-4744

สภ.เมืองลพบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3641-4416-8 โทรสารกลาง 0 - 3642 - 2909
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิษณุ พราหมณ์เทศ
พ.ต.ท. สำราญ น้อยทุ่ง
พ.ต.ท. เชิงชาย พงษ์แขก
พ.ต.ท. ประเสริฐ หนูดี
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ขุราษี
พ.ต.ท. ยุทธศิลป์ คัตตะพันธ์
พ.ต.ท. พลวัฒน์ จงดี
พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ วงษ์การค้า
พ.ต.ท. ชัชวาล มหาศรานนท์
พ.ต.ท. บรรเทิง กลมแก้ว
พ.ต.ต.หญิง ฐานันดร เที่ยงสัน
พ.ต.ต.หญิง วรี สร้อยสง่า
พ.ต.ท. นิพิฐพนธ์ อินทิตานนท์
พ.ต.ต. ณัฏฐพล ศรีวิเชียร
พ.ต.ต. จตุรงค์ หาญมุ่งธรรม

0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8
0-3641-4416-8

08-1628-3619
08-1292-8835
08-1899-9641
08-3911-4646
08-9811-7499
08-5502-2707
09-8273-7413
08-1480-8304
08-1902-0657
09-2507-9856
08-1946-4616
08-4000-9575
08-9086-6000
08-4599-1212
08-9115-8788

0-3678-0042 [717]
0-3678-0043 [200]
0-3678-0042
0-3678-0043 [301]
0-3678-0042 [203]
0-3678-0042 [203]
0-3678-0042
0-3678-0043 [501]

08-6988-5007
09-6924-5115
08-1987-2949
08-1991-8002
08-1864-5378
08-7557-5592
08-5608-4281
09-1876-8555

0-3678-5555
0-3678-5555

08-7802-9119
08-1853-2500

0-3677-6565

08-2300-4888,
08-2300-1999

สภ.ท่าหิน โทรศัพท์กลาง 0-3678-0042-46 โทรสารกลาง 0-3678-0040
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัชภูม วรรณวิไล
พ.ต.ท. ประมุข อาทิตย์เที่ยง
พ.ต.ท. บุญยิ่ง ปรัชเจริญวนิชย์
พ.ต.ท. สำราญ ดำคำ
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ สายสอาด
พ.ต.ต. วชิรศักดิ์ คชน่วม
พ.ต.ท. สังวาลย์ ละโป้
พ.ต.ท.หญิง สลิชาพันธุ์ ทวีผล

สภ.บ้านข่อย โทรศัพท์กลาง 0-3678-5556 โทรสารกลาง 0-3678-5555
สว.(หน.สภ.)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์ ศรีมั่น
พ.ต.ท. อรงค์เดช สอาดบัว

สภ.บ้านกุ่ม โทรศัพท์กลาง 0-3678-0042-46 โทรสารกลาง 0-3678-0040
สว.(หน.สภ.)

พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อุปละ
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชาติชาย กองวัสสกุลณี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3677-6565

08-7252-7999

0-3649-9204
0-3649-9204
0-3649-9204
0-3649-9204
0-3649-9204
0-3649-9204
0-3649-9204
0-3649-9204

09-8256-6168
09-2415-5253
08-1780-1619
08-5198-4972
08-6801-2950
08-6205-3675
08-5856-6555
08-1946-0958

0-3649-1339
0-3649-1339
0-3649-1339
0-3649-1339
0-3649-1339
0-3649-1339
0-3649-1339

08-1311-2565
08-6885-5052
08-1823-1703
08-6540-9257
08-1254-3408
08-6400-8257
08-7390-5981

0-3678-9262
0-3678-9262
0-3678-9262
0-3678-9262
0-3678-9262

09-2790-2247
08-8731-8889
08-1254-7404
08-1852-5852
08-0965-8893

0-3648-3119
0-3648-3119
0-3648-3119

08-1853-9373
08-2320-0492
08-2449-5111

สภ.โคกตูม โทรศัพท์กลาง 0-3649-9204 โทรสารกลาง 0-3649-9204
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. ปรารถนา แผ่นผา
พ.ต.ท. พิษณุ เพ็ชร์คำ
พ.ต.ท. ภูวเดช ปานจันทร์
พ.ต.ท. วิจิตร ศรีตะชัย
พ.ต.ท. ระเด่น เนียมโภคะ
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ หยวกทอง
พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ หิรัญพฤกษ์
พ.ต.ท.หญิง จุฑาธิป วรุณโณ

สภ.พัฒนานิคม โทรศัพท์กลาง 0-3649-1339 โทรสารกลาง 0-3663-9150
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ดิเรก แจ่มสุธี
พ.ต.ท. ธีรวีร์ อินทกูล
พ.ต.ท. พาที เฉยเจริญ
พ.ต.ต. เอกรัฐ สุจริต
พ.ต.ท. ณฐภมร คำแก้ว
พ.ต.ท. นาวิน ดิษฐ์สุข
พ.ต.ต. ชวนินทร์ กิตติชัยวัชร์

สภ.มะนาวหวาน โทรศัพท์กลาง 0-3678-9262 โทรสารกลาง 0-3678-9262
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ศุภสรร วัชรเชาวภาส
พ.ต.ต. กรุงเพชร อินทร์เสน
พ.ต.ท. ประจักษ์ เจริญสลุง
พ.ต.ท. วราวิทย์ คำหอม
พ.ต.ต. กฤษฎิ์ ชวนดี

สภ.โคกสลุง โทรศัพท์กลาง 0-3648-3119 โทรสารกลาง 0-3648-3119
สว. (หน.สภ.)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)

พ.ต.ต. ไพโรจน์ ทองมาเอง
พ.ต.ต. อภิวัฒน์ บุญสว่าง
พ.ต.ท. วีระเทพ วารินทร์

สภ.โคกสำโรง โทรศัพท์กลาง 0-3662-5139,0-3662-5140 โทรสารกลาง 0-3644-1333
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ภูการวิก โชติกเสถียร
พ.ต.ท. อำนาจ บุญประไพ
พ.ต.ท. ปัญญา กุลไทย
พ.ต.ท. ชุมพล คร้ามบุญลือ

0-3662-5139 [100]
0-3662-5139 [200]
0-3662-5139 [201]
0-3662-5139

08-1614-1188
08-9884-7100
08-6562-3652
08-1991-3269
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สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุริวงษ์ อินทร์เพชร
พ.ต.ต. ธนพล นาถนิติธาดา
พ.ต.ต. ณัฐพล พงษานุวัฒน์
พ.ต.ต. วรวิทย์ คำลาย
พ.ต.ท. ทรงกรด ชำนิยันต์
พ.ต.ท. สุริยกมล ดำรงพานิชชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3662-5139
0-3662-5139 [207]
0-3662-5139 [312]
0-3662-5139 [312]
0-3662-5139 [402]
0-3662-5139 [501]

08-1614-1188
08-1851-5154
08-3704-9724
08-1499-0508
08-1702-1642
08-1852-8678

0-3665-3119
0-3665-3119
0-3665-3119
0-3665-3119
0-3665-3119
0-3665-3119
0-3665-3119

08-7120-2384
08-6999-9191
09-1956-9561
08-9141-4699
08-1817-5472
06-1638-9192
09-5939-1851

0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260
0-3647-1260

08-1314-1091
09-1559-9591
08-1646-6127
08-9820-0129
08-1560-4361
08-1923-7620
08-1637-2884
08-1823-6310
08-1519-9790

0-3679-3452
0-3679-3452
0-3679-3452
0-3679-3452
0-3679-3452
0-3679-3452
0-3679-3452
0-3679-3452

08-1846-3738
08-8015-6034
08-1700-3222
08-1935-2565
06-2182-7137
08-5018-2797
08-4153-7701
08-1795-2696

สภ.เพนียด โทรศัพท์กลาง 0-3665-3119 โทรสารกลาง 0-3665-3118
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นรงค์ แสวงจิตร์
พ.ต.ท. สุขกรี คันศร
พ.ต.ท. กรกวี เนตรจรัสแสง
พ.ต.ท. วิทยา นวลรักษา
พ.ต.ท. นนท์วาณัฐกริช บุณยะกลัมพ
พ.ต.ต. จรวย พยัคฆา
พ.ต.ต. พัชรศิษฐ์ พวงสวัสดิ์

สภ.บ้านหมี่ โทรศัพท์กลาง 0-3647-1260 โทรสารกลาง 0-3647-1339
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤตยา เลาประสพวัฒนา
พ.ต.ท. กู้เกียรติ วงษ์พันธ์
พ.ต.ท. อลงกรณ์ เสนีย์รณฤทธิ์
พ.ต.ท. คงเดช แสงทอง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เม็กขุนทด
พ.ต.ท. ภูษิต ร่มไทร
พ.ต.ท. ชูชีพ ตะโฉ
พ.ต.ท. สมนึก คิดถูก
พ.ต.ท. อิสระ ลาสุดี

สภ.ลำสนธิ โทรศัพท์กลาง 0-3679-3452 โทรสารกลาง 0-3679-3452
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยุทธนา บุญเมือง
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ธงศรี
พ.ต.ท. ชนะสงคราม แก้วเงิน
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ นามประเสริฐ
พ.ต.ท. พิทักษ์ กลิ่นหอม
พ.ต.ท. ผดุงค์ สมสุด
พ.ต.ท. พลกฤตย์ ดวงสุดา
พ.ต.ท. อิทธิชัย อ่ำประยูร
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.หนองม่วง โทรศัพท์กลาง 0-3643-1333 โทรสารกลาง 0-3943-2214
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ หน่องพงษ์
พ.ต.ท. กฤชตย ธราสิทธิ์
พ.ต.ท. ณัชทพัฒน์ คูธนพิทักษ์กุล
พ.ต.ท. สืบพงศ์ ยิ้มจันทร์
พ.ต.ท. เวชกร ชวลิต
พ.ต.ท. อติคุณ กลิ่นหวล
พ.ต.ท. รตนดล แหวดกระโทก
พ.ต.ท. ชยันต์ สีเกี๋ยง
พ.ต.ท. สุเวช ม่วงทอง
พ.ต.ต. สามารถ โตดีลัง

0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333
0-3643-1333

08-3858-8000
08-8299-0450
08-1587-1803
09-1120-6858
08-7807-6401
08-9891-8009
08-9488-4956
08-1989-3346
08-1923-2170
09-8257-5747,
08-1854-1085
08-7699-5009
08-1849-4477
09-7029-1447
08-9185-7500
08-9801-4948
08-1991-1907

สภ.สระโบสถ์ โทรศัพท์กลาง 0-3643-9108 โทรสารกลาง 0-3643-9108
ผกก.

พ.ต.อ. วรวุฒิ ปานขาว

0-3643-9108

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. นรินทร์ อารีย์วงศ์
พ.ต.ท. ชรินทร์ เพิ่มพูล
พ.ต.ท. นิกร ทองเนียม
พ.ต.ท. ศักดา จริยภิญโญ
พ.ต.ท. แสวง บุญชู
พ.ต.ท. วีระ ขำมา

0-3643-9108
0-3643-9108
0-3643-9108
0-3643-9108
0-3643-9108
0-3643-9108

สภ.โคกเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-3665-1160-2 โทรสารกลาง 0-3665-1161
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สำราญ อ่วมเมือง
พ.ต.ท. สมชาย ธรรมสารตระกูล
พ.ต.ท. สำเร็จ จันทวี
พ.ต.ท. วรชิต กอบกิจเกิดดี
พ.ต.ท. นิพนธ์ สุขเจริญ

0-3665-1159
0-3665-1160-1
0-3665-1160-1
0-3665-1160-1
0-3665-1160-1

สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. พชรพล จันทร์แสง
พ.ต.ต. ฤาชัย ทะวะ

0-3665-1160-1
0-3665-1160-1

08-1943-1739
08-1633-2535
08-1283-8288
08-1291-3551
08-1946-9684,
08-6802-9048
08-1565-6635
08-1915-3038

สภ.ชัยบาดาล โทรศัพท์กลาง 0-3663-0071 โทรสารกลาง 0-3646-1300
ผกก.

พ.ต.อ. อุกฤษ ภู่กลั่น

0-3663-0071

รอง ผกก.ป.

พ.ต.ท. สุบรรณ โชคพิมพา

0-3663-0071

08-1852-1471,
06-1978-9222
08-5929-2945
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รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไชยา พรหมวิชิตกุล
พ.ต.ท. ไสยู ดีสะท้าน
พ.ต.ท. ฉันท วิชัยปะ
พ.ต.ต. กำพล แก่นอินตา
พ.ต.ท. วันชัย วงษ์ขาว
พ.ต.ท. มนัส นิสมสาร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3663-0071
0-3663-0071
0-3663-0071
0-3663-0071
0-3663-0071
0-3646-1272

08-6090-4477
09-9674-9097
09-8303-3445
09-2928-8031
08-1905-9892
08-1867-4373

0-3664-3118
0-3664-3118
0-3664-3118
0-3664-3118
0-3664-3118
0-3664-3118
0-3664-3118

08-9090-5725
08-1345-6224
08-1994-3497
08-9522-8105
08-1515-0357
08-9902-1263
06-3256-9121

สภ.ม่วงค่อม โทรศัพท์กลาง 0-3664-3118 โทรสารกลาง 0-3664-3341
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิกร
พ.ต.ท. ศุภกร แก้วทอง
พ.ต.ท. สมเกียรติ พูลธนะ
พ.ต.ท. สรสิทธิ์ เขื่อนรอบเขต
พ.ต.ท. ศิลป์ชัย อ่ำศรี
พ.ต.ท. ประลองยุทธ์ ศรีแสงอ่อน
พ.ต.ต. องอาจ จันทร

สภ.ท่าวุ้ง โทรศัพท์กลาง 0-3648-1247 โทรสารกลาง 0-3648-1247
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. จารึก อ้นอารี
พ.ต.ท. ณัฐภัทร มาตย์สร้อย
พ.ต.ท. พิภพ สุขก่ำ

0-3648-1248
0-3648-1248
0-3648-1248

รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.ท. วรชิต กอบกิจเกิดดี
พ.ต.ท. กมล คงต่วน
พ.ต.ท. อาคม พัวอุดมเจริญ

0-3648-1248
0-3648-1248
0-3648-1248

สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. วรวิทย์ บุญวิทย์
พ.ต.ต. สราวุธ มหาชัย
พ.ต.ท. จตุพร สมมารถ
พ.ต.ท.หญิง ปริศนา แผ่นผา

0-3648-1248
0-3648-1248
0-3648-1248
0-3648-1248

08-1824-9365
08-1558-8790
08-1359-1909,
09-0926-5351
08-1291-3591
08-1780-5342
08-1909-3255,
08-3046-9713
08-9239-5983
08-4312-1483
08-1567-4711
08-9674-0100

0-3677-6158
0-3677-6158
0-3677-6159

08-1644-4133
08-6524-1754
08-9989-0615

สภ.บ้านเบิก โทรศัพท์กลาง 0-3677-3158 โทรสารกลาง 0-3677-6157
สว. (หน.สภ.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ศุภชัย บุญแย้มวงศ์
พ.ต.ท. ประยูร วิเศษชาติ
พ.ต.ต. พิทักษ์ จตุพิพิธพร
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ท่าหลวง โทรศัพท์กลาง 0-3649-7126 โทรสารกลาง 0-3664-6055
ผกก.

พ.ต.อ. วีระยุทธ ประสานนาม

0-3649-7126 [100]

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. เปรมวิชช์ พลนันท์หิรัญ
พ.ต.ท. ณรงค์ ดิษรัก
พ.ต.ท. นิสิต อินทรวิเศษ
พ.ต.ท. ศิรพงศ์ รอดขำ
พ.ต.ท. สุทธิเทพ สุวรรณปทุมเลิศ
พ.ต.ต. ผดุงพล กมลบูรณ์

0-3649-7126 [200]
0-3649-7126 [202]
0-3649-7126 [300]
0-3649-7126 [200]
0-3649-7126 [202]
0-3649-7126 [501]

08-1810-2710,
08-1371-5205
09-5736-5999
08-1855-5280
08-4025-4045
08-6353-6867
08-1130-2583
09-5186-9266

0-3648-9012
0-3648-9012

09-9827-9212
08-1254-3408

สภ.โขลง โทรศัพท์กลาง 0-3648-9012 โทรสารกลาง 0-3648-9012
สว.(หน.สภ.)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สุทธิชาติ ทองสหพัฒนกิจ
พ.ต.ท. ณฐภมร คำแก้ว

ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
Pathumthani Provincial Police
90 ม. 1 ซ.กิตติจิตร์ ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์กลาง 0-2581-5207 โทรสารกลาง 0-2581-6923
Web Site: www.pathumthani.police.go.th E-mail: pathumthani@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ถาวร ขาวสอาด
พ.ต.อ. สมหมาย ประสิทธิ์
พ.ต.อ. สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย
พ.ต.อ. สุนทร โตรอด
พ.ต.อ. วารินทร์ ทองตรา
พ.ต.อ. ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์
พ.ต.อ. สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์
ร.ต.อ. เจตชนะ ศิริจำปา

0-2581-1204
0-2581-7670
0-2581-0021
0-2581-6924 [206]
0-2581-7669
0-2581-7674 [203]
0-2581-7675 [227]
0-2581-6706

08-6336-3272
08-1860-3434
08-1861-6317
08-1925-5274
08-1943-4948
08-1655-9662
08-1936-1823
09-5909-4222

0-2593-3777 [701]
0-2581-7673 [110]
0-2581-7673 [110]
0-2581-7673 [110]
0-2581-7668 [224]
0-2581-7668 [224]

08-6744-4191
08-9203-2100
08-1991-9741
08-6398-3721
08-9293-5559
08-4673-2424

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2581-5207 โทรสารกลาง 0-2581-6923
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3

พ.ต.อ. อรรถพร สุริยเลิศ
พ.ต.ท. วิรัช เสือสืบพันธ์
พ.ต.ท. สมชาย วิทยาเอนกนันท์
พ.ต.ต. วิชญะ คมสินธุ์
พ.ต.ต. เทอดศักดิ์ มีจิตร์
พ.ต.ท. มงคล จิตร์พรหม
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สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ประมวล นวลงาม
พ.ต.ท. นราวุฒิ รักษาวงศ์
พ.ต.ท.หญิง จิราวรรณ ดอกชะเอม
พ.ต.ท. ไกรสรณ์ บุญญามิ่ง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2581-7784 [601]
0-2581-7668 [224]
0-2581-7671 [501]
0-2581-7673 [221]

08-1904-2873
09-2464-5454
08-1100-3643
08-9043-7191

0-2581-7675 [227]
0-2581-7675 [227]
0-2581-7675 [227]
0-2581-7675 [227]

08-1639-2712
08-7001-3553
08-1777-4553
08-5685-5499

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2581-7675 โทรสารกลาง 0-2581-6923
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สรวุฒิ เนตริยานนท์
พ.ต.อ. มนัส นครศรี
พ.ต.อ. บัญชา มีเลิศ
พ.ต.อ. ธวัชโชช วังพฤกษ์

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2581-0020 โทรสารกลาง 0-2581-6923
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. จีรเดชน์ เหมจินดา
พ.ต.ท. จุลพงษ์ มีชำนาญ
พ.ต.ท. ภูริสิทธิ์ ทิมทอง
พ.ต.ท. พีรพัสส์ ชูช่วย
พ.ต.ต. ธนรัชต์ เทือกแถว
พ.ต.ต. ปกิต ประพฤติงาม
พ.ต.ต. ปิยณัฐ กังวลทรัพย์
พ.ต.ต. ภูริชญ์ หงษ์โต
พ.ต.ต. ปิยะพงษ์ องอาจ

0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]
0-2581-0020 [401]

08-4457-9468
09-3789-4455
08-1376-2030
08-6549-9959
08-5699-5696
09-5843-9797
09-1115-4444
08-7812-2291
08-9946-6299

0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6790
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789
0-2581-6789

08-1859-0009
08-7752-9898
09-6515-9165
09-1424-4953
08-1634-0353
08-4659-2525
08-1844-8202
08-1847-4823
08-7367-1247
08-0296-1199
08-7808-0379
08-9205-5055
09-6206-1407

สภ.เมืองปทุมธานี โทรศัพท์กลาง 0-2581-6789 โทรสารกลาง 0-2581-6640
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีรพล โชติกเสถียร
พ.ต.ท. วิศิษฎ์ มะอักษร
พ.ต.ท. มาโนช กันเกลา
พ.ต.ท. กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์
พ.ต.ท. พรชัย จรวงษ์
พ.ต.ท. วรุตน์ ไทยรัฐเทวินทร์
พ.ต.ท. บรรจง หนูหว้า
พ.ต.ท. สายชล คุ้มทรัพย์
พ.ต.ต. กฤษณะ ปัทสูต
พ.ต.ท. อุทัย สุภารี
พ.ต.ท. ปัญจะ จันทร์พิพัฒน์
พ.ต.ท. นุพันธ์ ศรีสุข
พ.ต.ท.หญิง เมตตา การะเกษ
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ปากคลองรังสิต โทรศัพท์กลาง 0-2501-2298 โทรสารกลาง 0-2501-2951
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ
พ.ต.ท. จุมพล อินลักษณะ
พ.ต.ท. จักรพล เพ็งมอ
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ แย้มวงษ์
พ.ต.ท. สุวัฒน์ โพธิ์รี
พ.ต.ท. กวี ช่วยสร้าง
พ.ต.ท. วุฒิ พระเดชวงษ์
พ.ต.ท. ศิริพล บุญหนุน
พ.ต.ต. ธวัชชัย รัตพาหุ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ รินสาร
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์
พ.ต.ท. บุญสุข มัชฌิมา

0-2501-2298 [717]
0-2501-2298 [200]
0-2501-2298 [302]
0-2501-2298 [202]
0-2501-2298 [300]
0-2501-2298 [200]
0-2501-2298 [300]
0-2501-2298 [200]
0-2501-2298 [200]
0-2501-2298 [200]
0-2501-2298 [401]
0-2501-2298 [500]

08-1818-7390
08-9141-7534
08-1824-2247
08-4454-2999
08-9114-2213
08-6514-1000
09-1821-5459
08-6577-4397
08-5507-4383
08-9135-0812
08-1917-1496
08-1890-6222

0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110
0-2598-0110

08-1839-3984
08-1229-8527
08-1793-1847
08-2777-0549
08-9770-2507
08-1731-5464
08-1252-5257
08-4761-8585
08-9000-5227

0-2599-1288
0-2599-1288
0-2599-1288
0-2599-1288
0-2599-1288
0-2599-1288
0-2599-1288
0-2599-1288

08-1899-4178
08-1844-4448
09-2253-6455
08-1857-9981
08-1259-5230
08-1580-2358
08-6303-8966
08-1840-1123

สภ.สวนพริกไทย โทรศัพท์กลาง 0-2598-0110 โทรสารกลาง 0-2598-0110
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด
พ.ต.ท. วีระวุฒิ คำสุวรรณ
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ นุ่มกัน
พ.ต.ท. ฐานพันธ์ เฉลิมพัชรพรกุล
พ.ต.ท. ไพจิต โคตรก่ำ
พ.ต.ท. สนธิชัย สุวรรณศร
พ.ต.ท. ปพนทัศน์ ศรีถานพรวงศ์
พ.ต.ท. ธไท ศลิษฏานนท์
พ.ต.ต. พลอย เกื้อกูล

สภ.ลาดหลุมแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-2599-1288 โทรสารกลาง 0-2599-1298
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.ท. ยงยุทธ ดวงวงษ์
พ.ต.ท. ทัชวัฒน์ สายโยธา
พ.ต.ต. ปัญญา เหล็กดี
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุ่ม
พ.ต.ท. วิโรจน์ น้ำแก้ว
พ.ต.ต. จาตุรนต์ ซ้ายงาม
พ.ต.ท. วัชระ ชัยเพ็ชร์
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.คูบางหลวง โทรศัพท์กลาง 0-2559-1538 โทรสารกลาง 0-2599-1952
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. เกียรติกุล สนธิเณร
พ.ต.ท. พัฒนา คุ้มวงศ์
พ.ต.ท. ปริญญา สุคันธวิภัติ
พ.ต.ท. สงกรานต์ บูรณศักดิ์
พ.ต.ท. สนั่น บุญชู
พ.ต.ท. พงศ์อนันต์ รักษาชาติ
พ.ต.ต. บุญสิงห์ สุทธิ
พ.ต.ท. ภูริฑา แก่นสิงห์
พ.ต.ต. ชยุต คุ้มครอง
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ สอนสอาด

0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538
0-2599-1538

08-1305-1200
08-1836-8659
08-4453-1447
08-1489-2148
08-1851-3836
08-9205-5400
09-7921-9620
08-9771-8419
08-5917-3443
08-1443-3227

0-2593-1321 [301]
0-2593-1321 [302]
0-2593-1321 [401]
0-2593-1321 [412]
0-2593-1321
0-2593-1321
0-2593-1321

08-1899-4033
08-1908-8554
08-9924-8115
08-9205-3551
08-7328-8154
08-1434-6020
08-6331-9565

สภ.สามโคก โทรศัพท์กลาง 0-2593-1321 โทรสารกลาง 0-2593-1134
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โกศล วีรวิศาล
พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต์
พ.ต.ท. ไชยันต์ ดาวเรือง
พ.ต.ท. กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ
พ.ต.ท. ปัญญวัชร์ มีชำนาญ
พ.ต.ท. อังกูร ทวีเกตุ
พ.ต.ท. ธวัชชัย ดีวัน

สภ.ธัญบุรี โทรศัพท์กลาง 0-2577-1991,0-2577-4615 โทรสารกลาง 0-2577-1973
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส
พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ ทองงามตระกูล
พ.ต.ท. บุญยิ่ง บัณฑิตไทย
พ.ต.ท. ไพศาล แย้มบางยาง
พ.ต.ท. มนัส กันเที๊ยะ
พ.ต.ต. บุญเรือง พันธนู
พ.ต.ต. อำนาจ นาควิจิตร
พ.ต.ต. ภุมเรศ อินทร์คง
พ.ต.ต. รัชพล บุญวิเชียร
พ.ต.ต.หญิง จารุวรรณ ชูราศรี
พ.ต.ต. สมคิด ดวงมาลัย
พ.ต.ท. วศินชัย ชุมแสง
พ.ต.ท. วสัน คงนิล

0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991

09-5654-6919
08-1814-5054
08-6608-7666
08-1290-0900
08-1692-8997
08-1692-8034
08-1441-4286
08-1443-0327
08-1949-1625
08-8229-3010
08-6777-6579
08-6999-4042
08-2684-8755
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กัณณพงศ์ พุทธชาด
พ.ต.ต. ยศวริศ เวียงเจริญ
พ.ต.ต. ชีวิฬ โภคิณธนาโชติ
พ.ต.ท.หญิง สำเนียง ชิวขุนทด

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991
0-2577-1991

มือถือ
08-0781-2727
08-6335-6697
08-8244-2959
08-1920-4038

สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-2959-2302-7 โทรสารกลาง 0-2959-2302-7 ต่อ 237
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อริยะ พันธุฟัก
พ.ต.ท. สมิทธิ สารอต
พ.ต.ท. ณัฐพล สิทธิมงคล
พ.ต.ท. เมธาพงษ์ บุญศรี
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สมบุญจิตร
พ.ต.ท. สุเมธ จงเนติวิศิษฐ์
พ.ต.ต. ยุทธภูมิ โพธิ์อุดม
พ.ต.ต. ไพรัตน์ วรรณี
พ.ต.ต. เกรียงไกร แสงยศ
พ.ต.ท. ธีรภาพ เครือละไม้
พ.ต.ท. พินิจ อุ่มบางตลาด
พ.ต.ท. อัครภัทร จายะวานิช
พ.ต.ต. ศุกรีย์ เลิศวงหัต
พ.ต.ต. กิตติพงษ์ กิจก้าวเจริญกุล
พ.ต.ต. ปัญญา หมื่นศรี
พ.ต.ท. จรูญโรจน์ วิทิตโชติปรีดา

0-2959-5301
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7
0-2959-2302-7

08-1445-1665
08-1633-1953
08-4111-9336
08-1851-4055
08-1572-5795
08-5183-8366
08-5511-2135
08-6888-8003
08-5927-6067
08-4767-9198
08-6378-5554
08-1987-5522
08-7632-1020
09-0004-8191
08-9799-6687
08-9509-9883

0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330
0-2192-3330

08-1986-8012
08-9693-4990
08-1552-9442
08-1999-3349
08-6684-9558
08-3056-3578
09-4789-7452
08-1923-3992
08-6202-5641
08-2158-4491
08-6741-2475

สภ.ลำลูกกา โทรศัพท์กลาง 0-2192-3330 โทรสารกลาง 0-2192-3000
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. อาทร ชิ้นทอง
พ.ต.ท. ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์
พ.ต.ท. สาคร เจิมขุนทด
พ.ต.ท. จอมพล รุจิรดำรงค์ชัย
พ.ต.ต. วิรวัฒน์ นิยมทรัพย์
พ.ต.ต. ทัศนะ อุดมพร
พ.ต.ต. พิชัยยุทธ บุตรทุมพันธ์
พ.ต.ต. สุทธิพงษ์ ชัยบำรุง
พ.ต.ต. ธนพนธ์ สุขสอน
พ.ต.ท. สุทัศน์ แดงประดับ
พ.ต.ท. วิชาญ จันทศรี
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ปิยนุช หนูขาว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2192-3330

มือถือ
08-3847-9966

สภ.คูคต โทรศัพท์กลาง 0-2531-8999,0-2531-2679 โทรสารกลาง 0-2523-8704
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์
พ.ต.ท. สุรเชษฐ เอนกศรี
พ.ต.ท. วรพันธุ์ พิสุทธานนท์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สาภูงา
พ.ต.ท. กมลรัตน์ พาน้อย
พ.ต.ท. รหาญ รัตนเมืองช้าง
พ.ต.ท. บุญส่ง รัศมี
พ.ต.ท. สวัสดิ์ บุดดา
พ.ต.ต. ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ
พ.ต.ท. ปรากฏ นาคใหญ่
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์แพรว สุริวงษ์

0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999
0-2531-8999

08-1191-9959
08-6367-4950
06-2451-4661
08-7921-2595
08-4789-8191
09-5565-5663
08-7339-8558
08-1255-9970
08-6664-1231
08-1851-7661
08-1779-7016

0-2563-1010
0-2563-1010
0-2563-1010
0-2563-1010
0-2563-1010
0-2563-1010
0-2563-1010

08-1904-2686
08-1551-8566
08-1852-6065
08-6332-8241
08-4925-5556
08-1816-3580
08-1585-1341

0-2524-0610-3 [100]
0-2524-0610-3 [200]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [401]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [205]

08-6764-2664
08-1775-7070
08-1755-0264
0-8304-9044
08-1357-7514
08-9038-9174
08-6625-6000
08-9229-9967
08-1844-4448
09-5227-9858
08-6668-3551

สภ.คลองสิบสอง โทรศัพท์กลาง 0-2563-1010 โทรสารกลาง 0-2563-1010
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเวศ ศรีนาค
พ.ต.ท. พฤฒ จำรูญศาสน์
พ.ต.ท. วิโรจน์ ฉิมวรรณ
พ.ต.ท. จารุวัฒน์ สรรพอุดม
พ.ต.ท. ชนิสสร์ กระจ่างเนตร
พ.ต.ท. เสรี พลอยเจริญ
พ.ต.ต. มะโนช จันทบัตร

สภ.คลองหลวง โทรศัพท์กลาง 0-2524-0610-3 โทรสารกลาง 0-2524-0367
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์
พ.ต.ท. เศรษฐกรณ์ ชัยวีระวงศ์
พ.ต.ท. วิเชียร เหมือนสุวรรณ์
พ.ต.ท. นิมิต นูโพนทอง
พ.ต.ท. อุทัย แววไธสง
พ.ต.ท. ขจร ฉัตรแก้วมณี
พ.ต.ท. สุชัย แสงส่อง
พ.ต.ต. สุวิทย์ ปะกำแหง
พ.ต.ท. ยุทธนา เกษมวัฒนา
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ นิติรัฐพัฒนคุณ
พ.ต.ท. จิรโชติ ศรีภัทรภา
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศราวุฒิ ทองภู่
พ.ต.ต. อิศราณุวัฒน์ ธนทรัพย์ทวี
พ.ต.ต. ณัฐณรงค์ ปานสาคร
พ.ต.ท. จิรวัฒน์ เปี่ยมปิ่นเศรษฐ
พ.ต.ท. ณัฐภิญ ภูศรี
พ.ต.ต. สราวุธ แสงทอง
พ.ต.ท. จำนง ประสพสุขมังดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2524-0610-3 [205]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [301]
0-2524-0610-3 [401]
0-2524-0610-3 [401]
0-2524-0610-3 [201]
0-2524-0610-3 [500]

มือถือ
08-3599-6914
08-6340-8162
08-6372-4451
08-3775-1115
08-5827-3777
08-8272-9558
09-2421-8585

สภ.คลองห้า โทรศัพท์กลาง 0-2598-7000 , 08-1207-7000 โทรสารกลาง 0-2159-8297
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อำนวยพันธ์ นิลน้อย
พ.ต.ท. เจริญชัย คุณชื่น
พ.ต.ท. อัฐพงษ์ นิธิพัฒนะ
พ.ต.ต. สมบูรณ์ ขอบโคกกรวด
พ.ต.ต. สุนทร รัตนพร
พ.ต.ต. ทองอินทร์ สุขสำราญ
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ จงรักษ์
พ.ต.ต. พชร มหาสนิท

0-2598-7000
0-2598-7000
0-2598-7000
0-2598-7000
0-2598-7000
0-2598-7000
0-2598-7000
0-2598-7000

08-6397-4543
08-9203-9415
09-0287-8539
08-1409-6018
08-1935-2863
08-1868-3841
08-5247-9559
08-9731-7170

0-2905-9151
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]
0-2905-9149-50 [302]

08-1315-8228
08-1633-1953
08-1559-2929
08-1924-7549
08-1904-8737
08-9661-5599
09-2203-8361
08-9688-2207
06-1418-7171
08-9813-0367
08-2114-9539

สภ.หนองเสือ โทรศัพท์กลาง 0-2905-9149-50 โทรสารกลาง 0-2549-1214
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีรพล ไชยพงศ์
พ.ต.ท. มโนเชาว์ นิลนนท์
พ.ต.ท. วิญญู เทียมราช
พ.ต.ท. บุญโชค ยันต์วิเศษ
พ.ต.ท. สมประสงค์ ปริชานิ
พ.ต.ต. เทอด หาญณรงค์
พ.ต.ต. ธวัชัย เดชอุปการ
พ.ต.ต. พิศิษฐ บุญมีสุข
พ.ต.ท. เศรษฐ์ คงเจริญ
พ.ต.ท. รุ่ง พรมเอี่ยม
พ.ต.ต. สำราญ ผลอุดม
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Police
ถ.สิงห์บุรี - บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์กลาง 0-3650-7221 โทรสารกลาง 0-3650-7224 , 0-3650-7226
Web Site: www.singburi.police.go.th E-mail: singburi.department.2@outlook.com
ผบก.

พล.ต.ต. ประภากร ริ้วทอง

0-3650-7221 [100]

รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
นว. (สบ 1)

พ.ต.อ. ไตรเมต อู่ไทย
พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ
พ.ต.อ. ธนดล แก้วอุบล
พ.ต.อ. โอภาส ทั่งทอง
พ.ต.อ. ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์
ร.ต.อ. ศุภชัย สีธงชัยรุ่งโรจน์

0-3650-7221 [100]
0-3650-7221 [100]
0-3650-7221 [100]
0-3650-7221 [100]
0-3650-7221 [100]
0-3650-7221 [100]

09-44104444,08-60442663
08-1696-3872
09-9545-6395
08-1615-2970
08-1842-6916
08-1815-8195
08-1431-7021

พ.ต.อ. พิภบ พัชรลภัส
พ.ต.ท. ฤทธี วุฒิเวช
พ.ต.ท. สมพงษ์ บัณฑิตไทย
พ.ต.ท.หญิง ดวงตา ใหญ่กว่าวงษ์
พ.ต.ท.หญิง วารุณี วิจิตรรัตนะ
พ.ต.ต. ณัฐกฤต เชาว์สุวรรณ์
พ.ต.ท. มานะ สงวนบุญ
พ.ต.ท. ชรินทร์ สังข์ทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย์ ทองวัฒนะ
พ.ต.ท. อรุณ นิตย์ประเสริฐ

0-3650-7221 [106]
0-3650-7221 [444]
0-3650-7221 [333]
0-3650-7221 [111]
0-3650-7221 [222]
0-3650-7221 [333]
0-3650-7221 [444]
0-3650-7221 [888]
0-3650-7221 [666]
0-3650-7221 [555]

08-9555-4516
08-1904-7135
08-1944-3515
08-8493-4343
09-1778-0769
06-1550-5558
08-2233-9528
08-9234-0336
08-6384-5778
08-9218-5065

พ.ต.อ. นพสิทธิ์ มิตรภักดี
พ.ต.ท. วรพจน์ รุ่งกระจ่าง
พ.ต.ท. วิชา บุญส่ง
พ.ต.ท. สัมพันธ์ ทิมเจริญ
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ วิรัตยาภรณ์

0-3650-7227
0-3650-7227
0-3650-7227
0-3650-7227
0-3650-7227

08-0658-9900
08-6416-9434
09-7251-9919
08-1546-8878
08-2444-4498

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.งาน 1 ฝอ.
สว.งาน 2 ฝอ.
สว.งาน 3 ฝอ.
สว.งาน 4 ฝอ.
สว.งาน 5 ฝอ.
สว.งาน 6 ฝอ.
สว.งาน 7 ฝอ.

กองกับกับการสืบสวน
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. บุญญรัตน์ อ่ำบุญ
พ.ต.อ. ซา เดชพงษ์
พ.ต.อ. เถกิงวุฒิ กิตติศุภคุณ

0-3650-7221 [555]
0-3650-7221 [555]
0-3650-7221 [555]

08-1707-7905
08-9163-9060
08-4009-9154

0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213
0-3651-1213

09-8128-1891
08-1845-7197
08-1567-4550
08-1541-6789
08-1986-4510
08-6131-5417
08-1948-6312
08-1428-5614
08-1823-0713
08-4981-9318

0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206
0-3653-3206

08-1814-3200
08-1994-1794
08-1559-6073
08-1496-1971
08-7698-4013
08-5420-5858
08-1863-5189
08-1409-2224
08-9809-0053

0-3659-9191
0-3659-9191
0-3659-9191
0-3659-9191
0-3659-9191
0-3659-9191

08-6567-3939
08-1459-3051
08-1819-8059
09-5528-2277
08-1890-5531
06-1496-1954

สภ.เมืองสิงห์บุรี โทรศัพท์กลาง 0-3651-1213 โทรสารกลาง 0-3653-0623
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิชา รุจินาม
พ.ต.ท. ชาติชาย ภักดิ์บุตร
พ.ต.ท. รัฐพงศ์ สุจริต
พ.ต.ท. วัชกรณ์ กิจจานนท์
พ.ต.ท. ปัญญา จีนเกิดทรัพย์
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ สุขโข
พ.ต.ท. ชาตรี นามกุณี
พ.ต.ต. แสวง สนูหมื่น
พ.ต.ท. มานพ สาระวัน
พ.ต.ท.หญิง ดาวสุรีย์เดือน
แสนสุวรรณาทัต

สภ.อินทร์บุรี โทรศัพท์กลาง 0-3653-3206 โทรสารกลาง 0-3658-1928
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติธัช พิมพ์ทนต์
พ.ต.ท. สมเจษฐ์ แม้นบุตร
พ.ต.ท. ไวยกูล กิจเพชร
พ.ต.ท. นิรัญ เรืองวงค์
พ.ต.ท. ชินธันย์ จิตติพัทธพงศ์
พ.ต.ท. สุรินทร์ เวชปาน
พ.ต.ท. สุนทร รัตนวัชรากร
พ.ต.ท. วิสันต์ วัตรายุวงศ์
พ.ต.ต. วิรัช จันทะนิตย์

สภ.พรหมบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3659-9191 โทรสารกลาง 0-3653-8086
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย บุตรยี่
พ.ต.ท. นันทรังสรรค์ สอนเจตน์
พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ หมอโอสถ
พ.ต.ท. วีระ อุดมศิลป์
พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์ กาหลง

หน้า 193

ภ.1

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่ง
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิบูลย์ วงศ์สมสบูรณ์
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ภักดีศุภผล
พ.ต.ท. นพดล ธรรมเนียม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3659-9191
0-3659-9191
0-3659-9191

มือถือ
08-7401-2033
09-9103-0007
09-5451-9396

สภ.บางระจัน โทรศัพท์กลาง 0-3659-1492,0-3653-4718 โทรสารกลาง 0-3659-1492
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ศุภากรณ์ จันทาบุตร
พ.ต.ท. อรุณ อัครธรรม
พ.ต.ท. สมชาย อ่ำทอง
พ.ต.ท. นรินทร์ เปฎะพันธ์
พ.ต.ท. พยอม ตาลแก้ว
พ.ต.ต. สวัสดิ์ พุดมอญ

0-3659-1492
0-3659-1492
0-3659-1492
0-3659-1492
0-3659-1492
0-3659-1492

สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. นิสิต นิวรณุสิต
พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ หาญแท้
พ.ต.ท. สุชาติ บุญบางขันธ์
พ.ต.ท. นิรันดร์ มุกดาสนิท

0-3659-1492
0-3659-1492
0-3659-1492
0-3659-1492

08-1349-4447
08-4152-7902
08-6359-7746
08-5969-9170
08-1853-2903
08-7399-2900,
08-6696-2667
08-6761-1524
08-9611-6747
08-1296-3287
09-8485-8892

0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122
0-3659-5122

08-6345-4545
08-1842-2945
08-4004-3372
08-7376-2193
08-1751-0521
08-1299-9299
09-4634-9589
08-1830-6692
08-9135-2399
08-9517-9584

0-3659-7122
0-3659-7122
0-3659-7122
0-3659-7122
0-3659-7122
0-3659-7122

08-1424-4705
08-4117-0077
08-1614-8774
08-9201-1793
08-9690-3704
08-1947-4890

สภ.ท่าช้าง โทรศัพท์กลาง 0-3659-5122 โทรสารกลาง 0-3659-5122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรงค์ ชนะภัยกุล
พ.ต.ท. เสฎฐพงศ์ ทรงกลด
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ บุญพูล
พ.ต.ท. สรวิชญ์ บัวกลิ่น
พ.ต.ท. ภาคิน ฑีฆาวงศ์
พ.ต.ท. ธนวรรธน์ คุ้มกัน
พ.ต.ท. สืบพงศ์ นุ่มถึก
พ.ต.ต. มนเทียน ภูเขา
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ธีรนุชพงศ์
พ.ต.ต. นิยม พี่งเป้า

สภ.ค่ายบางระจัน โทรศัพท์กลาง 0-3659-7122 โทรสารกลาง 0-3659-7122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. คมกฤษ ศรีผ่องงาม
พ.ต.ท. วีรศักดิ์ กรอบสนิท
พ.ต.ท. ปัณณวิชญ์ นาถึง
พ.ต.ท. พนม สำราญดี
พ.ต.ต. อนุชา คล้ายฉ่ำ
พ.ต.ต. เดโช กันหะ
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สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. รุ่งเกียรติ นาทัย
พ.ต.ต. คงศักดิ์ คุณแสนใส
พ.ต.ท. นารทนรินทร์ อ่องลออ
พ.ต.ท. วิชัย พฤฒินันทกนก

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3659-7122
0-3659-7122
0-3659-7122
0-3659-7122

มือถือ
08-7365-7550
08-1852-6969
08-1853-9913
09-9296-2944

สภ.โพทะเล โทรศัพท์กลาง 0-3681-6699,0-368-6713 โทรสารกลาง 0-3981-6699
สว.จร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชาญณรงค์ สุวรรณกูฏ
พ.ต.ท. วิษณุ ศรีสุธอ

0-3681-6699
0-3681-6699

08-9117-1441
08-7668-4736

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Police
2/1 หมู่ 5 ถ.นนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์กลาง 0-2597-9306 โทรสารกลาง 02-591-9305
Web Site: www.nonthaburi.police.go.th E-mail: noncop1@hotmail.com
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
รอง ผบก.ฯ
รอง ผบก.ฯ
รอง ผบก.ฯ
รอง ผบก.ฯ
รอง ผบก.ฯ
รอง ผบก.ฯ
หน.สนง.ผบกฯ
นายตำรวจติดตาม ผบก.ฯ
สนง.ผบก.

พล.ต.ต. สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
พ.ต.อ. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
พ.ต.อ. ณัฐพล ศุกระศร
พ.ต.อ. ธวัชชัย นาคฤทธิ์
พ.ต.อ. กิตติ สกุณี
พ.ต.อ. ณธีพัฒน์ ธรรมรัตน์โศภณ
พ.ต.อ. พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ
พ.ต.ท. วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์
ร.ต.อ. ชาคร เปรมฤดีเลิศ
ร.ต.อ.หญิง พนิดา กรเพ็ชร

0-2591-7118
0-2591-3738
0-2591-9336
0-2591-9335
0-2591-4191
0-2591-3243
0-2591-2963
0-2591-2964
0-2591-2965

08-1318-6396
08-1697-1117
08-1421-9249
08-1782-8297
08-1903-2342
08-1345-9106
08-1628-8175
08-1826-8595
08-6416-6175
08-5334-4547

พ.ต.อ. อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์
พ.ต.ท.หญิง ชัชฎา วรานิชสกุล
พ.ต.ท. อนุชา เบญจจินดา
พ.ต.ท. ภาสวร ไพรรักษ์
พ.ต.ท. ชาลี ล้ำเลิศ
พ.ต.ท. เสนาะ บุญประเสริฐ
พ.ต.ท. บรรเทิง รุ่งมณี
พ.ต.ท. นพรัตน์ ศิวิลัย
พ.ต.ท.หญิง ชุลีพร โพธิวัฒน์

0-2591-3916
0-2591-3457
0-2591-3457
0-2591-2986
0-2591-9307
0-2591-3217
0-2591-4679
0-2580-8699
0-2591-6756

08-1997-1111
08-9241-1818
09-6157-3646
08-1256-5627
08-9081-5264
08-1453-0912
08-1541-2637
09-0987-7725
08-4753-0004

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว. ฝอ.1
สว. ฝอ.2
สว. ฝอ.3
สว. ฝอ.4
สว. ฝอ.5
สว. ฝอ.6
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ตำแหน่ง
สว. ฝอ.7

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ศุภชัย ศิริพงษ์ปรีชาหาญ

0-2591-7544

08-4698-6974

พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ โมรานนท์
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ปานอ้น
พ.ต.ท. มงคล อ่อนแก้ว
พ.ต.ท. สมบัติ กาญจนะบุตร
พ.ต.ท. โสภณ โกมลสุทธิ
พ.ต.ท. ภัทราวุธ บุญยะพัน
พ.ต.ต. นเรนทร วีระ
พ.ต.ต. มรุตพงศ์ วิเชียรศรี
พ.ต.ต. ประเสริฐ ทองเปลว

0-2591-3096
0-2591-3097
0-2591-3098
0-2591-3096
0-2591-9306
-

08-3197-5965
08-6896-9635
08-9669-9696
09-8246-6599
08-5917-0158
08-5811-0858
08-6377-1741
08-2645-6645
08-1766-8315

พ.ต.อ. สุนทร ชื่นชิด
พ.ต.อ. พัฒนา สงวนศักดิ์
พ.ต.อ. สุรศักดิ์ แสงจันทร์
พ.ต.อ. มงคล ศรีรักษา

0-2591-4721
0-2591-4721
0-2591-4721
0-2591-4721

08-1914-3232
08-1642-9138
08-9148-3499
08-1850-2559

0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900
0-2525-0900

08-7754-1919
08-8553-4312
09-0634-9191
08-7911-7589
08-1551-4851
08-1859-4170
08-1415-4777
08-1644-5006
08-1841-1310
08-6345-3761
08-1700-5169
08-1561-3166
08-2288-9990
08-9191-9696
08-9878-9555
08-5093-9481

กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี
ผกก.สส.ฯ
รอง ผกก.กก.สส.
รอง ผกก.กก.สส.
สว.กก.สส.ฯ
สว.กก.สส.ฯ
สว.กก.สส.ฯ
สว.กก.สส.ฯ
สว.กก.สส.ฯ (191)
สว.กก.สส.ฯ (นปพ.)

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองนนทบุรี โทรศัพท์กลาง 0-2525-0900 โทรสารกลาง 0-2525-0490
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ
พ.ต.ท. ศราวุธ คงคานนท์
พ.ต.ท. สันติ ชูเชิด
พ.ต.ท. ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์
พ.ต.ท. พันธมิตร จ้างประเสริฐ
พ.ต.ท. เสนาะ ทาบุญ
พ.ต.ท. ประเสริฐ แก้วทอง
พ.ต.ท. สฤษดิ์ชัย เสวิกุล
พ.ต.ต. เจติศักดิ์ คงพิพัฒน์เกษม
พ.ต.ต. พรชัย เฮงเจริญ
พ.ต.ท. สุภวุฒิ วิเศษโวหาร
พ.ต.ต. วชิรนุสรณ์ คำแพง
พ.ต.ต. สุชาติ จันทสิงห์
พ.ต.ท. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์
พ.ต.ต. พรรษา จิวรรักษ์
พ.ต.ท. วรวุฒิ หิรัญโร
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ตำแหน่ง
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. บรรพต ใช้บุญเรือง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2525-0900

08-6417-0001

0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727
0-2588-3727

08-9660-9565
08-1591-2854
08-6369-4750
08-1440-3652
09-4490-5392
08-1995-5572
08-0907-6878
08-5495-5356
08-1818-5940
08-1930-5878

0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812
0-2583-8812

08-7987-4646
08-5016-2522
08-1501-2370
09-4963-5195
08-5367-4444
08-9059-0299
08-1814-5600
08-1750-8466
08-6312-4744
08-5247-9357
08-6992-6553
08-2313-9388
08-3299-3861

-

08-1616-5373
08-1837-5251
08-1651-5282
09-5496-1936
08-5340-7865
08-6772-8730

สภ.รัตนาธิเบศร์ โทรศัพท์กลาง 0-2588-3727 โทรสารกลาง 0-2588-3728
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สว.จร.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล
พ.ต.ท. ขจรศักดิ์ วิมลาพาณิชย์
พ.ต.ท. มนัส นิลกลัด
พ.ต.ท. เมษนนท์ นาขวัญ
พ.ต.ท. สิทธิชัย โสภา
พ.ต.ท. ธีรพัฒน์ จิตวรธรรม
พ.ต.ท. เสมา บรรดาศักดิ์
พ.ต.ต. บุญวัฒน์ ศรีเลิศวรกุล
พ.ต.ท. ชัยชาญ เพียขันธ์
พ.ต.ต. ศุภชัย ศรีศักดิ์

สภ.ปากเกร็ด โทรศัพท์กลาง 0-2583-8812 โทรสารกลาง 0-2584-0465
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์
พ.ต.ท. พิทยากร เพชรรัตน์
พ.ต.ท. พลเทพ นันทสำเริง
พ.ต.ท. ยศวิน เอี่ยมพุ่ม
พ.ต.ต. ทองรชฎ เหรียญสุวงษ์
พ.ต.ต. สุวัฒน์ วังงาม
พ.ต.ต. รส แก้วสากเหล็ก
พ.ต.ต. ชาญวิทย์ รวมสิน
พ.ต.ต. เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์
พ.ต.ท. เสฏฐวุฒิ ศุภกิจนันท์
พ.ต.ท. เสริมสุข เพ็งสุก
พ.ต.ต. นพรัตน์ คำมาก
พ.ต.ท. ดำรงค์ สุขชูศรี

สภ.บางใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-2595-0378 โทรสารกลาง 0-2595-0660
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.

พ.ต.อ. สุวัฒน์ ตันติมาสน์
พ.ต.ท. อาทิตย์ อินทวารี
พ.ต.ท. สายชล โพธิ์ขอม
พ.ต.ท. จรรยวรรธน์ วิเศษชูชาติกุล
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ อ่อนสง
พ.ต.ต. วีระศักดิ์ แก้วเนียม
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สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พนม วงษ์สุวรรณ
พ.ต.ท. วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์
พ.ต.ท. สุเนตย์ สีชำนาญ
พ.ต.ท. พินิจ ศรสงคราม
พ.ต.ต. สงคราม บัวพันธุ์
พ.ต.ต. อายุ เบ็นอับดุลเลาะ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-1438-1118
08-1826-8695
08-9153-1113
08-1792-5814
08-1309-7110
08-9108-5487

0-2194-1052
0-2194-1053
0-2194-1059
0-2194-1055
0-2194-1050
0-2194-1053
0-2194-1054
0-2194-1055
0-2194-1055
0-2194-1059
0-2194-1054

08-1817-3917
08-1911-0373
08-1899-9187
08-6901-5649
08-3564-5656
08-1924-1695
08-9484-9787
09-4461-8065
08-7493-0567
08-6371-9215
08-1904-8221

0-2459-4551
0-2459-4552
0-2459-4553
0-2459-4554
0-2459-4555
0-2459-4556
0-2459-4557
0-2459-4558
0-2459-4559
0-2459-4560
0-2459-4561

08-1852-5836
08-1298-4444
08-4084-2541
08-6660-1734
08-1572-4112
08-9965-6345
08-1733-4089
08-1922-7372
08-5372-3206
08-1491-3714
08-9218-1972

0-2597-1168
0-2597-1411-2 [206]

08-1629-9587
08-1987-0629

สภ.บางบัวทอง โทรศัพท์กลาง 0-2194-1052 โทรสารกลาง 0-2194-1057
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.(หน.จร.)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อรรณพ นวมนาคะ
พ.ต.ท. ภัทรพล วัจนสุนทร
พ.ต.ท. รุ่งระวี สุขัง
พ.ต.ท. สมุทร์ เกตุยา
พ.ต.ท. ชัฐพงษ์ ดวงดี
พ.ต.ท. รัฐวัสถ์ พงษ์ศรานนท์
พ.ต.ต. เกษม ศรีจันทร์อินทร์
พ.ต.ต. วีรวัฒน์ กิตติสุบรรณ
พ.ต.ท. บุญเลิศ อาคมวัฒนะ
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ อัฑฒพงษ์
พ.ต.ท. พล พื้นพรม

สภ.บางกรวย โทรศัพท์กลาง 0-2459-4551-2 โทรสารกลาง 0-2459-4553
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. แดนไทย ปลั่งดี
พ.ต.ท. จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต
พ.ต.ท. ศุภชัย ตระการรังสี
พ.ต.ท. ธัชพล วานิชสันติธนโชติ
พ.ต.ต. สมประสงณ์ มีสุดเพียร
พ.ต.ต. อดิศร บุญสนอง
พ.ต.ท. บุญชู สงสุวงศ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ศักดิ์ แก้วดอนรี
พ.ต.ต. รพีพงศ์ จิตต์บุญธรรม
พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ อุดมกิจมงคล
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ ครุฑโท

สภ.ไทรน้อย โทรศัพท์กลาง 0-2597-1411-2 โทรสารกลาง 0-2597-1413
ผกก
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. อำนาจ เตียวตระกูล
พ.ต.ท. นทพล กาญจนาภรณ์
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์
พ.ต.ท. ชำนาญ วงศ์ศรีเผือก
พ.ต.ท. ประภาส พรมคล้าย
พ.ต.ต. ปรัชญา สินเกื้อกูล
พ.ต.ท.หญิง อัมพรภัค ละออง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2597-1411-2 [301]
0-2597-1411-2 [206]
0-2597-1411-2 [206]

08-2651-9356
08-1941-4957
08-1697-2962
08-6336-3687
06-2428-5699

0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557
0-2595-4557

08-9871-1515
09-0983-2879
08-9893-9199
08-1801-1816
06-3384-9119
08-6608-4899
08-1406-2959
08-9615-5656
08-7119-0047

0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611
0-2983-6611

08-1982-9202
08-6661-5353
08-9067-8971
08-9500-4034
08-1329-4683
08-1359-0201
08-3549-7992
08-4696-7809
08-8841-2637

0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484

08-9306-8221
08-6626-9192
08-1821-9169
08-1808-0112
08-9789-9153
08-1400-8296
08-4117-5757

สภ.บางศรีเมือง โทรศัพท์กลาง 0-2595-4557 โทรสารกลาง 0-2595-4573
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สีชิน
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ จันทร์ทวี
พ.ต.ท. สมชาย อรภักดี
พ.ต.ท. สมชาย ขำสัจจา
พ.ต.ท. ธีระพันธุ์ พลสิงห์
พ.ต.ท. สุวิชา ชั้นงาม
พ.ต.ท. พสิษฐ์ เปรมปริก
พ.ต.ท. นภธร วาชัยยุง
พ.ต.ท. สมโภชน์ เรืองหิรัญวนิช

สภ.บางแม่นาง โทรศัพท์กลาง 0-2983-6611 โทรสารกลาง 0-2983-6612
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย
พ.ต.ท. วิทิต จันทร์เอี่ยม
พ.ต.ท. วีระพล วงษ์สาตรสาย
พ.ต.ท. ประจวบ ธรรมญาณ
พ.ต.ท. จิตติกุล แก้วกลางเมือง
พ.ต.ท. วีระชน หล่าสกุล
พ.ต.ต. เอกชัย ฤทธิมา
พ.ต.ต. ประเสริฐ สาธรราษฏร์
พ.ต.ท. ณฐรัช สินธุโคตร

สภ.ปลายบาง โทรศัพท์กลาง 0-2497-8484 โทรสารกลาง 0-2903-9696
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. นิรุธ ประสิทธิเมตต์
พ.ต.ท. ภาคภูมิ เดชะเรืองศิลป์
พ.ต.ท. ฐกร โสภิตกุล
พ.ต.ท. มงคล ขาวผ่อง
พ.ต.ท. กสินธุ์ ศักดิ์ดี
พ.ต.ท. สุราช ห่อทอง
พ.ต.ท. สุพจน์ ไชยะ
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สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ณรงค์ สุรินทร์
พ.ต.ต. มงคล กลิ่นขจร
พ.ต.ต. จิรโรจน์ ตุ้มปิ่น
พ.ต.ท. ยุคลธร เรืองฉาย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484
0-2497-8484

08-4752-9255
08-1859-5276
08-1794-7465
08-7121-0558

0-2195-2839-40
0-2195-2839-40
0-2195-2839-40
0-2195-2839-40
0-2195-2839-40
0-2195-2839-40

08-4773-1444
08-1441-6871
08-1818-8946
09-5947-4570
08-4657-8889
09-3584-6856

สภ.คลองข่อย โทรศัพท์กลาง 0-2195-2839-40 โทรสารกลาง 0-2195-2838
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมพล วงศ์ศรีสุนทร
พ.ต.ท. ธรรศกร ก้อนทอง
พ.ต.ท. อภิชาติ ทองแพ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ โกฎแก้ว
พ.ต.ท. มนตรี เล่ห์อิ่ม
พ.ต.ต. ฐานุพงศ์ จิรพัฒน์เดชสกุล

ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
Ang Thong Provincial Police
130 หมู่ 8 ต.โพสะ อ.เมือง อ่างทอง 14000
โทรศัพท์กลาง 0-3561-1182 โทรสารกลาง 0-3561-1273
Web Site: www.angthong.police.go.th E-mail: E-Mail : angthongcop@gmail.com
ผบก.ภ.จว.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สุคุณ พรหมายน
พ.ต.อ. สุรินทร์ ทับพันบุบผา
พ.ต.อ. ชลาวุฒิ ไพรวรรณ์
พ.ต.อ. นครพัฒน์ พรหมพันธุ์
พ.ต.อ. ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์
พ.ต.อ. บรรพต เวียงนนท์

0-3561-1182 [106]
0-3561-1182 [103]
0-3561-1182 [103]
0-3561-1182 [108]
0-3561-1182 [105]
0-3561-1182 [102]

08-6301-3993
08-6511-5540
08-1310-1100
08-1255-1559
08-1939-3322
08-1815-7956

พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ พันวาสุ
พ.ต.อ. สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ
พ.ต.อ. เสรี ทรงกิจ
พ.ต.อ. อารักษ์ สมถวิล
พ.ต.ท. นิกรณ์ ขำภูเขียว
พ.ต.ท. สมปสงค์ จันทรัตน์
พ.ต.ท. นรินทร์ ผิวหอม
พ.ต.ต. ณรงค์ ไชยมงคล
พ.ต.ต. กิตติธัช ใจวิเสน

0-3561-1182 [10]
0-3561-1182 [10]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [110]
0-3561-1182 [110]

08-1921-5733
08-2232-2737
08-1853-5534
09-7163-5695
08-1851-5159
09-2668-8924
08-1889-5378
08-9709-7892
08-9483-8452

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
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สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7
สว.อก.(ศูนย์ฯ ศอปส.)
สว.กก.สส. (ศูนย์ฯ 191)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภิมล มากกุญชร
พ.ต.ท. วินัย แช่มโชติ
พ.ต.ต. จรัญ พุ่มอุสิต
พ.ต.ต.หญิง ศรีบังอร ทองจันทร์
พ.ต.ต. สิทธิชัย สิทธิประภา
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ชาญสมัย
พ.ต.ต. เวทิศ สาลีสังข์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3561-1182 [10]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [109]
0-3561-1182 [110]
0-3561-1182 [110]
0-3561-1182 [110]
0-3561-7098-9

มือถือ
08-1454-4355
08-1994-7085
08-8460-5676
08-9891-9471
08-4064-0058
08-1931-9608
09-4564-6528

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-3561-2272 โทรสารกลาง 0-3561-2272
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. ดิเรก ยศนันท์
พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ สุวรรณสิงห์
พ.ต.ท. เอกชัย พราหมณกุล
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ มารศรี
พ.ต.ท. ณัชพงศธร ถมมา
พ.ต.ต. สราวุธ ชุติกิจกำจร

0-3561-2272
0-3561-2272
0-3561-2272
0-3561-2272
0-3561-2272
0-3561-2272

08-0070-0038
08-6052-0595
08-1819-9399
08-2886-5609
08-4464-7590
08-6300-2760

0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503
0-3561-3503

08-3349-3349
08-6366-3636
08-7333-7903
08-1947-1985
08-9232-5069
08-6390-5924
08-6133-7721
08-1851-2275
08-6787-0379
08-4553-0505

0-3586-6214
0-3586-6214
0-3586-6214
0-3586-6214
0-3586-6214
0-3586-6214
0-3586-6214

08-6997-3939
08-1845-5956
09-9404-8989
08-5124-0699
08-9211-6660
08-1477-7077
08-1250-8798

สภ.เมืองอ่างทอง โทรศัพท์กลาง 0-3561-1000 โทรสารกลาง 0-3561-3503
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.จร.

พ.ต.อ. ชูตระกูล ยศมาดี
พ.ต.ท. ธนูเทพ ฤทธิฦาชัย
พ.ต.ท. บุญเลิศ โพธิ์สุข
พ.ต.ท. สุพิศ แจ้งสว่าง
พ.ต.ต. ราชันย์ เพ็ชร์รุจิ
พ.ต.ท. บุญญาภิวัฒน์ บุญนิ่ม
ร.ต.อ. เฉลิม ยิ้มช้อย
พ.ต.ท. บุญสม ใบละมุด
พ.ต.ต. อุทัย สุประดิษฐ์อาภรณ์
พ.ต.ท. มานพ เครือทิม

สภ.ไชโย โทรศัพท์กลาง 0-3586-6214 โทรสารกลาง 0-3586-6214
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นที สิริวรวัชร์
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ
พ.ต.ท. ธนทัศน์ ทองจันทร์
พ.ต.ท. วิชิตชัย วิงพัฒน์
พ.ต.ท. เฉลียว แดงยิ้ม
พ.ต.ท. องอาจ เทียนทอง
พ.ต.ต. สราวุธ พุทธาวรางค์
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.วิเศษชัยชาญ โทรศัพท์กลาง 0-3563-1111 โทรสารกลาง 0-3563-1406
ผกก.สภ.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิชาติ โกมุติกานนท์
พ.ต.ท. วินัย ตรีราภี
พ.ต.ท. วิรัตน์ ด้วงสำรวย
พ.ต.ท. สุรพล อยู่ชยันตี
พ.ต.ท. อำนาจ จอมประเสริฐ
พ.ต.ต. วัชระ ศรีเปี่ยม

0-3563-1111
0-3563-1111
0-3563-1111
0-3563-1111
0-3563-1111
0-3563-1111

08-6334-3037
08-1689-3239
08-9814-3832
08-2330-3322
08-6757-4777
08-1487-0597

0-3564-0076
0-3564-0076
0-3564-0076
0-3564-0076
0-3564-0076
0-3564-0076

08-9901-9199
08-3953-3838
08-1828-1069
08-1306-3936
09-1597-8828
08-1946-9469

0-3566-1222
0-3566-1222
0-3566-1222
0-3566-1222
0-3566-1222
0-3566-1222

08-1864-8945
08-9611-1140
09-4560-1891
08-1899-9648
08-9887-1405
08-9201-8633

0-3569-5000
0-3569-5000
0-3569-5000
0-3569-5000
0-3569-5000
0-3569-5000
0-3569-5000

08-2322-4459
08-1878-2941
08-1640-0416
08-9945-5935
08-7884-8799
08-6504-0319
08-1931-8547

0-3569-7099
0-3569-7099
0-3569-7099

08-1869-3652
08-1730-4735
08-1842-9109

สภ.โพธิ์ทอง โทรศัพท์กลาง 03-5640-0760 โทรสารกลาง 0-3569-1000
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุรพจน์ รอดบำรุง
พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์
พ.ต.ท. อาทิตย์ ยาแก้ว
พ.ต.ท. ชูเกียรติ ทัศนัย
พ.ต.ท. พงศธร เล็กน้อย
พ.ต.ท. วีม ม่วงใหม่

สภ.ป่าโมก โทรศัพท์กลาง 0-3566-1222 โทรสารกลาง 0-3566-1222
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุริยา อยู่แพทย์
พ.ต.ท. ประหยัด ทัพไทย
พ.ต.ท. ณรงค์ อร่ามพงษ์
พ.ต.ท. พชร ครองญาติ
พ.ต.ท. สุวิทย์ หริรักษ์
พ.ต.ท. ธนชัย รัตนกระทุ่ม

สภ.แสวงหา โทรศัพท์กลาง 0-3569-5000 โทรสารกลาง 0-3564-8021
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤติเดช ศิริจันทร์นนท์
พ.ต.ท. วัฒนกิจ เฉลาประโคน
พ.ต.ท. ไพบูลย์ พรหมแก้ว
พ.ต.ต. ปราโมทย์ บุญยืน
พ.ต.ท. หมัดดุเส็น เหมาะสนิ
พ.ต.ท. จีระศักดิ์ สุริยะ
พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ สุขสำราญ

สภ.สามโก้ โทรศัพท์กลาง 0-3569-7099 โทรสารกลาง 0-3569-7099
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ธเนศ สุขชัย
พ.ต.ท. สราวุธ ตรีธนายุสบดี
พ.ต.ท. กิตติ คุปตะพันธ์สนธิ
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. โสภณ สารสุวรรณ
พ.ต.ท. ชาญ เอี่ยมวิจารณ์
พ.ต.ต. วรพจน์ ฉิมลอยลาภ
พ.ต.ท. วิบูลย์ แสงนาค

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3569-7099
0-3569-7099
0-3569-7099
0-3569-7099

09-1485-2252
08-1880-8103
08-1917-6693
08-1293-9696

0-3569-9251
0-3569-9251
0-3569-9251
0-3569-9251
0-3569-9251
0-3569-9251

08-1966-3799
08-1806-5736
08-0019-5002
09-1485-2252
08-1840-1892
08-1852-6948

0-3562-8333
0-3562-8333
0-3562-8333

08-9816-0123
08-4633-7139
08-1947-4422

0-3563-9047
0-3563-9047

08-2237-3219
09-8589-1970

0-3564-7222

08-1914-4384

สภ.บางจัก โทรศัพท์กลาง 0-3566-9251 โทรสารกลาง 0-3566-9251
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ธีรภัทร มณีศรี
พ.ต.ท. สมนึก พันธ์แจ่ม
พ.ต.ท. เสวก เอี่ยมมงคล
พ.ต.ท. โสภณ สารสุวรรณ
พ.ต.ท. รังสรรค์ สุดตาสอน
พ.ต.ท. วีรพงศ์กฤชญ์ สอนนุชาติ

สภ.รำมะสัก โทรศัพท์กลาง 0-3562-8333 โทรสารกลาง 0-3562-8222
สวญ.
สวป.ะสัก
สว.สส.

พ.ต.ท. ฤทธิ์ ศิริเทพ
พ.ต.ต. นิพนต์ จ้อยศรีเกตุ
พ.ต.ท. สามารถ เพ็ชรคุ้ม

สภ.สีบัวทอง โทรศัพท์กลาง 0-3563-9047 โทรสารกลาง 0-3562-9041
สว.สภ.
สว.สอบสวน.

พ.ต.ท. สุรพล ต้อยจัตุรัส
พ.ต.ต. ฐพันธ์ปภพ จงเจริญ

สภ.เกษไชโย โทรศัพท์กลาง 0-3564-7222 โทรสารกลาง 0-3564-7222
สว.สภ.เกษไชโย

พ.ต.ท. พีรศักดิ์ สวยสม

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
Chainat Provincial Police
ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยนาท 17000
โทรศัพท์กลาง 0-5641-1186 โทรสารกลาง 0-5641-1210
Web Site: www.policechainat.com E-mail: police.912_chainat@outlook.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายเวร ผบก.

พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ
พ.ต.อ. อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ
พ.ต.อ. ยงยุทธ เดชะรัฐ
พ.ต.อ. ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร
พ.ต.อ. ดุสิต จุลเสน
พ.ต.อ. สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม
ร.ต.อ. ชวลิต พูพะเนียด

0-5641-1586
-

08-9926-2305
08-4932-3737
08-1619-9933
08-9881-1357
09-2559-8699
09-1929-9565
08-9142-4635
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.

พ.ต.อ. พณวรรธน์ ประกอบศรีกุล

-

รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งาน 1
สว.งาน 2
สว.งาน 3
สว.งาน 4
สว.งาน 5
สว.งาน 6
สว.งาน 7

พ.ต.ท. สุจิตร พูลผล
พ.ต.ท.หญิง โสภนา อ่ำรอด
พ.ต.ท.หญิง ศรีสุดา ไชยนันทน์
พ.ต.ท. ผาภูมิ ผอบทอง
พ.ต.ท. สมบูรณ์ แสงบรรจง
พ.ต.ท. เผชิญ กุลจิตติศักดา
พ.ต.ต. ชัชชัย ฟักศรี
พ.ต.ท.หญิง ดลสภรณ์ ป้อมเดช
พ.ต.ท. ชัยยะ อ่อนพุทธา

0-5642-1314
0-5641-1186
0-5642-1311
0-5642-1313
0-5641-1186
0-5642-1309
0-5642-1314

08-1991-9272,
09-1843-8089
08-6445-5998
09-0990-8436
08-9271-2141
08-9244-5220
08-9706-4923
09-1395-7799
08-1042-2908
08-6736-8837
09-0927-2969

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5642-0774 โทรสารกลาง 0-5642-0774
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. บรรจง อมฤทธิ์
พ.ต.ท. ปณชัย ศรัทธาวุฒิ
พ.ต.ท. คิมหันต์ นูมหันต์
พ.ต.ท. แสวง จันทร์สว่าง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ชลูดดง

0-5642-0774
0-5642-0775
0-5642-0776
0-5642-0777
0-5642-0778

08-1995-5610
08-1336-9616
08-3909-2317
08-9805-8181
08-1318-1241

0-5641-1286
0-5641-1286
0-5641-1286
0-5641-1286

08-9900-2440
08-1994-6747
09-0748-9776
08-1953-6317

0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734

08-1621-8967
08-1300-7322
08-9669-5255
08-1888-8199
08-4464-4501
08-7181-8121
08-1493-4402
08-3906-9422
08-6755-0419

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5641-1286 โทรสารกลาง 0-5641-1210
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุริย ตุงคะเสน
พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ตันติวุฒิ
พ.ต.อ. ชูชาติ โสภา
พ.ต.ท. สุพร โลหาวุธ

สภ.เมืองชัยนาท โทรศัพท์กลาง 0-5641-1734 โทรสารกลาง 0-5642-1353-4
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ชัชพิมุข มีมุข
พ.ต.ท. ยุทธนา อิ่มตา
พ.ต.ท. นันทเศรษฐ์ สุขนพกิจ
พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทร์ทับ
พ.ต.ท. ปฏิกรณ์ หาญหัตถกิจ
พ.ต.ท. อำนาจ ประเทือง
พ.ต.ท. วีระชัย ผาสุข
พ.ต.ท. สกล กลิ่นขจร
พ.ต.ท. สมพงษ์ แสดงฤทธิ์
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สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมภพ นามบัณฑิต
ร.ต.อ. ศิวาวุธ ถนอมชาติ
พ.ต.ต. อาทิตย์ ราชมะโรง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5641-1734
0-5641-1734
0-5641-1734

08-6330-4258
08-3541-0892
08-5179-3549

0-5642-4522
0-5642-4522
0-5642-4522
0-5642-4522
0-5642-4522
0-5642-4522
0-5642-4522

08-1974-6967
08-9126-5295
08-1807-8686
08-9409-9888
08-0591-0555
08-4899-7599
09-1147-1365

สภ.สรรคบุรี โทรศัพท์กลาง 0-5642-4522 โทรสารกลาง 0 - 5642 - 4104
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วิโรจน์ ข้าวบ่อ
พ.ต.ท. นราวัรัชย์ บุณยรัตพันธุ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ อุปกรณ์ศิรการ
พ.ต.ท. สิทธิชัย สิทธิโชติเดชาสกุล
พ.ต.ท. วุฒิเมศร์ กุลพงศ์วิไชย
พ.ต.ท. จรัส ภู่พุกก์
พ.ต.ท.หญิง จำเนียน บุญเลี้ยง

สภ.หันคา โทรศัพท์กลาง 0-5645-1190,0-5642-2617 โทรสารกลาง 0-5646-6190
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ทัตเทพ ศรีนาค
พ.ต.ท. วิวรรธน์ จีราภรณ์ทรัพย์
พ.ต.ท. สุรัตน์ เป้าทอง
พ.ต.ท. วัฒนา เกิดศิริ
พ.ต.ท. นุกูล สังข์สุวรรณ์
พ.ต.ต. อัสนีชัย เร่งเทียน
พ.ต.ต. พิเชษฐ อินทร์ต๊ะ

0-5645-1190
0-5645-1190
0-5645-1190
0-5645-1190
0-5645-1190
0-5645-1190
0-5645-1190

08-1822-2038
08-1946-4788
09-7246-7523
08-1727-0065
08-2244-6668
08-3033-1738
08-1785-2909

0-5649-1271
0-5649-1271
0-5649-1271
0-5649-1271
0-5649-1271
0-5649-1271
0-5649-1271
0-5649-1271

08-1857-4103
08-9461-7813
09-0745-1570
08-5247-1771
08-1262-6647
08-1972-1775
08-1621-2640
08-9085-0737

0-5641-1355
0-5641-1355
0-5641-1355
0-5641-1355

08-1853-7528
08-9167-9563
08-1822-6945
08-3217-6992

สภ.มโนรมย์ โทรศัพท์กลาง 0-5649-1271 โทรสารกลาง 0-5642-3423
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
พงส.สภ.มโนรมย์
สวป.สภ.มโนรมย์
สว.(สืบสวน)

พ.ต.อ. พรชัย ไข่สนอง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ฟักศรี
พ.ต.ท. แสงเพชร หอมสมบัตร
พ.ต.ท. ประจักษ์ สุขคง
พ.ต.ท. มงคล ปันต๊ะ
ร.ต.อ. สำราญ ม่วงศรีเมือง
พ.ต.ต. วิชัย แก้วศรี
พ.ต.ต. เสริญราษฎร์ แก้วปนทอง

สภ.วัดสิงห์ โทรศัพท์กลาง 0-5641-1355 โทรสารกลาง 0-5643-0186
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สัญญา ลิ่มนรรัตน์
พ.ต.ท. ภูวดล ศูนย์แสง
พ.ต.ท. ธวัชชัย อาภาขจร
พ.ต.ท. สุทัศน์ นาคพงษ์
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รพิน ยอดเพ็ชร
พ.ต.ท. มนต์ชัย ปุยฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์ ทรงสุภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5641-1355
0-5641-1355
0-5641-1355

มือถือ
08-1421-1164
08-9565-1916
09-5641-2979

สภ.สรรพยา โทรศัพท์กลาง 0-5649-9200 , 0-5649-9201 โทรสารกลาง 0-5649-9200
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฐพงศ์ มั่นคง
พ.ต.ท. วิวอน บุญคงมา
พ.ต.ท. มหศักดิ์ รุ่งเรือง
พ.ต.ท. มนูญ ม่วงไทยงาม
พ.ต.ท. สุรินทร์ พันธ์เจริญ
พ.ต.ท. ชิตพล วิมูลชาติ
พ.ต.ท. ชูชาติ ประเสริฐกุล

0-5649-9200
0-5649-9200
0-5649-9200
0-5649-9200
0-5649-9200
0-5649-9200
0-5649-9200

08-8304-9696
08-1041-0025
09-2981-5656
08-9609-9377
08-9504-9307
08-9080-8630
08-4195-2584

0-5646-6990
0-5646-6990
0-5646-6990
0-5646-6990
0-5646-6990
0-5646-6990
0-5646-6990

08-1850-3993
08-1610-2118
09-7312-1682
08-7730-5852
09-2786-6685
08-9611-9838
08-7315-1545

0-5694-6403
0-5694-6403
0-5694-6403
0-5694-6403
0-5694-6403
0-5694-6403
0-5694-6403

08-9216-7659
09-5236-5612
08-7922-2572
08-7850-1531
08-7109-6621
08-7855-0833
08-1985-3588

0-5694-1333
0-5694-1333
0-5694-1333
0-5694-1333
0-5694-1333

08-6668-8606
08-9114-5051
08-6892-8591
09-1819-8216
08-9193-3122

สภ.หนองมะโมง โทรศัพท์กลาง 0-5646-6989 โทรสารกลาง 0-5646-6989
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีรพันธุ์ จันทร์เทียน
พ.ต.ท. อาสาฬย์ ถมยา
พ.ต.ท. ธนาชัย อักษรานุกูล
พ.ต.ท. สุรเดช ผะอบทิพย์
พ.ต.ท. ภาดล บัวเพ็ง
พ.ต.ท. ธวัชชัย เริงกมล
พ.ต.ท. จิรเดช ทรวดทรง

สภ.เนินขาม โทรศัพท์กลาง 0-5694-6403 โทรสารกลาง 0-5694-6403
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปราโมทย์ สัจจวณิชย์
พ.ต.ท. สนธิชัย เทพมงคล
พ.ต.ท. กำพล จินดาวงษ์
พ.ต.ท. ไพรฑูรย์ บุตรศรี
พ.ต.ท. สิงห์ชัย ทองคำ
พ.ต.ท. พิชิต สุราอามาตย์
พ.ต.ท. ณัฐษวุฒิ ทับทิมไทย

สภ.หางน้ำสาคร โทรศัพท์กลาง 0-5694-1333 โทรสารกลาง 0-5694-1334
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วิชัย บุญส่ง
พ.ต.ท. กฤษฏ์ ส่องช่วย
พ.ต.ท. เหมรัศมิ์ พรนาคสอนโกษา
พ.ต.ท. ธวัชชัย บรรลุกิจ
พ.ต.ท. เชิด ทองฉายวัฒนะ
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประยูร กงชัยภูมิ
พ.ต.ท. บุญเรือง ชัยรัตน์
พ.ต.ท. ประเจตน์ จันทรทิพย์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5694-1333
0-5694-1333
0-5694-1333

08-2016-0353
09-1216-4193
08-9670-2857

0-5648-9116
0-5648-9116
0-5648-9116

08-1557-5941
08-7310-4512
08-4362-9592

0-5647-7225
0-5647-7225

08-3178-3146
08-9643-2033

0-5641-5803
0-5641-5803

09-8257-5301
08-2174-6279

0-5695-0087
0-5695-0087

08-9834-6569
09-8270-5990

0-5641-3375
0-5641-3375

09-2987-4949
08-8273-9786

สภ.ห้วยงู โทรศัพท์กลาง 0-5648-9116 โทรสารกลาง 0-5648-9116
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. พันธ์ยศ เปลี่ยนละออ
พ.ต.ท. ไพรัตน์ บุญทะจิต
พ.ต.ท. ณฐพล หอมจันทร์

สภ.นางลือ โทรศัพท์กลาง 0-5647-7225 โทรสารกลาง 0-5647-7226
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อภิมุข เสมสฤษดิ์
พ.ต.ท. อุดม นิลพัทธิ์

สภ.หนองน้อย โทรศัพท์กลาง 0-5641-5803 โทรสารกลาง 0-5641-5803
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ภาตินทุ
พ.ต.ท. เสน่ห์ ปัญญาเรือง

สภ.วังน้ำขาว โทรศัพท์กลาง 0-5695-0087 โทรสารกลาง 0-5695-0087
สว.หน.
สว.(สอบสวน).

พ.ต.ท. กิตติมศักดิ์ ทองบาน
พ.ต.ท. สมปอง นิลสนธิ

สภ.เขาแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-5641-3375 โทรสารกลาง 0-5641-3375
สว.(หน.)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พิสิฐชัย ปักเคระกา
พ.ต.ท. ประวิง จิณาพันธ์

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
Saraburi Provincial Police
45 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย สระบุรี 18260
โทรศัพท์กลาง 0-3673-3441 โทรสารกลาง 0-3673-3443
Web Site: www.saraburi.police.go.th E-mail: saraburi@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ธิติ แสงสว่าง
พ.ต.อ. ทศพร บรรจงเขียน
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ ตีระสกุล
พ.ต.อ. ฐณธรณ์ คงชีพ
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์
พ.ต.อ. จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
พ.ต.อ. กิตติ สุขสมภักดิ์
ร.ต.อ. ปรัชญ์ อุปริกชาติพงษ์

0-3673-3431 [134]
0-3673-3433 [131]
0-3673-3432
0-3673-3437 [139]
0-3673-3435 [117]
0-3673-3434
0-3673-3424
0-3673-3439 [125]

08-1699-9996
08-1842-7579
08-9960-5578
08-1644-4456
08-1821-4533
08-9892-4646
08-1816-2772
08-6321-9463
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ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3673-3441 โทรสารกลาง 0-3673-3443
ผกก.
รอง ผกก.(1)
รอง ผกก.(2)
สว.งาน 1
สว.งาน 2
สว.งาน 3
สว.งาน 4
สว.งาน 5
สว.งาน 6
สว.งาน 7

พ.ต.อ. เสน่ห์ เสถียรพงศ์
พ.ต.ท.หญิง ยุภาณี สมบูรณ์
พ.ต.ท. นิพนธ์ จันทร์สุมาวงศ์
พ.ต.ต. ประจวบ แขตสันเทียะ
พ.ต.ท. พิพัฒน์ คชเดช
พ.ต.ท. อุดม สุขประเสริฐ
พ.ต.ต. ธีรพงศ์ อุทยาน
พ.ต.ต. นิวัฒน์ บ้งนาง
พ.ต.ท.หญิง วราวรรณ กลมแก้ว
พ.ต.ท. สนั่น เอี่ยมเศวต

0-3673-3440 [160]
0-3673-3437 [109]
0-3673-3424 [136]
0-3673-3427 [103]
0-3673-3436
0-3673-3440 [133]
0-3673-3444 [112]
0-3673-3424 [136]
0-3673-3437 [109
0-3673-3438 [117]

08-1610-8899
08-1302-3692
08-1445-6790
08-1991-7786
08-5990-8231
08-1425-9909
08-2235-5558
08-1926-4647
08-7118-8789
08-0665-9652

กก.สส.ภ.จว.สระบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3673-3441 โทรสารกลาง 0-3673-3443
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ไกลเขต บุรีรักษ์
พ.ต.ท. พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไวย์
พ.ต.ท. เรวัติ พันกา
พ.ต.ท. อัครพล โทยะ
พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ พูลอำไภย์
พ.ต.ต. กฤษฏิ์ จำลองพันธุ์
พ.ต.ต. รักศาสตร์ สำเร็จ

0-3621-2001
0-3621-2001
0-3621-2001
0-3621-2001
0-3621-2001
0-3621-2001
0-3621-2001

08-6626-6226
08-9667-0989
08-0922-2232
08-1903-3545
08-6322-9564
08-6045-6860
08-3037-1274

0-3673-3445 [124]
0-3673-3445 [124]
0-3673-3445 [124]
0-3673-3445 [124]
0-3673-3445 [124]

08-1792-9592
08-1552-2445
08-1946-1474
08-1425-4820
08-6578-0330

0-3621-1014 [717]
0-3621-1014 [200]
0-3621-1014 [401]
0-3621-1014 [201]
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014

08-9444-4475
08-9081-8811
08-1438-6906
08-3013-8348
08-1620-5891
08-1933-7627
09-2698-5775

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-3673-3441 โทรสารกลาง 0-3673-3443
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชโลธร สิทธิปัญญา
พ.ต.อ. สมคิด สาวิสัย
พ.ต.อ. แย้ม เล็กมณี
พ.ต.อ. ร่มศักดิ์ ศรีละวัลย์
พ.ต.ท. บุญเสริม โพธิ์ร่มเย็น

สภ.เมืองสระบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3621-1014 โทรสารกลาง 0-3631-3621
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อนุสรณ์ กลิ่นขจร
พ.ต.ท. พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์
พ.ต.ท. จตุรงค์ สมศรี
พ.ต.ท. จักรพงษ์ มหิสนันท์
พ.ต.ท. วิศรุต เกิดหลำ
พ.ต.ท. ณัฐชาติ เกตุชาติ
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ คุณอุดม
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปรีชาพล ปิยะลังกา
พ.ต.ท. บุรินทร์ ยมจินดา
พ.ต.ท. มานพ ลำดวน
พ.ต.ต. สุขสันต์ จันทร
พ.ต.ต. ณัฎฐพล ผดุงรัตน์
พ.ต.ต. ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์
พ.ต.ต. ชูเชิด อนันต์สลุง
พ.ต.ท. อุทิศ สุดใจ
พ.ต.ต. นรินทร์เนตร ศรีสุข
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี สรรเสริญ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014
0-3621-1014 [500]

08-6355-8919
08-3235-8999
09-4965-1949
08-6777-8248
08-6776-6222
08-6863-6968
08-6623-1931
08-4387-4177
08-1290-8092
08-6771-4197

0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2
0-3625-1921-2

08-1757-5222
08-1308-6120
08-1817-1878
08-9071-9602
09-9124-3226
08-1852-6053
08-9144-5465
08-1733-1688
08-1809-7406
08-4073-4858
08-1991-9322
08-6307-4848
08-9243-6860
08-7261-2242
08-0106-5544
08-7678-6429

0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500

08-6553-9444
08-1694-3261
08-1596-5403
08-1851-6891
08-4018-2595

สภ.แก่งคอย โทรศัพท์กลาง 0-3624-4040 โทรสารกลาง 0-3624-8128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพโรจน์ ตีรโสภณ
พ.ต.ท. เรืองยศ โสภาพล
พ.ต.ท. ชูเดช สุวรรณชื่น
พ.ต.ท. สมเกียรติ สุชล
พ.ต.ท. โชคอำนวยพร คำนุ
พ.ต.ท. อิสระ ศรีคุ้ม
พ.ต.ท. พงศ์พิชิต สุธรรมราช
พ.ต.ท. สุทธิชัย ศรีอ่อน
พ.ต.ท. สรกฤช ศรีไสว
พ.ต.ท. ไพศาล สุขสำราญ
พ.ต.ท. ประยุทธ์ เรือนทองคำ
พ.ต.ท. กุญชร บุญศิริเภสัช
พ.ต.ต. พิเชษฐ์ มาช่วย
พ.ต.ต. ทักษิณ ดาญาณ
พ.ต.ท. วิทยา วงศ์ใหญ่
พ.ต.ท. กิตติภูมิ ตาบุตรวงค์

สภ.หนองแค โทรศัพท์กลาง 0-3637-1500 โทรสารกลาง 0-3637-0091
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก(สอบสวน)
รอง ผกก(สอบสวน)

พ.ต.อ. ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์
พ.ต.ท. สุริยะ สุดกังวาล
พ.ต.ท. คุณากร หอมจันทร์
พ.ต.ท. ปิติกรณ์ ชูพร้อม
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ วิชัย
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ
พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร
พ.ต.ท. พิชัย ไชยกุล
ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ วิศาลชัยรัตน์
พ.ต.ท. พงศ์พิชิต สุธรรมราช
พ.ต.ท. ชินวัชร์ พุทธ
พ.ต.ท. สมจิตต์ ศิริแสวง
พ.ต.ต. สุทัศน์ สอนเหง้า
พ.ต.ต. ภูสิทธิ์ ชาญศรี
พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี ไกรราช
ร.ต.อ. โสฬสสิริ กิมฮง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500
0-3637-1500

08-1886-3349
08-9169-6952
08-1972-0109
08-5946-9594
08-9144-5465
08-6306-0357
08-9806-3463
08-6368-1993
08-6883-2629
08-6345-8645
08-1868-4561

0-3639-9229
0-3639-9229
0-3639-9229
0-3639-9229
0-3639-9229
0-3639-9229
0-3639-9229
0-3639-9229

09-1945-9999
08-1319-6147
08-6619-7001
08-1102-2742
08-1589-4713
08-7764-2714
08-9124-9953
08-6752-0843

0-3620-1051
0-3620-1051
0-3620-1051
0-3620-1051
0-3620-1051
0-3620-1051
0-3620-1051
0-3620-1061

08-1378-0109
08-1441-6581
08-1375-9682
08-1045-7513
08-1991-7203
08-1758-2724
08-9900-7678
08-1303-5924

0-3639-1240 [717]
0-3639-1240 [200]
0-3639-1240

08-6788-9395
08-1916-5039
08-3545-4584

สภ.หนองแซง โทรศัพท์กลาง 0-3639-9229 โทรสารกลาง 0-3639-9424
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีรภพ รุมแสง
พ.ต.ท. ศักดิ์ศิษฎ์ สายปรีชา
พ.ต.ท. ประกร นามศรี
พ.ต.ท. นพปพล งามลาภ
พ.ต.ท. พงษ์อนันต์ ยิ้มมิ่ง
พ.ต.ท. ภูวกร นพพรภักดิ์
พ.ต.ท. ศุภชัย ใจการ
พ.ต.ท. คีตาญ ชคทันดก

สภ.บ้านหมอ โทรศัพท์กลาง 0-3620-1051 โทรสารกลาง 0-3620-1065
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชาลี เดชศิริ
พ.ต.ท. ฉลอง บุญล้อม
พ.ต.ท. บุญชัย คงเจริญ
พ.ต.ท. ปรีชา แสงสุวอ
ร.ต.อ. ยงยุทธ สิมมะลา
พ.ต.ท. สัญญา บุญสุวรรณ์
ร.ต.อ. สุขณัฐพล โชติกิจไพบูลย์
พ.ต.ท. สวัสดิ์ ตันทเศรษฐ

สภ.เสาไห้ โทรศัพท์กลาง 0-3639-1240 โทรสารกลาง 0-3627-1398
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. นิธินันท์ เต็มศิริวัฒน์
พ.ต.ท. นิวัฒน์ การสิทธิ์
พ.ต.ท. อุดมการ คงจีระ
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมคิด เพ็ชรแสน
พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ ต้นงาม
พ.ต.ท. สุภกฤต แก้วบาง
พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ ศรีบรรเทา
พ.ต.ท. สุขสันต์ สุดสง่า
พ.ต.ท. ธนพล ดีปัญญา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3639-1240 [300]
0-3639-1240 [205]
0-3639-1240 [300]
0-3639-1240 [300]
0-3639-1240 [404]
0-3639-1240 [501]

08-1852-7990
08-1946-8130
08-6301-8611
09-8692-5457
08-6330-9756
08-9830-6944

0-3626-6500
0-3626-6501
0-3626-6502
0-3626-6503
0-3626-6505
0-3626-6500
0-3626-6507
0-3626-6506
0-3626-6504

08-6347-2046
08-1994-7031
08-1409-3858
08-1994-1076
08-9893-8904
09-3002-6314
08-1991-1659
08-3451-1121
08-9484-8249

0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755
0-3637-7755

08-1991-9993
08-1771-4343
08-1888-9248
08-1991-7389
08-3903-3046
08-1529-3278
08-1913-2946
08-1915-7307
08-6768-4046
08-1423-8435
08-7937-7087

0-3634-5787
0-3634-5787
0-3634-5787
0-3634-5787

08-9667-7722
08-1987-8631
08-1336-7438
08-9900-1765

สภ.พระพุทธบาท โทรศัพท์กลาง 0-3626-6500 โทรสารกลาง 0-3626-6315
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โกมล กลิ่นประชุม
พ.ต.ท. ประกอบ เกิดพุ่ม
พ.ต.ท. ศิโรฐย์ อินทรสมบัติ
พ.ต.ท. สายัณห์ ควบคุม
พ.ต.ท. เดชา ทัพประเสริฐ
ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ขันธ์ถม
พ.ต.ท. สุชิน สุภาวงค์
พ.ต.ท. บุญเกื้อ ดาราตระกูล
พ.ต.ท. อธิสรรค์ พืชจันทร์โสภณ

สภ.วิหารแดง โทรศัพท์กลาง 0-3637-7755 โทรสารกลาง 0-3637-7336
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จักรกฤช วีระเดช
พ.ต.ท. สุวัฒน์ ฉัตรเจริญพร
พ.ต.ท. นิติธร ผิวแดง
พ.ต.ท. นคร เพิ่มพูน
พ.ต.ท. สำราญ โสรีกุล
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ นาคมาลี
พ.ต.ท. วัลลภ กลางอรัญ
พ.ต.ท. พงษ์พิทักษ์ โมงขุนทด
พ.ต.ต. สามิตต์ โคยะทา
พ.ต.ท. สมชาย ยอดแก้ว
พ.ต.ท. เรวัตร์ ทองประยูร

สภ.มวกเหล็ก โทรศัพท์กลาง 0-3633-0212 โทรสารกลาง 0-3634-5787
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธัชกร รอดเจียม
พ.ต.ท. วรเศรษฐ์ พรมสุวรรณ
พ.ต.ต. สัญญา อุบลวิรัตนา
พ.ต.ท. ประจันทร์ แสงมณี
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. คฑาวุธ กิจประสงค์
พ.ต.ท. สรชัย กาญจนรุจวิวัฒน์
พ.ต.ต. มโนสิทธิ์ แสงมณี
พ.ต.ต. ขจรชัย บุญโถ
พ.ต.ท. ทวีทรัพย์ มงคลวงษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3634-5787
0-3634-5787
0-3634-5787
0-3634-5787
0-3634-5787

08-5149-1666
08-1501-2360
08-1780-9335
08-9901-9213
09-5742-7462

0-3639-7181
0-3639-7181
0-3639-7181
0-3639-7181
0-3639-7181
0-3639-7181
0-3639-7181
0-3639-7181

08-1171-0333
08-1852-6952
09-8979-7854
08-7098-9444
08-1856-3115
08-0662-3963
08-4100-5858
08-9770-0426

0-3639-5600
0-3639-5600
0-3639-5600
0-3639-5600
0-3639-5600
0-3639-5600
0-3639-5600

08-1817-7898
08-1985-1094
08-4532-9146
08-6777-4977
08-1851-2226
08-4021-1918
08-4874-8228

0-3635-9018
0-3635-9018
0-3635-9018
0-3635-9018
0-3635-9018
0-3635-9018
0-3635-9018
0-3635-9018

08-3108-9559
09-3325-2844
08-5491-9369
08-9242-2897
08-9901-4199
08-0812-8989
08-1916-7050
08-4623-2072

สภ.หนองโดน โทรศัพท์กลาง 0-3639-7181 โทรสารกลาง 0-3639-7253
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย อนันต์ศุภมงคล
พ.ต.ท. สานิต งามขำ
พ.ต.ท. กฤติกร เมืองพุทธา
พ.ต.ท. ชัญญวัฒน์ สิมสวัสดิ์
พ.ต.ท. มานัส รวยลาภ
พ.ต.ท. ธนิทธิ ราชวงษ์
พ.ต.ท. จิรัฎฐ์ บัวพรหมมาตร์
พ.ต.ต. ชนาธิป พานทอง

สภ.ดอนพุด โทรศัพท์กลาง 0-3639-5600 โทรสารกลาง 0-3639-5601
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประธาน นันทกอบกุล
พ.ต.ท. อนันต์ พึ่งสกุล
พ.ต.ท. นริศ เปี้ยกาศ
พ.ต.ท. ยิ่งบุญ พตด้วง
พ.ต.ท. ธีระชาติ อินทรหอม
พ.ต.ท. อุทัย ทองสาหร่าย
พ.ต.ท. พัสกร อรรคบุตร

สภ.วังม่วง โทรศัพท์กลาง 0-3635-9018 โทรสารกลาง 0-3635-9288
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิศณุ วิทยาภรณ์
พ.ต.ท. นรินทร์ เรืองศรี
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ โพธิ์งาม
พ.ต.ท. วิรัตน์ โชติพันธ์
ร.ต.อ. ใจชนะ เฉลยวาเรศ
พ.ต.ต. วินัย คำสุข
พ.ต.ท. มนต์ชัย พุ่มพูน
พ.ต.ท. สุรพงศ์ หัวเมืองราช

หน้า 212

ภ.1

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-3627-5923 โทรสารกลาง 0-3627-5925
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เกษดา วัชรานนท์
พ.ต.ท. วิเชียร จับบาง
พ.ต.ท. พิเชียรยศ อรุณพันธ์กุล
พ.ต.ท. สัณห์ คนสูง
พ.ต.ท. พัลลภ พิทักษ์
พ.ต.ท. เผชิญ สมานวงค์
พ.ต.ท. ประภาท ตู้ภูมิ
พ.ต.ท. ประยูร บัวโฮม
พ.ต.ท. เขตรชัย เมทนีกรชัย

0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923
0-3627-5923

08-1434-4059
08-1901-5921
08-1935-9748
08-2082-0699
08-1977-2082
08-9766-2553
08-1852-1417
09-2195-3926
09-1731-1557

0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583
0-3634-7583

08-1846-9595
08-1839-0755
08-6132-9502
08-1947-0460
08-1295-4452
08-6875-9265
08-9084-4092
08-1639-8121
08-1985-7396

0-3672-2300
0-3672-2300

08-9497-8515
08-0943-4599

สภ.หน้าพระลาน โทรศัพท์กลาง 0-3634-7583 โทรสารกลาง 0-3634-7582
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วัชรินทร์ เมืองทิพย์
พ.ต.ท. อนุศักดิ์ เข็มทอง
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วงศ์เสาร์
พ.ต.ท. ไพรัช วิจิตรเลขการ
พ.ต.ท. ทัศนะ หอมทวนลม
พ.ต.ท. ชวนะ สาธร
ร.ต.อ. วรเศรษฐ์ เพชรโกศลฉัตร์
พ.ต.ท. สัญชัย เอมประดิษฐ์
พ.ต.ต. ณัฏฐ์ วิลัยรัตน์

สภ.หินซ้อน โทรศัพท์กลาง 0-3672-2300 โทรสารกลาง 0-3672-2300
สว.สภ.หินซ้อน
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชูเกียรติ สุขประเสริฐ
พ.ต.ต. เธียรวิชญ์ พลเยี่ยม

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakarn Provincial Police
เลขที่ ๒๗ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โทรศัพท์กลาง 0-2395-2504 โทรสารกลาง 0-2389-5460 ,0-2389-5537
Web Site: samutprakarn.police.go.th E-mail: samutpakarn.police@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์
พ.ต.อ. วสันต์ บุญเจริญ
พ.ต.อ. มาโนช สุภาพพูล
พ.ต.อ. สมชัย อินตาพวง

0-2389-5533
-

08-7322-3838
08-1737-6060
08-1924-9875
08-1171-1155
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ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
หน.สง.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. วินัย นุชชา
พ.ต.อ. พัลลภ แอร่มหล้า
พ.ต.อ. ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล
พ.ต.ท. ประภาส มั่งคั่ง

-

09-2339-2339
08-1205-5965
08-5258-9999
08-1992-3652

พ.ต.อ. พิภัสร์พนธ์ เจริญพร
พ.ต.ท. พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์
พ.ต.ท. สุวุฒิ รัตนชัย
พ.ต.ต. อภิมุข ด้วงตะกั่ว
พ.ต.ท. กิตติ เข็มเพ็ชร
พ.ต.ท. พรรณ เจริญสม
พ.ต.ต. ไพโรจน์ ณ อุทัย
พ.ต.ท. อรรถ ฉายสุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลดา ทองเอี่ยม
พ.ต.ต. ชนมภูมิ เหลืองห่อ
พ.ต.ท. เกรียงไกร พุทไธสง

0-2389-2885
0-2395-2504
0-2389-2886
0-2389-2888
0-2389-2886
0-2389-2889
0-2389-2885
0-2387-2512

08-9918-1122
08-1207-1122
09-3574-4154
09-8259-7677
08-0020-0239
09-9443-4848
08-9339-2458
08-1804-6345
08-1870-9783
08-3484-5339
08-3039-1780

-

08-9810-3364
08-5151-4559
08-1578-5885
09-1003-0313

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ 2
สว.ฝอ 3
สว.ฝอ 4
สว.ฝอ 5
สว.ฝอ 6
สว.ฝอ 7
สว.ศอ.ปส.

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2389-2887 โทรสารกลาง 0-2389-2887
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ปรีชา เอี่ยมนุ้ย
พ.ต.อ. กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เผือกวัฒนะ
พ.ต.ท. กิจฤกษ์ คำพระบุรี

กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ โทรศัพท์กลาง 0-2389-5463 ,0-2395-1397 โทรสารกลาง 0-2389-5463 ,0-2395-1397
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. เลิศชาย จำปาทอง
พ.ต.ท. เทพนม ก๋งอุบล
พ.ต.ท. ภาคภูมิ โห้ใย
พ.ต.ท. พรชัย เทแก้ว
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ พินิจ
พ.ต.ต. สรยุทธ จิโรภาส
พ.ต.ต. เอกพงษ์ มหาธนวาณิช
พ.ต.ต. ธงชัย สมาน
พ.ต.ต. กฤษณพงษ์ ชูตระกูล

0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397
0-2395-1397

08-6323-6441
08-1840-6569
08-4912-0000
08-1379-5280
08-6310-9197
08-6509-0445
08-1567-4561
08-5150-7979
08-6381-2079
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์กลาง 0-2389-5541-7 โทรสารกลาง 0-2389-5538
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน).
สว.(สอบสวน).
สว.(สอบสวน).
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ต่อพงษ์ ตันตระวาณิชย์
พ.ต.ท. โสภณ ภูนุช
พ.ต.ท. ธงรบ แจ้งจิต
พ.ต.ท. ราเชนทร์ ถนัดพจนามาตย์
พ.ต.ท. สมยศ ดำจันทร์
พ.ต.ท. มาโนช วงศ์ถนอมรัตน์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ สลักคำ
ร.ต.อ. วิโรจน์ แก้วอนันต์
ร.ต.อ. ชัยมงคล จันทพรม
พ.ต.ท. วุฒิ พุฒิพานนท์
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ เมฆษา
พ.ต.ต. สุนทราพร จาตูม
พ.ต.ต. นพดล ช่างเรือน
พ.ต.ต. บุญช่วย บุญรอด
พ.ต.ท. จิรพันธ์ มาลาธรรมรัตน์
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ สินสืบผล

0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7
0-2289-5541-7

08-9825-3838
09-8782-5324
08-1852-5353
08-1941-8363
08-1310-5341
08-1622-1565
08-1934-3353
08-1824-1962
08-6934-3353
08-5553-3999
08-4023-3762
08-1371-0632
08-1923-3212
08-6043-9329
06-3127-8963
08-1372-0865

สภ.บางแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-2740-3271-6 โทรสารกลาง 0-2740-3279 ห้องวิทยุ 0-2740-3211
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.สภ.บางแก้ว
สวป.สภ.บางแก้ว
สวป.สภ.บางแก้ว
สว. (สอบสวน) สภ.บางแก้ว
สว. (สอบสวน) สภ.บางแก้ว
สว.สส.สภ.บางแก้ว

พ.ต.อ. วิชิต บุญชินวุฒิกุล
พ.ต.ท. อภิศักดิ์ โชติกเสถียร
พ.ต.ท. วรพล กนกวรกิตติ์
พ.ต.ท. ศรุต จันทร์เกษ
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ รุ่งมณี
พ.ต.ท. วิภพ วราโพธิ์
พ.ต.ท. สุชิน ศกุนตนาฏ
พ.ต.ท. นิพนธ์ ปิติพร
พ.ต.ท. รังสรรค์ คำสุข
พ.ต.ท. ธัชพล สุคนธมาน
พ.ต.ท. พงศ์ปวุฒิ พงษ์โพธิ์
พ.ต.ท. พิชญพงศ์ ศรีทา
พ.ต.ท. วิโรจน์ มีดา
พ.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ ธงอาญาสิทธิ์
พ.ต.ท. วรรณพรต ปิ่นปกบุตร

0-2740-3271-6 [100]
0-2740-3271-6 [201]
0-2740-3271-6 [200]
0-2740-3271-6 [202]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [203]
0-2740-3271-6 [203]
0-2740-3271-6 [203]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [300]
0-2740-3271-6 [401]

08-1927-9677
08-7524-4545
08-6332-4140
08-6318-2989
08-1611-2232
08-9056-2422
08-9907-1654
08-9202-0251
08-1668-8459
08-8438-8318
08-5122-6458
09-5896-9256
08-9134-7939
08-8918-9175
08-6326-6542
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สว.สส.สภ.บางแก้ว
สว.จร.สภ.บางแก้ว
สว.อก.สภ.บางแก้ว

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชนินทร์ เคหะ
พ.ต.ท. กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี
พ.ต.ท.หญิง กุศลิน ศรีพลากิจ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2740-3271-6 [401]
0-2740-3271-6 [202]
0-2740-3271-6 [501]

08-1173-0053
09-4345-6535
08-6016-3939

0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377
0-2337-3377

09-5141-4635
08-1828-5125
09-2053-5353
08-9495-9357
08-6309-2920
08-0774-9898
09-7241-5822
08-1234-5646
08-6977-5353
08-2852-8722
09-1737-0599
09-5709-7545

0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199
0-2338-1199

08-1338-9505
08-1559-7855
08-2335-5656
08-1563-9700
08-7486-3700
08-9891-8948
08-9446-0634
08-8635-1225
08-6330-9119
08-9788-6954
08-6100-6042
08-1924-4656

สภ.บางพลี โทรศัพท์กลาง 0-2337-3377 โทรสารกลาง 0-2337-3444
ผกก.สภ.บางพลี
รอง ผกก.ป.ฯ
รอง ผกก.สส.ฯ
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.ฯ
สวป.ฯ
สวป.ฯ
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.จร.ฯ
สว.สส.ฯ
สว.อก.ฯ

พ.ต.อ. โสภณ มงคลโสภณรัตน์
พ.ต.ท. ธีรยุทธ เสรีนนท์ชัย
พ.ต.ท. รักศักดิ์ เมฆจินดา
พ.ต.ท. ประมวล ทองภู
พ.ต.ท. จิรเดช พรหมรักษา
พ.ต.ท. จตุภพ รามนัฏ
พ.ต.ต. ศฐา สัตยาวาที
พ.ต.ท. สพัศ ปราการพิทักษ์
พ.ต.ท. สุศรันย์ ศรีบุญเจริญชัย
พ.ต.ท. พรรณลบ สำราญสม
พ.ต.ท. ไพบูลย์ พลดงนอก
พ.ต.ท. ธัญญ์นิธิ อัศวรักษ์อารี

สภ.บางบ่อ โทรศัพท์กลาง 0-2338-1199 โทรสารกลาง 0-2338-1200
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สาโรจน์ คุ้มทรัพย์
พ.ต.ท. อนันต์ วงศ์ศรีสุนทร
พ.ต.ท. กฤติน ตปสีโล
พ.ต.ท. วรเทพ สงวนแสง
พ.ต.ท. พีระพงษ์ ภาพพันธ์
พ.ต.ท. วีระโชติ นาคเอี่ยม
พ.ต.ท. สุดใจ เหนือเกาะหวาย
พ.ต.ท. เกรียงไกร พุทไธสง
พ.ต.ท. ปราสาท สินประโคน
พ.ต.ท. ประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์
พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทร์สุข
พ.ต.ท. พิทักษ์ โคกเกษม

สภ.พระประแดง โทรศัพท์กลาง 0-2463-4481-3 โทรสารกลาง 0-2462-5010 , 0-2462-8145
ผกก.สภ.พระประแดง
รอง ผกก.ป.ฯ
รอง ผกก.สืบสวน

พ.ต.อ. ภูมินทร์ สิงหสุต
พ.ต.ท. วิทวัส เข่งคุ้ม
พ.ต.ท. ประภาส มั่งคั่ง

0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3

08-1628-5931
08-9119-3349
08-1992-3652
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รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.ฯ
สวป.ฯ
สวป.ฯ
สวป.ฯ
สว.จร.ฯ
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.ฯ
สว.สส.ฯ
สว.อก.สภ.พระประแดง

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พงศ์เชษฐ์ จุลสงค์
พ.ต.ท. นพดล ทับเกตุ
พ.ต.ท. อริญชัย สุวรรณโภชน์
พ.ต.ท. อัศวิน สีมาเจริญศรี
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ เรืองวิทย์
พ.ต.ท. อนุชา แสงดี
พ.ต.ท. ประภาส ถ้ำเหม
พ.ต.ท. สมนึก ประจิตร์
พ.ต.ท. ปรเมศร์ ตั้งจิตสมาธิ
พ.ต.ต. ประสงค์ อินเสมียน
พ.ต.ต. จรัล แสงสงวน
พ.ต.ต. สายันต์ ภูพรรณา
พ.ต.ต. อิศรัฐ ตันสุ
พ.ต.ต. อนันต์ วงทาษี
พ.ต.ต. ประชา หงส์พูนพิพัฒน์
พ.ต.ท. สุรกิจ มรกตสุวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3
0-2463-4481-3

08-7690-5681
08-1889-5624
08-9816-2613
08-5845-8014
08-9814-8830
09-4545-3259
08-6901-8242
08-1808-8053
09-5519-5465
08-1846-6846
08-4019-1154
08-6243-4005
08-5152-7081
08-1172-0169
08-1927-5890
08-9788-3368

0-2462-7990
0-2462-7942
0-2462-7946
0-2462-7946
0-2462-7946
0-2462-7946
0-2462-7942
0-2462-7942
0-2462-7942
0-2462-7946
0-2462-7946
0-2462-7947
0-2462-7946
0-2462-7946
0-2462-7942 [206]
0-2462-7981 [203]

08-1840-6566
08-1623-8132
08-6331-0468
08-1135-7218
08-5967-1834
08-1641-3579
08-1573-9798
08-1446-0744
08-1618-5027
08-9994-6060
08-5150-0234
09-7117-7799
08-5845-4031
08-6200-6292
08-6311-9635
09-8483-1229

สภ.พระสมุทรเจดีย์ โทรศัพท์กลาง 0-2462-7888 โทรสารกลาง 0-2462-7666
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.(หน.จร.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนันต์ ชัยชาญ
พ.ต.ท. อุทัย ขันทอง
พ.ต.ท. ฤกษ์ชัย แสงสว่าง
พ.ต.ท. จักรพงศ์ ขุนพรหม
พ.ต.ท. วิชาญ บุญลือ
พ.ต.ท. ชินวัชร์ เวทยากร
พ.ต.ท. วุฒิภัทร์ ไม้ยอุเทศ
พ.ต.ต. จักรกฤษณ์ เสรีรัฐ
พ.ต.ต. จุมพลภัทร กำนาด
พ.ต.ท. ศุภกร เจนอนุศาสตร์
พ.ต.ท. เชิดศักดิ์ ประกอบสุข
พ.ต.ท. เรืองฤทธิ์ มาลีการ
พ.ต.ต. สุนทร พิมพันธุ์
พ.ต.ต. สิงห์คาล ทะนันชัย
พ.ต.ท. กฤตพล โพธิเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ปณิศา ริมประโคน
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บางเสาธง โทรศัพท์กลาง 0-2338-1559 โทรสารกลาง 0-2313-4119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สวป.ฯทนทหน.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุเนตร หอกลาง
พ.ต.ท. ภาสกร มังกรแก้ว
พ.ต.ท. กานตภณ วรรณา
พ.ต.ท. ณัฐรัชต์ กรีธาธร
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ พิสดาร
พ.ต.ต. อุทัย เกียรติพงษ์
พ.ต.ท. ปราการ จงประสิทธิ์
พ.ต.ท. ธวัชชัย ล่ามกิจจา
พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลดา ทองเอี่ยม

0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559
0-2338-1559

08-3031-6512
08-1734-9804
06-1547-9988
08-1362-5522
08-9857-5494
08-1344-0036
08-9124-4056
08-6313-1994
08-1870-9783

0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925
0-2758-4925

08-6529-1544
08-1316-7909
08-1863-0300
08-1845-2596
09-7119-7070
08-6767-6646
08-1848-1551
08-4010-2150
08-3336-6624
08-5356-5356
08-6973-0327
08-7510-3838
08-7588-2079
08-7588-2079
08-5661-0813
08-9910-1592
08-0550-5757
09-0989-8742
08-1819-8585

0-2394-5896-7
0-2394-5896-7

08-7678-2244
08-1496-5828

สภ.สำโรงเหนือ โทรศัพท์กลาง 0-2758-4925 โทรสารกลาง 0-2394-0018
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นพดล สุคนธวิท
พ.ต.ท. รัชเดช มูลมานัส
พ.ต.ท. ศุภกร ธัญญกรรม
พ.ต.ท. ธนินท์รัฐ วิชทิพยนานนท์
พ.ต.ท. มงคล พฤกษชาติ
พ.ต.ท. ไตรมิตร วงศ์พรประดิษฐ์
พ.ต.ท. สุทิน รังจะโปะ
พ.ต.ท. ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์
พ.ต.ต. สายันต์ มะโนรัตน์
พ.ต.ท. สาธิต สมานภาพ
พ.ต.ท. คม เหล่าบุตรสา
พ.ต.ท. ชยุต ไหมหรือ
พ.ต.ต. เมธาพัฒน์ ภูวรัตน์ภมรเลิศ
พ.ต.ต. ธนันท์ชัย สืบศรีขจรรัฐ
พ.ต.ต. วิเศษ พุ่มพวง
พ.ต.ต. สุทิน พุ่มพวง
พ.ต.ท. ศิริมงคล สุขะปารมี
ร.ต.อ. ทรงพล แสงไพโรจน์
พ.ต.ท. สมพงษ์ สุภาวรรณพงศ์

สภ.สำโรงใต้ โทรศัพท์กลาง 0-2394-5896-7 โทรสารกลาง 0-2394-0647
ผกก.
รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.อ. ประเสริฐ บัวขาว
พ.ต.ท. งาน กันทวี
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ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สส)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.ฯ
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อิทธิโชติ ไชยมงคล
พ.ต.ท. ดำรงค์ มาดี
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เผือกวัฒนะ
พ.ต.ท. รัฐวัตต์ อยู่พิพัฒน์
พ.ต.ท. ธนกฤษ กีรติชาญธนา
พ.ต.ต. ปิยพงษ์ ปะโคทัง
พ.ต.ต. อภิวัฒน์ แจ้งแก้ว
พ.ต.ต. วิสันต์ ฟักขำ
พ.ต.ต. สมัย เจริญราช
พ.ต.ต. รุ่งอรุณ ยิ่งยืน
พ.ต.ต. มนูน หอมละออ
พ.ต.ท. อุบลวรรณ อาลี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7
0-2394-5896-7

มือถือ
08-1648-3467
08-2633-0567
08-1578-5885
08-5924-9454
08-6883-5181
08-9739-2007
08-1852-4545
08-1751-5748
09-5701-1017
08-1261-0006
09-7272-9575
09-1004-0111

สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0555-21 โทรสารกลาง 0-2134-0666
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.คฝ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
ผบ.ร้อย (สบ 2)
สว.อก.

พ.ต.อ. มนเทียร เบ้าทอง
พ.ต.ท. ศักดิ์ดา ทองพิทักษ์
พ.ต.ท. สืบศักดิ์ ผินแสง
พ.ต.ท. วิโรจน์ ตัดโส
พ.ต.ท. ถนอมพล เหล่าศรี
พ.ต.ท. กวีรัตนะ บังคมธรรม
พ.ต.ท. สมชาติ มณีรัตน์
พ.ต.ท. อาทิตย์ พลจันทร์
พ.ต.ท. ธวัชชัย กำเนิดสูง
พ.ต.ต. ไมตรี บูรณะทอง
พ.ต.ท. วุฒิไกร อุปพงษ์
พ.ต.ท. แมน เมืองอินทร์

0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555
0-2134-0555

08-7745-4545
08-9114-4937
08-7997-7721
08-1985-4629
08-6378-0674
08-6310-9447
08-9891-8525
08-4932-9109
09-2808-9928
08-5834-2357
09-2271-9068
09-4227-9635

0-2183-1019-21
0-2183-1019-22
0-2183-1019-23
0-2183-1019-25
0-2183-1019-24
0-2183-1019-26
0-2183-1019-27

08-1849-0009
08-1945-3201
08-1850-6255
08-6883-4545
08-9204-5417
08-3438-8353
09-4929-1949

สภ.บางปู โทรศัพท์กลาง 0-2183-1019-21 โทรสารกลาง 0-2183-1022
ผกก.ฯ
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อธิวัฒน์ นุชถาวร
พ.ต.ท. ภูเมธ แก้วมาตย์
พ.ต.ท. พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ
พ.ต.ท. ศิวะ ริมฝาย
พ.ต.ท. ชรินทร์ อิ่มเอม
พ.ต.ท. สายชล สุวรรณบุตร
พ.ต.ท. สุทธิชน ธงชัยภูมิ
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ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จำลักษณ์ สุวรรณพรหม
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ
พ.ต.ท. ณัทกฤช น้อยคำปัน
พ.ต.ต. ตุลชัย สมใจ
พ.ต.ท.หญิง มานิตา บุญสมหวัง
พ.ต.ท. ดำรงศักดิ์ จันทร์ดี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2183-1019-29
0-2183-1019-28
0-2183-1019-21
0-2183-1019-32
0-2183-1019-30
0-2183-1019-31

08-1804-6345
08-1617-9030
06-2445-9946
08-3805-8185
08-1720-7567
08-7598-3763

0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8
0-2330-1187-8

08-1847-3361
08-9447-0043
09-2693-3799
08-1496-4092
08-6327-3997
08-1987-8319
08-7888-8238
08-1909-2019
08-7349-3749
08-1721-4242
09-8949-6561

0-2337-6333
0-2337-6333
0-2337-6333
0-2337-6333
0-2337-6333
0-2337-6333
0-2337-6333
0-2337-6333

08-6366-7272
08-1612-5150
08-6398-5660
08-1865-6932
08-1567-5239
08-4974-0210
08-4682-9762
08-1874-8632

0-2452-4041 [717]
0-2452-4041 [202]
0-2452-4041 [300]
0-2452-4041 [401]
0-2452-4041 [205]

08-1928-8564
08-1922-1340
08-1882-4058
08-0414-4771
08-1611-1888

สภ.คลองด่าน โทรศัพท์กลาง 0-2330-1187-8 โทรสารกลาง 0-2707-3897
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สรุวุฒิ แสงรุ่งเรือง
พ.ต.ท. นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา
พ.ต.ท. มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์
พ.ต.ท. ปภาณ วงศ์ชนเดช
พ.ต.ท. ชาติฏกาญ ทุมนัต
พ.ต.ท. เฉลิมชนม์ สาระถี
พ.ต.ท. วริทธภัทร กัณหาวราเสฏฐ์
พ.ต.ท. ผาสิงห์ สุรเสน
พ.ต.ท. สมชาย สาคร
พ.ต.ท. ศุภกฤต พูลศักดิ์
พ.ต.ต. สมบัติ แจ้งจำรัส

สภ.บางพลีน้อย โทรศัพท์กลาง 0-2337-6333 โทรสารกลาง 0-2337-6337
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีรศักดิ์ รอดบน
พ.ต.ท. ธวัชชัย แจ่มนุราช
พ.ต.ท. เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์
พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์ วรรณประเสริฐ
พ.ต.ท. อภินันท์ มหาวรรณ์
พ.ต.ท. พิทักษ์ จงชาญสิทโธ
พ.ต.ต. ไชยฤทธิ์ จุริตทะโย
พ.ต.ท.หญิง ศรินทร นิลวงษ์

สภ.สาขลา โทรศัพท์กลาง 0-2452-4040 - 1 โทรสารกลาง 0-2452-4042
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ ฤทธาคณานนท์
พ.ต.ท. สมชาย ทิวงษา
พ.ต.ท. สมคิด ชีวะผลาบูรณ์
พ.ต.ท. ราม รสหอม
พ.ต.ท. ภาวัต รัตนาภรณ์
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. สุพรรณ์ ขันอาษา
พ.ต.ท. คณชัย มาลัย

0-2452-4041 [401]
0-2452-4041 [500]

08-1935-1341
08-9820-2520

พ.ต.อ. สันติ วรรณรักษ์
พ.ต.ท. สุเมธ รัตนวิศิษฐ์
พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ด้วงพูลอนันต์
พ.ต.ท. เจริญ ชาติอิสรพงศ์
พ.ต.ท. คชา เจริญวุฒิมากร
พ.ต.ท. อาจณรงค์ วงษ์ภาพ
พ.ต.ต. ทวี เหลาเคน

0-2739-3020
0-2739-3020
0-2739-3020
0-2739-3020
0-2739-3020
0-2739-3020
0-2739-3020

08-1642-8511
08-1258-0727
08-4919-5252
08-9891-2212
08-6311-2252
09-8272-3855
08-3963-5699

สภ.เปร็ง โทรศัพท์กลาง 0-2739-3020
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
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ภ.2
ตำรวจภูธรภาค 2
Provincial Police Region 2
ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์กลาง 0-3827-5021 , 0-3827-5028-30, 0-3827-3525 โทรสารกลาง ศูนย์วิทยุบูรพา 0-3827-3525 , 03828-6446 ภายใน (290) IP: 602001
Web Site: www.police.p2.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
หน.สง.
นว ผบช.
ผบก.ประจำ

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ธเนตร์ พิณเมืองงาม
พล.ต.ต. สัญชัย ไชยอำพร
พล.ต.ต. สุรพล วิรัตน์โยสินทร์
พล.ต.ต. ฐณพล มณีภาค
พล.ต.ต. กิตติพงษ์ เงามุข
พล.ต.ต. อังกูร พลูเจริญ
พล.ต.ต. วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
พ.ต.อ. เจนเชิง ปทุมสุวรรณ
พ.ต.ท. กัมพล ภัทรสมบูรณ์
พล.ต.ต. พยูห์ ธนะศรีสืบวงค์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3827-3296 [291]
0-3827-4059 [297]
0-3827-4065 [295]
0-3827-5021 [201]
0-3827-4063 [296]
0-3827-5025 [294]
0-3827-4061 [292]
0-3827-3296 [291]
0-3827-3296 [291]
0-3827-4060

มือถือ
08-1782-1111
08-1867-8866
08-1945-0809
08-1821-7369
08-4455-4455
08-4665-0099
08-5444-3939
08-1839-0154
08-1781-0921
08-1887-6125

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์กลาง 0-3827-5021 , 0-3827-5028-30, 0-3827-3525 โทรสารกลาง ศูนย์วิทยุบูรพา 0-3827-3525 , 0-38286446 ภายใน (290) IP 602001
Web Site: www.police.p2.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.

พล.ต.ต. สมนึก บุรมิ
พ.ต.อ. อนุชา กิติวิภาค
พ.ต.อ. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
พ.ต.อ. อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ
พ.ต.อ. วรพงศ์ เริงธรรม
ร.ต.อ. ดิษฐ์วุฒิ พิทักษ์ราชพงศ์

0-3827-4062 [293]
0-3827-5021 [202]
0-3828-6993 [205]
0-3828-6996 [203]
0-3827-9627 [204]
0-3827-4062 [293]

08-1761-6998
08-6573-6399
08-9200-8282
08-1652-6126
08-1941-1930
08-6554-8664

พ.ต.อ. ธราเทพ ตูพานิช
พ.ต.ท. นิรุธ ตันวิมล

0-3827-5021 [210]
0-3827-5021 [264]

09-5054-9645
08-1735-9402

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 1
ผกก.
รอง ผกก.

หน้า 222

ภ.2

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. วศพล แสนเทพ
พ.ต.ท.หญิง จงกลณี นกหงษ์
พ.ต.ต. พร้อมพันธ์ ทัตติยกุล
พ.ต.ท.หญิง พิกุลณีย์ พรหมสุวรรณ
พ.ต.ท. นิธิศพงศ์ ภุมมา

0-3827-5021 [213]
0-3827-5021 [211]
0-3827-5021 [218]
0-3827-5021 [213]
0-3827-5021 [214]

08-1638-3738
09-5958-8220
09-3929-1546
09-2323-3955
08-6311-1347

พ.ต.อ. กัมพล ลีลาประภาภรณ์
พ.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.ท. ธนู กลิ่นทอง
พ.ต.ท.หญิง กนกดารา รดาวดีกิรติ
พ.ต.ท.หญิง สรินยา จรุงพัฒนานนท์
พ.ต.ท. ณัฏฐ์คเณศ สิงหเสนี
พ.ต.ท. ชาติชาย แยบสูงเนิน

0-3827-5021 [220]
0-3827-5021 [221]
0-3827-5021 [226]
0-3827-5021 [221]
0-3827-5021 [225]
0-3827-5021 [222]
0-3827-5021 [223]

08-4649-0111
08-1762-6926
09-4416-5239
09-7246-6659
08-0637-1655
08-1177-7676
08-1654-7529

พ.ต.อ. อนุชา พงษ์เรืองรอง
พ.ต.ท.หญิง อาภัสรา ศรีคชา
พ.ต.ท. กุลภณ กุลวสุสิริ
ร.ต.อ.หญิง ปณิชา นารถใหม่
พ.ต.ต.หญิง กอบกาญจน์ จิตต์กระจ่าง
พ.ต.ท. เสฎฐพงศ์ สุประเพียร
พ.ต.ท. จักรพงศ์ ตราบดี

0-3827-5021 [299]
0-3827-5021 [293]
0-3827-5021 [230]
0-3827-5021 [231]
0-3827-5021 [232]
0-3827-5021 [233]
0-3827-5021 [234]

08-1626-2656
08-1848-5827
06-1554-5098
09-4363-0917
08-4365-1559
08-1314-3657
08-6369-9877

พ.ต.อ.หญิง จิตพิสุทธิ์ กิตติกันตพงษ์
พ.ต.ท. จำนงค์ กาวินำ
พ.ต.ท.หญิง เกศินี สาลีติ๊ด
พ.ต.ท. มาณพ เนียมสวัสดิ์
พ.ต.ท. ฉลาด โกรทินธาคม
พ.ต.ท. สมนึก มุมทอง
พ.ต.ท. วิชิต ดาวแจ่ม

0-3827-5021 [240]
0-3827-5021 [245]
0-3827-5021 [245]
0-3827-5021 [241]
0-3827-5021 [242]
0-3827-5021 [241]
0-3827-5021 [246]

08-6604-5566
08-1865-3097
08-1940-4558
08-1578-4370
08-9369-6700
09-2376-4939
06-3229-9545

พ.ต.อ. จิตรภานุพงศ์ อุ่ยเจริญ
พ.ต.ท.หญิง วิภา ผู้เลื่องลือ
พ.ต.ท. วันชัย ทุมทอง

0-3828-6767 [250]
0-3828-6767 [250]
0-3827-5021 [251]

08-6141-4459
08-6824-7813
08-1940-4618

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 3
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 4
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 5
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
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สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ธนทร งามประดิษฐ์
พ.ต.ท. พิรชัช ใจเย็น

0-3827-5021 [252]
0-3827-5021 [253]

08-1863-0531
08-1831-3854

พ.ต.อ. คมสันต์ โยธคล
พ.ต.ท.หญิง จินตนา แสงจันทร์
พ.ต.ท. อัครเดช เย็นอาคาร
พ.ต.ท.หญิง รัชดาพร สว่างศรี
พ.ต.ท.หญิง นาถนารี แพทย์ปรีดา
พ.ต.ท.หญิง ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา สุวรรณทอง

0-3827-5021 [260]
0-3827-5021 [265]
0-3827-5021 [263]
0-3827-5021 [263]
0-3827-5021 [262]
0-3827-5021 [264]
0-3827-5021 [261]

08-1621-9196
08-9936-8638
08-1855-8585
08-1862-3982
08-6313-5090
08-1683-2779
09-0397-0900

พ.ต.อ. จิตรพล ทองคำวรรณ
พ.ต.ท. ประชัญ สุนันต๊ะ
พ.ต.ท. พาฝัน ตันสกุล
พ.ต.ท.หญิง กัญญดา อักษร
พ.ต.ท. ชวริน วงศ์ชิตะภา
พ.ต.ต. วิวัฒน์ สุขจิตร
พ.ต.ต. วลัญชศักดิ์ สุภารัตนโชติ

0-3827-5021 [270]
0-3827-5021 [270]
0-3827-5021 [270]
0-3827-5021 [271]
0-3827-5021 [272]
0-3827-5021 [273]
0-3827-5021 [276]

08-7844-4454
08-9969-1243
08-3197-2233
08-7075-2124
08-1946-2598
08-6384-3467
09-4856-8558

พ.ต.อ. สถิตย์ พราวแดง
พ.ต.ท.หญิง อนันยา พลจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ลาวรรณ์ โลหะเวช
พ.ต.ท.หญิง จันทร์พร บุญเย็น

0-3827-5021 [280]
0-3827-5021 [280]
0-3827-5021 [280]
0-3827-5021 [280]

09-7153-9663
08-1848-6666
09-5949-3141
08-0634-1881

พ.ต.อ. ชินโชติ รัตนะนาม
พ.ต.ท.หญิง เอื้อจิตต์ ตรีเพ็ชร
พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ อมรเลิศวิทย์
พ.ต.ท. วิฑูร พานทอง

0-3827-5021 [230]
0-3827-5021 [299]
0-3827-5021 [299]
0-3827-5021 [299]

06-2591-5356
08-6303-0777
08-9408-8883
08-9938-9292

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 6
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 7
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 8
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 9
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
เลขที่ 101 หมู่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์กลาง 0-3827-6723-4 โทรสารกลาง 0-3827-6723-4 IP 602007
Web Site: www.investregion 2.th E-mail: spy@police.p2.go.th
ผบก.สส.ภ.2
รอง ผบก.สส.ภ.2
รอง ผบก.สส.ภ.2
รอง ผบก.สส.ภ.2
รอง ผบก.สส.ภ.2
นว.(สบ1)
ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2
ผกก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2
ผกก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.2
ผกก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2
ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน) บก.

พล.ต.ต. เชษฐา โกมลวรรธนะ
พ.ต.อ. สุภธีร์ บุญครอง
พ.ต.อ. ธนสาร สุริวงศ์
พ.ต.อ. รณชัย จินดามุข
พ.ต.อ. นันทวุฒิ สุวรรณละออง
ร.ต.อ. พงษ์ วงษ์ประเสริฐดี
พ.ต.อ. พชร โคตะ
พ.ต.อ. ชาตรี สุขศิริ
พ.ต.อ. วราวุธ เจริญชนม์
พ.ต.อ. สงกรานต์ สันหกรณ์
พ.ต.อ. วรากร อยู่อย่างไท
พ.ต.อ. กรีธา ตันคณารัตน์
พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ เป้าปราณี

0-3827-6729
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6729
0-3827-6724
0-3827-6728
0-3827-6724
0-3827-6726
0-3827-5027
0-3827-6723
0-3827-6724

08-1344-6647
08-1824-9564
08-1945-9492
08-1761-7123
08-1782-8299
08-2785-8655
08-6500-0056
08-1344-7162
08-1615-6571
08-6302-1201
08-6816-1199
08-1842-6386
08-1311-9291

พ.ต.อ. ฉัตรชาย อินทรพุก

0-3827-6724

09-1242-4491

พ.ต.อ. ธนยศ ยั่งยืน

0-3827-6724

08-1757-4269

พ.ต.อ. สมเกียรติ เกตุแก้ว

0-3827-6724

08-8291-3199

พ.ต.อ. ธงชัย ประตังถาโต

0-3827-6724

09-8103-3367

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ แป้นสุวรรณ

0-3827-6724

08-5399-5569

พ.ต.อ. สุภาพ นาคทอง

0-3827-6724

08-5395-2929

พ.ต.อ. ศุภชัย เหลืองสุขเจริญ

0-3827-6724

08-1814-3920
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ตำแหน่ง
สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. อนุเทพ โชคสมงาม

0-3827-6724

08-1949-2990

พ.ต.อ. นฤนาท น่าบูรณะ

0-3827-6724

08-6544-5044

พ.ต.อ. ชัยรัตน์ กุลพานิช

0-3827-6724

08-1154-6446

พ.ต.อ. มนตรี รอดปราณี

0-3827-6724

08-1753-5736

พ.ต.อ. ชูเกียรติ ตรีเพ็ชร

0-3827-6724

08-6345-1881

พ.ต.อ. พิทักษ์ ทำนุ

0-3827-6724

08-1576-6529

พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ คดีธรรม

0-3827-6724

09-3583-3364

พ.ต.อ. ธนะภัทร ปานสมบัติ

0-3827-6724

06-1419-6518

พ.ต.อ. ประพันธ์ วังคะออม

0-3827-6724

08-1815-2028

พ.ต.อ. มงคล บุญโชติ

0-3827-6724

08-6996-4453

พ.ต.อ. ไพศาล มะยงค์

0-3827-6724

08-6095-0002

พ.ต.อ. อนุมัติ สายภัทรานุสรณ์

0-3827-6724

08-9831-7382

พ.ต.อ. นิวัต ตระกูลดี

0-3827-6724

09-8825-4642

พ.ต.อ. อนันต์ กลมทุกสิ่ง

0-3827-6724

08-6393-7592

พ.ต.อ. สมคิด พละเดช

0-3827-6724

08-9225-5135

พ.ต.อ. มนัส เดิมกะยอม

0-3827-6724

08-1658-2464
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ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน) บก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. สมบูรณ์ อิ่มใจ

0-3827-6724

08-1711-5775

พ.ต.อ. มิตรชัย สิงห์กาล

0-3827-6724

08-1576-8099

พ.ต.อ. สุพล แสงทอง

0-3827-6724

08-1762-6846

พ.ต.อ. ผดุงศักดิ์ ซื่อกำเนิด

0-3827-6724

08-9988-6111

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ พันตานุสนธิ์

0-3827-6724

08-1757-6752

พ.ต.อ. ปัญญา วิรุณพันธ์

0-3827-6724

08-7740-1957

พ.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ บุญศรี

0-3827-6724

09-3552-6597

พ.ต.อ. ทัยเลิศ ลือปือ

0-3827-6724

08-1339-9495

พ.ต.อ. สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม

0-3827-6724

08-1919-9185

พ.ต.อ. นพดล นาคจู

0-3827-6724

08-1949-3295

พ.ต.อ. สมบัติ พอดี

0-3827-6724

08-1996-4323

พ.ต.อ. เพทาย พุ่มเจริญ

0-3827-6724

08-9939-3100

พ.ต.อ. ปรีชา สำฤทธิ์

0-3827-6724

08-9832-2139

พ.ต.อ. ภัทศา เดชภาคย์กุล

0-3827-6724

08-1949-3207

พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ สมบูรณ์

0-3827-6724

08-4868-8858

พ.ต.อ. นิพนธ์ ดลพัลลภ

0-3827-6724

08-1996-6160

พ.ต.อ. วินิจ ผันอากาศ

0-3827-6724

08-2469-3912
หน้า 227

ภ.2

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2
รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯบก.สส.ภ.2
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
สว.กก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2
สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2
สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2
สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2
สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2
สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. สุพจน์ ควนวิไล

0-3827-6724

08-1991-6229

พ.ต.อ.หญิง ศิรประภา สุภารัตนโชติ

0-3827-6724

08-1808-0401

พ.ต.ท. ต่อวงศ์ ศักดิ์สกุลวงศ์
พ.ต.ท. พงษ์รพี รพีถวิลวรรณ
พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี
พ.ต.ท. พัฒนา รอบรู้
พ.ต.ท. สุวัฒน์ บริรักษ์
พ.ต.ท. กฤศณัฏฐ์ ธนศุภณัฏฐ์
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ เพ็ชรศักดิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์ ป้อมสนาม
พ.ต.ท. กุลชาต กุลชัย
พ.ต.ท. ศานติ กรเกษม
พ.ต.ท.หญิง รัชนีกร โพธิ์ทอง
พ.ต.ต. วรพรต ผลานิสงค์
พ.ต.ต. สิริบัญชา ขอบใจ
พ.ต.ท. นราวุธ การามหิโต
พ.ต.ท. ประจักษ์พงษ์ สุริยา
ร.ต.อ. ชนกานต์ ณ นคร
พ.ต.ท. ศุภกิจ แสงนวกิจ
ร.ต.อ. ฉัตรชัย ผลมาก
พ.ต.ท. สาโรช คุ้มตะโก
พ.ต.ท. สิรธัช แจ่มจำรัส
พ.ต.ท. อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา
พ.ต.ต. สกลรัตน์ เขมสวัสดิ์
พ.ต.ท. บุรินทร์ อินทรวิเชียร
ร.ต.อ. ปฏิภาน อินสุ
พ.ต.ท. นพพล รัตนพงษ์เกียรติ
พ.ต.ท. พิชิต ฟื้นแสน
พ.ต.ต. อมร เจียรักสุวรรณ์
ร.ต.อ. สกุลสิงห์ สมบูรณ์ธนรักข์

0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6726
0-3827-6726
0-3827-5027
0-3827-5027
0-3827-6723
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6724
0-3827-6726
0-3827-6726
0-3827-6726
0-3827-5027
0-3827-5027
0-3827-5027
0-3827-6723
0-3827-6723
0-3827-6723

08-3494-8757
08-4783-5151
08-6849-1494
08-1340-1805
08-1733-0144
08-1000-5444
08-1311-6411
08-1862-3862
08-7501-0111
08-1935-5505
08-9162-3218
08-9938-8877
08-1863-5566
08-6149-1303
08-1411-4042
08-1428-4176
08-1377-7792
08-4738-9261
08-1761-6171
09-4914-5559
08-1573-0055
08-1674-9339
08-1864-7050
08-6311-1239
08-6313-4403
08-1949-9191
08-1177-5565
08-1683-7147
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ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์ฝึกอบรม
Traning Center
เลขที่102 หมู่ที่8 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์กลาง 0-3827-8201 โทรสารกลาง 0-3878-1406 IP 602002
Web Site: www.trainingcenter2.com E-mail: training@police.p2.go.th
ผบก.ศฝร.ภ.2
รอง ผบก.ศฝร.ภ.2
รอง ผบก.ศฝร.ภ.2

พล.ต.ต. สาธิต เจริญพิภพ
พ.ต.อ. สัมพันธ์ เบญจศิริ
พ.ต.อ. นวพล กันคล้อย

0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201

08-1843-1166
09-2919-1546
08-5715-5699

พ.ต.อ. ประพาส อินตา
พ.ต.ท. มนูญ เกิดคำ
พ.ต.ท. ธีร์ธวัช มงคลสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ
ร.ต.อ. บุญชื้น สารสุข

0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201

09-0923-5999
08-1535-8165
08-9833-0408
08-9765-4241
08-6889-1632

พ.ต.อ. สุธี แพทย์รังษี
พ.ต.ท. วัชเรศร์ น้อยประดิษฐ์
พ.ต.ท. กุญชร ใจบุญมาก
พ.ต.ท.หญิง ณัฐชาภรณ์ โพธิ์ทอง
พ.ต.ท.หญิง ชนสรณ์ คงงาม

0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201

06-1635-2925
08-1862-5151
08-9048-1617
08-6123-8724
08-9244-7830

พ.ต.อ. ณัฏฐ์ สุวรรณวัฒนะ
พ.ต.ท. เลิศศักดิ์ ภัทรพิศาล

0-3827-8201
0-3827-8201

08-6912-4040
08-1861-4556

พ.ต.ต. สมควร กริ่มกราย
พ.ต.ต. สฐิระพงศ์ ไชยชาญสกุล
พ.ต.ต. สมชาย ชัยคณานุกูล

0-3827-8201
0-3827-8201
0-3827-8201

08-7130-7873
08-6323-6913
08-1686-7708

0-3827-8201

08-1618-4601

0-3827-8201

08-1569-2134

ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.2
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2
รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 (การเงินงบประมาณ)
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 (ธุรการ- กำลังพล)
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๒ (งานส่งกำลังบำรุง)

ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2
ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2
รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2
สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2
สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2
สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2

ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2
ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึกศฝร.ภ.2
รอง
ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึกศฝร.ภ.2
ผบ.ร้อย (สบ2)
ผบ.ร้อย (สบ2)
ผบ.ร้อย (สบ2)

กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ3) ภาควิชากีฬากลุ่มงานอาจารย์ พ.ต.ท. เทพชัย วิถีธรรมศักดิ์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ3) ภาควิชากีฬากลุ่มงานอาจารย์ พ.ต.ท. พินิจ ภู่ทับทิม
ศฝร.ภ.2

หน้า 229

ภ.2

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
อจ.(สบ3)
ภาควิชากฎหมายกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ3)
ภาควิชากฎหมายกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ3)
ภาควิชากฎหมายกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ2) ภาควิชาทั่วไปกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ2) ภาควิชาทั่วไปกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ2)
ภาควิชากฎหมายกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2
อจ.(สบ2)
ภาควิชากฎหมายกลุ่มงานอาจารย์
ศฝร.ภ.2

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. สินาท โสตถิปิณฑะ

0-3827-8201

09-5112-4595
08-3333-3956

พ.ต.ท.หญิง วิไล เครือแตง

0-3827-8201

08-1377-0630

พ.ต.ท. จิระวัสส์ เชื้อจันทร์อัตถ์

0-3827-8201

08-1459-6233

พ.ต.ท. สมศักดิ์ รอดงาม

0-3827-8201

08-2359-1859

พ.ต.ท.หญิง ปณิตา ศรศรี

0-3827-8201

08-7755-9922

พ.ต.ท.หญิง แสงรวี สาระปรุง

0-3827-8201

08-9746-8157

ร.ต.อ.หญิง เปมิกา วิวัฒนพงศ์พันธ์

0-3827-8201

09-8354-4297

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Police
27/14 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์กลาง 0-3827-5576 โทรสารกลาง 0-3826-0990 IP 602136
Web Site: www.chonburi.police.go.th E-mail: chonburi@police.p2.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. อำพล บัวรับพร
พ.ต.อ. สมพงศ์ ทองใบ
พ.ต.อ. ปรีดา เปี่ยมวารี
พ.ต.อ. พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์
พ.ต.อ. ศักดิ์รพี เพียวพนิช
พ.ต.อ. ไตรรงค์ ผิวพรรณ
พ.ต.อ. ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย

0-3827-5571
0-3826-0992
0-3828-7300
0-3828-7280
0-3826-0991
-

08-6955-9999
08-1860-3047
08-1643-4211
08-1257-8828
08-1982-5511
08-9126-3646
08-1655-5995
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ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนเสฎฐ์ อาจวารินทร์
พ.ต.อ. ชัชชพล ภัทรศิริพร
พ.ต.อ. อนุกูล ปรีดายุทธ
พ.ต.อ. อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์
พ.ต.ท. ชวรัตน์ สสิวงศ์
พ.ต.ท. พลกฤต ขำเสถียร
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ ขำสอาด
พ.ต.ท. คมกริช จันทร์เกิด
พ.ต.ต. ธีระชัย บุญเสริม
พ.ต.ต. พีรเดช ดุษเจริญสุข
พ.ต.ต. จิรพงศ์ ลิทธิธัญลักษณ์
พ.ต.ต. ธนสิทธิ์ แก่นลืม

0-3827-5575
0-3827-5575
0-3827-5572
0-3826-1071
0-3827-5573
0-3827-5574
-

08-1996-5686
08-1531-4552
08-1636-0544
08-9275-5533
08-9244-5445
08-1865-4115
08-1377-3277
08-9613-9403
08-6821-3423
08-1653-9595
09-2337-6535
09-8359-1536

พ.ต.อ. คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ
พ.ต.ท. ภูมิสิน ภู่สุวรรณ
พ.ต.ท. ถนอมศักดิ์ อินทรบุตร
พ.ต.ท. วิโรจน์ แย้มปราศรัย
พ.ต.ท. ปริญญา เดชธรรมฤทธิ์
พ.ต.ท. นราวิชญ์ รอดกสิกรรม
พ.ต.ต. สุวิทยา มาประจักษ์
พ.ต.ต. เกริก อนันต์
พ.ต.ต. ปุรเชษฐ์ รัตนวิจิตร

0-3879-2444
0-3879-2444
0-3879-2444
0-3879-2444
0-3879-2444
0-3879-2444
0-3879-2444
0-3879-2444
-

08-6852-8737
08-1985-4114
08-1345-6262
08-9899-2255
09-1449-9626
09-2829-1155
08-3032-9539
08-9833-1771
08-1156-1140

พ.ต.อ. ธนเสฎฐ์ อาจวารินทร์
พ.ต.อ. ชัชชพล ภัทรศิริพร
พ.ต.อ. อนุกูล ปรีดายุทธ
พ.ต.อ. อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์
พ.ต.ท. ชวรัตน์ สสิวงศ์
พ.ต.ท. พลกฤต ขำเสถียร
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ ขำสอาด
พ.ต.ท. คมกริช จันทร์เกิด
พ.ต.ต. ธีระชัย บุญเสริม

0-3827-5575
0-3827-5575
0-3827-5572
0-3826-1071
0-3827-5573

08-1996-5686
08-1531-4552
08-1636-0544
08-9275-5533
08-9244-5445
08-1865-4115
08-1377-3277
08-9613-9403
08-6821-3423

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน (191)
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน (นปพ.)

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
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ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พีรเดช ดุษเจริญสุข
พ.ต.ต. จิรพงศ์ ลิทธิธัญลักษณ์
พ.ต.ต. ธนสิทธิ์ แก่นลืม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3827-5574
-

มือถือ
08-1653-9595
09-2337-6535
09-8359-1536

สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3827-4401-3, 08-7880-0191, 08-1982-6191 IP 602137
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก(สอบสวน)
รอง ผกก(สอบสวน)
รอง ผกก(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สมโชค ตาผล
พ.ต.ท. คมน์สรณ์ มาบำรุง
พ.ต.ท. ปพนพัชร์ ใบยา
พ.ต.ท. ณัฐเศรษฐ์ สาริมาน
พ.ต.ท. สมหมาย ชนะพะเนาว์
พ.ต.ท. ศุภชัย อ่วมประเสริฐ
พ.ต.ท. พิชัยธนศิลป์ สินพิชัย
พ.ต.ท. ธรรศพงศ์ อาทรกิจวัฒน์
พ.ต.ท. บรรเจิด รัตนยุวกร
พ.ต.ท. สยาม นรมาตย์
พ.ต.ท. ชินพัฒน์ พุทธเมตตา
พ.ต.ท. สมชาย เมืองใย
พ.ต.ต. เศรษฐภุชงค์ มีกุล
พ.ต.ท. ณรงค์เดช ตนะพูนสิน
พ.ต.ท. นิธิศ ทองดี
พ.ต.ต. ชินวัชร์ ธิศาลา
พ.ต.ต. สำเรง แนวอินทร์
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ คำก้อน

0-3827-3020
-

08-9832-7086
08-1578-9115
08-8523-3099
09-0634-9191
08-0472-7440
08-6321-5433
08-4946-5011
08-3115-3555
08-9207-0267
08-4191-1173
08-6523-4569
08-1864-8471
08-3301-7659
08-6327-0358
08-1863-5997
08-7958-0890
08-9162-9347
08-6354-1191

สถานีตำรวจภูธรแสนสุข โทรศัพท์กลาง 0-3838-5411-2,191 โทรสารกลาง 0-3838-4035 IP 602138
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เชี่ยวชาญ เพิ่มพูล
พ.ต.ท. ศุภชัย พวงทอง
พ.ต.ท. กตัญญู ศรีคง
พ.ต.ท. รัฐภาค โสภาพ
พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ จันทร์ศรีเพชร
พ.ต.ท. เสกสรร ศรีเพริศ
พ.ต.ท. ธนาวินทร์ แก้วเสียง
ร.ต.อ. อมรเทพ เชตุนุช
พ.ต.ต. ธนันท์วุฒิ ธนันท์วุฒิวงศ์
พ.ต.ท.หญิง สถาพร พิมพา

0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2
0-3838-5411-2

08-1715-4592
09-2492-2924
08-7168-8889
08-1954-7145
09-4547-8229
08-1994-1433
08-1684-6066
09-7328-9954
08-9133-7261
08-9832-0993
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ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สถานีตำรวจภูธรพานทอง โทรศัพท์กลาง 0-3845-1978,0-3845-2701,0-3845-1112 โทรสารกลาง 0-3845-1978 IP
602139
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปรีชา สมสถาน
พ.ต.ท. เอกราช อภิวัฒน์วาจา
พ.ต.ท. ภูวดล พิสุทธินรเศรษฐ์
พ.ต.ท. กฤษณะ วจะสุวรรณ
พ.ต.ท. ชัยรัชช์กิตติ์ ชัยปฏิวัติ
พ.ต.ท. วัชระ เจนสวัสดิ์
ร.ต.อ. ชัชชัย คชาโภชน์
ร.ต.อ. สุนทร ชอบนา

0-3845-1978
0-3845-1978
0-3845-1978
0-384-1978
0-3845-1978
0-3845-1978
0-3845-1978
0-3845-1978

08-4866-7878
08-1357-4848
08-1683-5788
08-6846-0480
08-2709-7530
08-6823-7979
08-1781-1311
08-0563-2150

สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม โทรศัพท์กลาง 0-3846-1359 โทรสารกลาง 0-3846-1222 IP 602140
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อัฐกูรณ์ สาระกูล
พ.ต.ท. สมชาย โค้วถาวร
พ.ต.ท. ไพรัช หาสิน
พ.ต.ท. วีรฤทธิ์ ดิษเจริญ
พ.ต.ท. พงษ์พิสุทธิ์ กฤตนันท์
พ.ต.ท. นันทพนธ์ นาในบุญ
พ.ต.ท. สุดเขต สิมาธรรม
พ.ต.ต. ราเชน เงาะจันทรา
ร.ต.อ. นราธิป เดชาธรธาดา
ร.ต.อ. ณัฐพล ชนะศุภากาญจน์
พ.ต.ท. สุพรรณา เจริญสุข

0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359
0-3846-1359

[21]
[25]
[34]
[35]
[24]
[24]
[14]
[14]
[14]
[24]
[22]

08-1861-1659
08-1575-9215
08-1933-2232
08-9523-4995
08-1781-6592
08-6819-1679
08-9114-4949
08-9605-6139
09-9153-6141
08-1156-1939
08-1341-7775

สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ โทรศัพท์กลาง 0-3820-9111,0-3820-9506 โทรสารกลาง 0-3820-9111 IP 602141
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยพร ทองนาเพียร
พ.ต.ท. ปราการ บุญเทส
พ.ต.ท. ศุภณัฎฐ์ พูลแก้วธนพงษ์
พ.ต.ท. กมลชัย จิตรีสรรพ
พ.ต.ท. สันติพล ภูวดลกนก
พ.ต.ต. อลงกต คชแก้ว
พ.ต.ท. วุฒิภัทร จรลำโกน

0-3820-9111
0-3820-9111
0-3820-9111
0-3820-9111
0-3820-9111
0-3820-9111
0-3820-9111

08-7567-8730
08-7139-7345
08-1300-7776
08-7343-6681
09-5429-5042
08-1922-4033
08-1654-1424

สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง โทรศัพท์กลาง 0-3844-6005 โทรสารกลาง 0-3844-6003 IP 602142
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ดุษฎี กุญชร ณ อยุธยา
พ.ต.ท. โกวิทย์ สวัสดิ์มงคล

0-3844-6005
0-3844-6005

08-1407-1100
08-1535-5924
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ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.จร.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ วสุนันต์
พ.ต.ท. วิโรจน์ แจ่มจำรัส
พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์ นามดุ้ง
พ.ต.ท. ไพรัช หาสิน
พ.ต.ท. วินัย ตระกูลไทย
พ.ต.ต. ยอดยิ่ง พงษาพันธ์
ร.ต.อ. วิเศษพงศ์ วงศ์วัฒนากร
พ.ต.ท. วัฒนชัย แสงฤทธิ์
พ.ต.ท. สาคร กันหา
พ.ต.ท. พรชัย อมรสวัสดิ์ศิริ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005
0-3844-6005

มือถือ
08-1939-3483
08-1377-3024
08-9801-8770
08-1933-2232
09-8267-2097
08-1652-0904
08-7118-6882
08-1861-7367
08-4399-9485
09-3424-6699

สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว โทรศัพท์กลาง 0-3820-1390 โทรสารกลาง 0-3820-1911 IP 602143
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภาสกร คงคารัตน์
พ.ต.ท. อนุการ ธรรมวิจารณ์
พ.ต.ท. อนุวรรณ ตรีสุวรรณ์
พ.ต.ท. ปริญญา วงศ์กล้า
พ.ต.ท. ดำรง นามเขต
พ.ต.ท. สายชล ศักดิ์ประศาสตร์
พ.ต.ท. ทะนงศักดิ์ สุวรรณวัฒน์
พ.ต.ท. ศักดิ์นที ก้านทอง
ร.ต.อ. ศิวกร จันทะเมนชัย

0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390
0-3820-1390

08-1760-7324
08-2707-1658
08-1622-4486
08-1846-1439
09-5535-9695
09-8279-8822
08-6905-6364
08-1845-2651
08-9933-5487

สถานีตำรวจภูธรบ่อทอง โทรศัพท์กลาง 0-3821-1300 โทรสารกลาง 0-3821-1299 IP 602144
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. เสมอ อ่อนมั่ง
พ.ต.ท. พีรศักดิ์ เกตุบุญลือ
พ.ต.ท. ประกอบ แสงพริ้ง
พ.ต.ท. พงษ์พิษณุ ธนิสร์พรผล
พ.ต.ท. ไพรัตน์ เงินประเสริฐ
พ.ต.ท. ภากร คมขำ
พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ
พ.ต.ท. วศพล แสงเทพ

0-3821-1300
0-3821-1300
0-3821-1300
0-3821-1300
0-3821-1300
0-3821-1300
0-3821-1300
0-3821-1300

08-9244-7773
08-6303-6965
08-1762-4310
08-5096-8398
08-1736-9899
08-6989-3388
08-1295-9392
08-1638-3738

สถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-3821-9299 โทรสารกลาง 0-3821-9300 IP 602145
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. สมชาย อยู่สวัสดิ์
พ.ต.ท. ธนเสฎฐ์ ประชาชัยศรี
พ.ต.ท. พิสิฐชัย ประชิตวัติ

0-3821-9299
0-3821-9299
0-3821-9299

08-0044-8282
08-1801-2223
08-1639-4645
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธีรพล กิจยะกานนท์
พ.ต.ท. ชัฏ บรรทัดเทียง
พ.ต.ท. ณัฐวรรธฏ์ ศรีทองเพ็ชร
พ.ต.ท. เชาว์ ต่ายใหญ่จีด
พ.ต.ต. ศักรินทร์ ศิริมานะ
พ.ต.ท. ลานสัก กลับน้อย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3821-9299
0-3821-9299
0-3821-9299
0-3821-9299
0-3821-9299
0-3821-9299

มือถือ
08-9748-4943
08-8216-1789
08-1452-1836
08-9895-6071
08-1588-5011
08-1974-4417

สถานีตำรวจภูธรศรีราชา โทรศัพท์กลาง 0-3831-1111-2 โทรสารกลาง 0-3832-7007-8 IP 602146
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ป.
สว.ป.
สว.ป.
สว.ป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภพพล จักกะพาก
พ.ต.ท. โชติ ละม่อม
พ.ต.ท. รังสฤษฎ์ เจริญสุข
พ.ต.ท. สุทิน นิลแย้ม
พ.ต.ท. ประวัติ งามสม
พ.ต.ท. ตรีเพชร ชลธีวศรานนท์
พ.ต.ท. สุกิจ เหมรา
พ.ต.ต. เทียนชัย เนื่องจำนงค์
พ.ต.ต. อมรรัตน์ ปานดี
พ.ต.ต. โสภณวิชญ์ มิตรพระพันธ์
พ.ต.ต. หญิงนริสา อัตตนาถ
พ.ต.ท. สุรชัย โพธิ์แก้ว
พ.ต.ท. ศิริวุฒิ พัดวิจิตร
พ.ต.ต. ภาคภูมิ นาคพนม
พ.ต.ต. สมชาย ปัดภัย
พ.ต.ท. ตรงศักดิ์ เพชรหาญ
พ.ต.ต. เดชชาติ อาสว่าง
พ.ต.ต. ธีรศักดิ์ โอสถานนท์

0-3831-3300
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112
0-3831-1112

[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]
[112]

08-1649-9959
09-0887-3855
08-4020-2221
08-6385-6899
08-4093-9404
08-0644-8899
08-1619-4604
08-1399-3788
08-4185-4419
08-9834-4419
08-9543-3268
08-3031-5859
08-6513-6342
08-4388-6693
08-1983-1769
08-1880-4657
08-2488-1866
08-6339-8633

สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน โทรศัพท์กลาง 0-3806-7313 โทรสารกลาง 0-3806-7313 IP 602147
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กรพัฒน์ หอมหวล
พ.ต.ท. ณธเดช ท่าไชย
พ.ต.ท. อรรถพร กลั่นเรืองแสง
พ.ต.ท. เสน่ห์ ยศรุ่งเรือง
พ.ต.ต. กฤษณ์ มาสุข
พ.ต.ท. ปรีชา หนูสลุง
ร.ต.อ. สุพรรณ ใจหาญ

0-3806-7313
0-3806-7313
0-3806-7313
0-3806-7313
0-3806-7313
0-3806-7313
0-3806-7313

08-1822-6240
08-6315-7023
08-1983-8544
08-2791-5838
08-9151-5159
08-5446-6200
08-1864-7826
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ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง โทรศัพท์กลาง 0-3849-0555 โทรสารกลาง 0-3849-0557 IP 602148
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิทัศน์ สสิวงศ์
พ.ต.ท. ภูมิสิทธิ์ สิงห์เถื่อน
พ.ต.ท. นิตย์ วิธินันทกิตต์
พ.ต.ท. สุเมธ หาญวิสัย
พ.ต.ท. เอกรินทร์ สิกขากูล
พ.ต.ท. นฤพนธ์ กรุณา
พ.ต.ท. กิตติทัศน์ เพชรดี
พ.ต.ต. จิรกฤต ทองจินดา
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ทองแท้

0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555
0-3849-0555

[101]
[105]
[107]
[104]
[108]
[102]
[113]
[107]
[117]

09-4191-4989
08-1888-8382
08-1313-5154
08-9938-3915
09-3516-4656
08-1733-4852
09-8747-8137
08-4662-7588
08-1863-9811

สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ โทรศัพท์กลาง 0-3843-7112-3 โทรสารกลาง 0-3843-8183 IP 602150
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สวป.

พ.ต.อ. เมฒาวิศ ประดิษฐ์ผล
พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์ นามดุ้ง
พ.ต.ท. ขจรศักดิ์ สมหวัง
พ.ต.ท. ภาสกร ไพจิตต์
พ.ต.ท. วิเชียร บุพลับ
พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ แจ้งสุข
พ.ต.ท. อัคม์เดช มุ่งลือ
พ.ต.ต. ณัฐพล อะกะเรือน
ร.ต.อ. มาโนช เพ็ชรประกอบ

0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113
0-3843-7113

08-9936-3023
08-9801-8770
08-1988-7381
08-1999-4848
08-1864-7548
08-6330-6953
08-1234-3854
08-9863-3728
08-2471-9898

สถานีตำรวจภูธรบางละมุง โทรศัพท์กลาง 0-3822-1800 โทรสารกลาง 0-3822-1119 IP 602149
ผกก.
รอง.ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล
พ.ต.ท. ดรัณภพ สระทองอยู่
พ.ต.ท. อภิชนัน วัฒนวรางกูร
พ.ต.ท. สมัย สมจิตร
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ มั่นศรี
พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์ นามพุทธา
พ.ต.ท. ธัชญ์ศักดิ์ จีรัฐติกุลชัย
พ.ต.ต. นิติภูมิ บุตรวงศ์
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ เรืองนวมดี
พ.ต.ต. คมชนะ อนันตา
พ.ต.ต. วิเชียร วันสา
พ.ต.ต. คมชนะ อนันตา

0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800
0-3822-1800

08-1345-6047
08-5125-4444
08-1692-3022
08-1933-5792
08-1982-4571
08-6378-7845
08-6316-4298
08-1159-1586
08-1575-9395
08-3774-4460
08-1781-8957
08-3774-4460
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ปริญญาวุฒิ คุรุการโกศล
พ.ต.ต. ภูมิสิทธิ์ ยันตรพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3822-1800
0-3822-1800

มือถือ
08-9083-5332
08-5625-3556

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา โทรศัพท์กลาง 0-3842-0802-5 โทรสารกลาง 0-3842-4186 IP 602151
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิชัย กรอบเพชร
พ.ต.ท. ปวัชร์ชัย สุดสคร
พ.ต.ท. สมพาน สุขสำราญ
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ ศิริมาก
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ เสือทอง
พ.ต.ท. ไชยวิวัฒน์ จันทร
พ.ต.ท. ออมสิน สุขการค้า
พ.ต.ท. เสวกตร์ รัตนเกียรติ
พ.ต.ท. สมพล นาคขำพันธุ์
พ.ต.ท. พศวัต ศิริพรนพคุณ
พ.ต.ท. สมคิด สิทธิศาสตร์
พ.ต.ท. อานัน เข็มขำ
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ ศรีชำนาญ
พ.ต.ต. เฉลียว บุญคุ้ม
พ.ต.ต. พิทักษ์ เนินแสง
พ.ต.ต. พงศกร ผันผ่อน
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ กนกวิลาศ
พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ ธนจริวัฒน์
พ.ต.ต. ศรัณย์พงศ์ ใหมทองกุญธร
ร.ต.อ. สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี
พ.ต.ท. วสุวัฒน์ โชติช่วง
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ ปิ่นรัตน์
พ.ต.ต. พงศ์สุรวัฒน์ วงษ์สารัมย์
พ.ต.ต. สุรเดช นามโยธา

0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5
0-3842-0804-5

08-7288-2988
08-1814-1298
08-4773-5500
09-4412-6994
08-1945-9398
08-6368-5070
09-8593-6595
08-7101-7717
08-4105-5757
08-9554-6489
09-8976-7959
08-1993-8392
08-3113-3355
08-1940-9080
09-8251-0267
08-1833-4157
09-4878-9535
09-5609-5338
08-5361-9250
08-9879-2944
08-4044-1391
09-8995-5154
08-1686-8943

สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง โทรศัพท์กลาง 0-3824-5518 โทรสารกลาง 0-3824-5518 IP 602152
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง.ผกก.สฯ
สวป.

พ.ต.อ. สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ
พ.ต.ท. ฐิติพงษ์ สุขเทียน
พ.ต.ท. กฤตปณิธิ พุฒศิริ
พ.ต.ท. เตชิด กุลกนิษฐ
ร.ต.อ. สมศักดิ์ รู้ยิ่ง

0-3824-5518
0-3824-5518
0-3824-5518
0-3824-5518
0-3824-5518

08-1866-3111
08-1294-6932
08-1847-8586
09-4964-4222
08-6842-1918
หน้า 237
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ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พิสิฐ กิจขุนทด

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3824-5518

มือถือ
08-5818-1118

สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง โทรศัพท์กลาง 0-3821-6218-9, 08-9991-1195 โทรสารกลาง 0-3821-6218 IP 602153
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สงคราม เสงี่ยมพักตร์
พ.ต.ท. ประจวบ เสนทา
พ.ต.ท. พิชัยธนศิลป์ สินพิชัย
พ.ต.ท. ทศพล ทองใบ
พ.ต.ท. ชำนาญ มีกะจิตร์
พ.ต.ท. ธงชัย จันทร์กระจ่าง
พ.ต.ต. เนติธร รัตนสุชานันธ์

0-3821-6218-9
0-3821-6218-9
0-3821-6218-9
0-3821-6218-9
0-3821-6218-9
0-3821-6218-9
0-3821-6218-9

08-1831-1923
08-0098-3838
08-4946-5011
08-7135-6867
08-1653-3811
08-1293-2094
08-9042-7444

สถานีตำรวจภูธรเสม็ด โทรศัพท์กลาง 0-3846-7000 โทรสารกลาง 0-3846-7000 IP 602154
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก. (สอบสอน)
รอง ผกก. (สอบสอน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.(จร.)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
พ.ต.ท. ชนะทัต นวคุณรังสี
พ.ต.ท. จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์
พ.ต.ท. ตรีเพชร ชลชีวศรานนท์
พ.ต.ท. วุฒินันท์ นามแสง
พ.ต.ท. ประทีป ทองดี
พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์
ร.ต.อ. เทอดพงศ์ เมืองปัน
ร.ต.อ. ธันยวิช มณีโชติ
พ.ต.ต. เฉลิมชัย ประสิทธิ์กุลไพศาล
ร.ต.อ. นพดล รักษาวงค์

0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000
0-3846-7000

08-5830-2288
08-7940-6262
08-7956-6165
08-0644-8899
08-1562-0689
08-1782-5838
08-1996-9921
08-8807-4018
09-4449-3345
08-6310-2601
08-1999-4372

สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ โทรศัพท์กลาง 0-3811-1911 โทรสารกลาง 0-3811-1911 IP 602155
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเสริฐ โตศักดิ์สิทธิ์
พ.ต.ท. ชัฎ บรรทัดเที่ยง
พ.ต.ท. สมชาย ผ่องใส
พ.ต.ท. จิราวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
พ.ต.ต. วศิน กล้าวิกรณ์
พ.ต.ต. ทรงพล ทองทาบ
พ.ต.ต. โสพิศ องอาจ
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา
พ.ต.ต. ปิติชน เทอดเกียรติกุล
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์

0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911
0-3811-1911

08-5901-7666
08-5342-9981
09-9397-9591
08-1782-1173
08-1864-3453
08-1945-4643
08-1160-8118
08-9999-3507
08-6308-1059
08-6342-9276
หน้า 238
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สถานีตำรวจภูธรหนองขาม โทรศัพท์กลาง 0-3834-7199 โทรสารกลาง 0-3834-7199 IP 602156
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชนพัฒน์ นวลักษณ์
พ.ต.ท. ณกฤช ใจรักเรียน
พ.ต.ท. มนตรี ชูยิ่ง
พ.ต.ท. สมชาย ตันศิริสุข
พ.ต.ท. วรุตม์ พรพิพิธ
พ.ต.ท. ธีระวิทย์ ทองเหลือง
พ.ต.ท. พรชัย กิ่งสวัสดิ์
พ.ต.ท. ธัชญ์ศักดิ์ จีรัฐติกุลชัย
พ.ต.ต. สมพงษ์ อติวงศ์ธาดา
พ.ต.ต. พงศกร ผันผ่อน

0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199
0-3834-7199

08-1761-1776
08-4362-2803
08-1723-9100
08-1315-8088
08-6165-5554
09-1719-5353
08-6503-1000
08-6316-4298
08-1693-5890
08-9829-2393

สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-3811-0333 โทรสารกลาง 0-3893-8399 IP 602157
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนันต์ ภู่ระหงษ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ มั่นศรี
พ.ต.ท. ศิระกราน ต้นสงวน
พ.ต.ท. อเนก บุตรอินทร์
พ.ต.ท. วิชาญวิทย์ เคยการ
พ.ต.ต. ณธรรศ วงศ์อาษา
พ.ต.ท. ประณต เพียรบุปผา
พ.ต.ต. กฤตภาส จำเนียรกุล

0-3811-0333
0-3811-0333
0-3811-0333
0-3811-0333
0-3811-0333
0-3811-0333
0-3811-0333
0-3811-0333

08-1811-2478
08-1982-4571
08-1613-0549
08-1760-1326
08-6330-6953
08-9834-6880
08-1000-0199
06-1654-2660

สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน โทรศัพท์กลาง 0-3825-5700,0-3818-1905 โทรสารกลาง 0-3825-5700 IP 602158
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โสฬส เอี่ยมสอาด
พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์ นามพุทธา
พ.ต.ท. อานุภาพ คาดีวี
พ.ต.ท. ชิตเดชา สองห้อง
พ.ต.ท. วิศวรุตม์ ไทยธานี
ร.ต.อ. สมพร สุ่มมาตย์
พ.ต.ต. คมวุฒิ ดำรงโภคภัณฑ์
พ.ต.ท.หญิง กิ่งแก้ว เจริญพิทักษ์ประชา

0-3825-5700
0-3825-5700
0-3825-5700
0-3825-5700
0-3825-5700
0-3825-5700
0-3825-5700
0-3825-5700

08-1715-9925
08-6378-7845
09-7312-3888
08-6414-4474
08-4868-9970
08-1638-8802
08-1650-6517
08-5431-6565

สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ โทรศัพท์กลาง 0-3824-9820 โทรสารกลาง 0-3824-9843 IP 602159
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. จิระวุฒิ ตัณฑศรี
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ สมใจ
พ.ต.ท. ฐปณัธ ชญาณพัฒน์

0-3824-9843
0-3824-9843
0-3824-9843

08-9936-2036
08-1623-7868
08-4946-9934
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ตำแหน่ง
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อธิคม อภิชยนุกูลกิจ
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ เสือทอง
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ วรรธนะชีพ
พ.ต.ต. เกรียงไกร มีแสง
พ.ต.ต. ณัฐกร มงคลมหา
ร.ต.อ. อดิศร กองโกย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3824-9843
0-3824-9843
0-3824-9843
0-3824-9843
0-3824-9843
0-3824-9843

มือถือ
08-6338-4219
08-6338-4219
08-1865-4725
08-6849-1494
08-9531-8663
08-1638-4484

ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Police
เลขที่ 44/11 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์กลาง 0-3861-1200 , 0-3861-5371 , 0-3861-6749, มท.34173 โทรสารกลาง 0-3861-1227, 0-3861-3771,
มท.34175 IP 602192
Web Site: www.rayong.police.go.th E-mail: rayong@police.p2.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์
พ.ต.อ. ไตรศูล เนียมทรัพย์
พ.ต.อ. อิทธิพร โพธิ์ทอง
พ.ต.อ. เสถียร บุญค้ำ
พ.ต.อ. ถาวร ดุลยวิทย์
พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรัตน์
พ.ต.อ. เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน
ร.ต.อ. นัฐวุฒิ สมศรี

0-3861-6750
0-3861-1200 [102]
0-3861-1200 [130]
0-3861-1200 [141]
0-3861-1200 [104]
0-3861-1200 [105]
0-3861-1200 [103]
0-3861-3340 [177]

08-1943-5818
06-2184-5344
08-9841-2299
08-1982-9822
08-6379-2552
08-1862-3727
08-1647-1888
08-1444-9535

ผกก
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.

พ.ต.อ. สวัสดิ์ เย็นประสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ณ รังสี
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ ปิ่นแก้ว
ร.ต.อ. สมาน ศรีพูล
ร.ต.อ. เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์
พ.ต.ต. สุวัตร หอมจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ดวงรัตน์ คณาวิวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ณปภัช ศรีพนมธนากร

สว.ฝอ.

พ.ต.ท. ประภาส สุขศิริ

0-3861-1200 [106]
08-1723-1688
0-3861-1200 [181]
08-1658-4533
0-3861-1200 [181]
08-1333-0330
0-3861-1200 [111]
08-9544-5688
0-3861-1200 [112]
09-8924-9491
0-3861-1200 [113]
08-2892-3542
0-3861-1200 [114]
09-2475-4938
0-3861-1200 [115]
08-8245-9095
0-3861-1200 [116] 0- 08-5150-4543
3887-1108
0-3861-1200 [117]
08-1598-8556

ฝ่ายอำนวยการ
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ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.

พ.ต.อ. เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์

08-1288-8223

พ.ต.ต. ฐาปกรณ์ วงษ์เสนา
พ.ต.ต. เมฆา สารีพันดอน

0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [107]
0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [195]
0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [120]
0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [120]
0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [120]
0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [120]
0-3861-5363 ,
0-3861-1200 [120]
0-3861-3759
0-3861-1227

รอง ผกก

พ.ต.ท. ปริญญา คำเจริญ

รอง ผกก

พ.ต.ท. ชูเกียรติ ชูจันทร์

สว.

พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ แสงหิรัญ

สว.

พ.ต.ท. ชวัลทัต สะอาด

สว.

พ.ต.ต. บัณฑิต เหล่าสุทธิวงษ์

สว.

พ.ต.ต. อดิศร จันทร์สุวิทย์

สว.
สว.

พ.ต.อ. กิติ ศิริคช
พ.ต.อ. ธนิต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ต.อ. สมทรง สุขมาก
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ แย้มสังข์

0-3861-1200 [150]
0-3861-1200 [150]
0-3861-1200 [150]
0-3861-1200 [150]

06-2989-3564
08-1861-2330
08-9246-3357
08-1715-9324

08-1687-4441
08-0635-2255
08-2209-6611
08-1295-7557
08-1865-8686
08-3013-3222
08-1095-6611
09-9535-5191

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.

สภ.เมืองระยอง โทรศัพท์กลาง 0-3861-1111 โทรสารกลาง 0-3861-3676 IP 602193
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ดำรง อ้วนสูงเนิน
พ.ต.ท. คมสรร คำตุ่นแก้ว
พ.ต.ท. มานพ ภุชชงค์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ แสงส่ง
พ.ต.ท. วีระวุฒิ มีไล้
พ.ต.ท. ไชยาจิตต์ จันทะแสน
พ.ต.ท. ศราวุธ กองสุข
พ.ต.ท. เกรียงไกรวุธ บัวกล้า
พ.ต.ท. ณรงค์ ม่วงทอง
พ.ต.ท. ยุทธชัย โพธิ์รุ่ง

0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111

08-1983-2140
09-5149-8991
08-1616-2146
09-2657-9098
08-1850-4634
09-2441-1969
08-9538-0664
08-5598-8872
08-1374-0791
08-1583-4971
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สวอก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง นิสากร กลิ่นผกา
พ.ต.ท. ธนเดช ชมเชี่ยวชาญ
พ.ต.ท. ปราโมทย์ คงคาลัย
พ.ต.ท. ปิยภัทร โภคินรัชปิติ
พ.ต.ต. เสถียร รัชพงษ์ไทย
พ.ต.ท. วิรัตน์ เตชนันท์
พ.ต.ท. วัชรชัย มวยมั่น
พ.ต.ท. พงศพัชญ์ เร่งประเสริฐ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111
0-3861-1111

08-1584-8074
09-8251-2311
08-9965-4909
09-9540-4553
08-9773-3661
08-9252-5352
08-1996-3295
08-5339-5614

0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111
0-3865-1111

08-1781-0626
08-1639-5631
08-6330-4418
08-9832-1564
09-1886-4489
08-1982-7456
08-9931-2497
09-4161-4654
08-6769-1248

สภ.เพ โทรศัพท์กลาง 0-3865-1111 โทรสารกลาง 0-3865-3111 IP 602194
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤษนะ วนะบดีนิมิต
พ.ต.ท. ไพทูรย์ ปาปะคัง
พ.ต.ท. ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย
พ.ต.ต. วิรัตน์ ยอดเสาร์
พ.ต.ต. สากล คำยิ่งยง
พ.ต.ท. สมบูรณ์ กลืนกระโทก
พ.ต.ต. สมบูรณ์ หิตจำนงค์
พ.ต.ท. อำนาจ ภูษิต
พ.ต.ท. สมโชค พลชุมแสง

สภ.มาบตาพุด โทรศัพท์กลาง 0-3860-7111 , 0-3860-8587 , 0-3860-8589 โทรสารกลาง 0-3860-7111 IP 602195
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต
พ.ต.ท. พีรพัศ สอนบุตรดี
พ.ต.ท. เจริญ วิทิตกรกุล
พ.ต.ท. วสันต์ ยวงยิ้ม
พ.ต.ท. สุรชัย สุพันธุชัยกุล
พ.ต.ท. วิทยา คุ้มวงษ์
พ.ต.ท. วราวุฒิ นิตยวัน
พ.ต.ท. กังวาล พากเพียร

0-3861-7111 [301]
0-3860-7111 [302]
0-3860-7111 [311]
0-3860-7111 [312]
0-3860-7111 [406]
0-3860-7111 [307]
0-3860-7111 [405]
0-3860-7111 [403]

08-1444-4129
08-6811-6565
08-6351-3131
08-1420-2945
08-9814-1407
08-9169-9292
08-5435-5880
08-4557-1819

สภ.ห้วยโป่ง โทรศัพท์กลาง 0-3868-3110 , 0-3868-3111 โทรสารกลาง 0-3868-3100 IP 602196
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อาเดียว ท้วมละมูล
พ.ต.ท. ฉัตร ณรงค์
พ.ต.ท. วิทยา ผลิตวานนท์
พ.ต.ท. สมพงษ์ แสงเพ็ญอ่อน
พ.ต.ท. พันธศิริ พันธศริ

0-3868-3110
0-3868-3110
0-3868-3110
0-3868-3110
0-3868-3110

08-7609-2756
08-1373-6262
09-1899-7979
08-1989-2743
09-6290-9954
หน้า 242

ภ.2
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อาคม บุญแสง
พ.ต.ต. โกศล เกิดมณี
พ.ต.ท. ธีรณัจต์ เมธาอรรถพงษ์
พ.ต.ท.หญิง นริศรา นฤเบศไกรสีห์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3868-3110
0-3868-3110
0-3868-3110
0-3868-3110

มือถือ
08-1842-1612
08-1311-2519
09-5125-5999
08-9603-3131

สภ.สำนักทอง โทรศัพท์กลาง 0-3863-4258 โทรสารกลาง 0-3863-4256 IP 602197
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน
พ.ต.ท. ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล
พ.ต.ท. ภาสกร ทุนทรัพย์
พ.ต.ท. มนูญ เจริญศรี
พ.ต.ต. วิรัตน์ เทศทอง
พ.ต.ท. วสุวัช เกณิกานนท์
พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี นาเทเวช

0-3863-4256
0-3863-4256
0-3863-4256
0-3863-4256
0-3863-4256
0-3863-4256
0-3863-4256

08-1804-6000
08-7617-6556
08-1498-6247
08-1377-3583
08-9815-6698
08-8527-2220
08-1429-0799

สภ.บ้านค่าย โทรศัพท์กลาง 0-3864-1111 โทรสารกลาง 0-3864-1764 IP 602197
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บัณฑิต นิลอ่อน
พ.ต.ท. ทวี กุดแถลง
พ.ต.ท. วันชัย วงศ์วาณิชอนันต์
พ.ต.ท. ประกอบ บัวนวล
พ.ต.ท. อนุรัตน์ ทองโต
พ.ต.ท. พูนศักดิ์ นานันท์
พ.ต.ท. กฤตพงศ์ โรจน์รุ่งศศิธร
พ.ต.ท. สกล สุวรรณเจริญ
พ.ต.ท. ธีรพงศ์ ศรีตัมภวา
พ.ต.ท. ศิรกฤศ พุ่มพวง

0-3864-1111
0-3864-1111
0-3864-1111
0-3864-1111
0-3864-1111
0-3864-1111
0-3864-1111
0-3864-1111
0-3867-1111
0-3864-1111

08-1935-6561
08-1292-9252
08-1344-9935
08-1467-7050
08-0097-3769
09-0078-5333
08-1983-5873
08-1949-1011
08-9764-4470
08-7609-9006

สภ.หนองกรับ โทรศัพท์กลาง 0-3802-9886 โทรสารกลาง 0-3802-9887 IP 602199
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ผดุงศักดิ์ รักษาสุข
พ.ต.ท. สังวาล ยังดี
พ.ต.ท. นรวิชญ์ จุลวานิช
พ.ต.ท. สมชาติ สังข์เงิน
พ.ต.ท. อติเทพ พงษ์สุวรรณ
พ.ต.ต. สาธิต เหลืองสกุล
พ.ต.ท. ศิริชัย สมุทรชีวะ

0-3802-9883
0-3802-9883
0-3802-9883
0-3802-9883
0-3802-9883
0-3802-9883
0-3802-9883

08-9163-6915
08-2152-2246
09-0987-9351
08-1340-3594
08-6337-7190
09-8361-6145
08-9544-7998
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ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.แกลง โทรศัพท์กลาง 0-3867-1111 โทรสารกลาง 0-3867-1522 IP 602200
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง
พ.ต.ท. สิทธิ แสงจันทร์
พ.ต.ท. สุระพล จิตรักษ์
พ.ต.ท. มานพ ประสาท
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ตั้งความเพียร
พ.ต.ท. สาธิต สุวรรณโชติ
พ.ต.ต. ชารุวัฒน์ สุสม
พ.ต.ท. สุพิน เนาว์ประโคน
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ ใหม่พุมมา

0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522
0-3867-1522

08-1590-5129
09-1246-4736
08-1687-0722
08-1385-3692
08-1782-9323
08-9541-8987
08-9602-3845
09-5424-4154
08-6992-6655

สภ.บ้านกร่ำ โทรศัพท์กลาง 0-3863-8111 โทรสารกลาง 0-3863-8500 IP 602201
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. วรวุฒิ ชัยเจริญ
พ.ต.ท. พิศิษฏ์ พูลทรัพย์
พ.ต.ท. สุรเกียรติ ธนงค์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สังข์ทอง
พ.ต.ท. พิพัฒน์ อภิญ
พ.ต.ท. ดุรงค์ สุวรรณโชติ
ร.ต.อ. สราวุฒิ มากหลาย

0-3863-8111
0-3863-8111
0-3863-8111
0-3863-8111
0-3863-8111
0-3863-8111
0-3863-8111

08-9833-2525
08-6835-5577
08-1996-3535
08-1572-6772
08-1067-0200
08-1482-5774
08-1318-1776

สภ.ปากน้ำประแสร์ โทรศัพท์กลาง 0-3866-1111 , 0-3866-1191 โทรสารกลาง 0-3866-1111 IP 602202
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุทธิศักดิ์ วันที
พ.ต.ท. ธนศักดิ์ ศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ นนตะพันธ์พิพัฒน์
พ.ต.ท. ชวน สุขสมบูรณ์
พ.ต.ท. พงษ์รัก เหล่าภักดี
พ.ต.ท. สมบัติ ตรึกตรอง
พ.ต.ท. วรรณวุฒิ แสนเสนยา

0-3866-1111 [100]
0-3866-1111 [500]
0-3866-1111
0-3866-1111 [301]
0-3866-1111
0-3866-1111
0-3866-1111 [500]

08-6858-4343
08-1351-9795
08-2649-1519
08-9400-3131
09-0967-4749
08-1570-4899
08-3399-4521

สภ.ปลวกแดง โทรศัพท์กลาง 0-3865-9101 , 0-3865-9201 โทรสารกลาง 0-3865-9201 IP 602203
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมฤกษ์ ค้ำชู
พ.ต.ท. ธัญญ์วณิช อัครไชยพงศ์
พ.ต.ท. ชวลิต สุธรรมมาจารย์
พ.ต.ท. รันทร ศิริพลพรม
พ.ต.ท. กฤษฏิ์ชวินทร์ วีระจิตต์
พ.ต.ต. อภิชากร แต่งเกลี้ยง

0-3865-9101
0-3865-9101
0-3865-9101
0-3865-9101
0-3865-9101
0-3865-9101

08-1928-5454
08-5555-1110
08-1862-0265
08-1715-6023
08-1909-5958
08-0556-8255
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชนะวงศ์ มีวิริยกุล
พ.ต.ต. เรืองกฤษณ์ ศิริมาจันทร์
ร.ต.อ. ดนัย ทองนาค
พ.ต.ท. วิชาญ พวงทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3865-9101
0-3865-9101
0-3865-9101
0-3865-9101

มือถือ
08-1908-9805
08-1983-5416
08-2217-8403
06-2232-7820

สภ.บ้านฉาง โทรศัพท์กลาง 0-3860-1999 , 0-3860-1111 โทรสารกลาง 0-3860-1898 IP 602204
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จักรกรินทร์ ทั่วสุภาพ
พ.ต.ท. อำนาจ พุ่มวงษ์
พ.ต.ท. ประทีป ดาวมณี
พ.ต.ท. ประเสริฐ เตชะมา
พ.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ ไตรราช
พ.ต.ต. สุพจน์ สวนสอน
พ.ต.ท. สุวิทย์ วจะสุวรรณ
พ.ต.ท. วุฒิชัย จิตไพบูลย์
พ.ต.ต. ณัฐพล น้อมพิทักษ์ประชา
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ทับแสง
พ.ต.ท. กมล วุฒิสมวงศ์กุล

0-3860-1999
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111
0-3860-1111

08-1838-4502
08-1295-2541
08-6839-6873
08-1632-0323
08-4779-2354
08-6846-9519
08-1435-9770
08-1377-7808
08-1435-9771
06-2982-5985
08-6002-9191

สภ.วังจันทร์ โทรศัพท์กลาง 0-3866-6111 , 0-3866-6191 โทรสารกลาง 0-3866-6111 IP 602205
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทนุเนตร ปิตุเตชะ
พ.ต.ท. ชาติชาย รื่นถวิล
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ สินธุประเสริฐ
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ใจซื่อ
พ.ต.ท. ประสงค์ พุ่มห้วยรอบ
พ.ต.ต. ธเนศ เปี่ยมสรศักดิ์
พ.ต.ท. สมบัติ ชื่นคุณากร
พ.ต.ท. เข็มชาติ สุวะศรี
พ.ต.ท. ประวิทย์ ภาษีชา

0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111
0-3866-6111

08-6888-9989
08-5257-0688
08-1652-9128
08-1996-9095
08-1150-5334
08-4362-1725
08-6139-0870
09-0126-1511
08-9605-5658

สภ.นิคมพัฒนา โทรศัพท์กลาง 0-3863-6111 โทรสารกลาง 0-3863-7093 IP 602206
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. คมสัน ชัยเจริญศิลป์
พ.ต.ท. นิเทศ สุดชารี
พ.ต.ท. ชโลธร เปรมปรี
พ.ต.ท. พล คอนเอม
พ.ต.ท. อรรถรส ครองราชย์
พ.ต.ท. สุริยา ชูเกียรติศิริ

0-3863-7316
0-3863-6111
0-3863-7375
0-3863-7318
0-3863-7318
0-3863-7318

08-1949-9543
08-9931-9341
08-4946-2444
08-0101-6789
06-1574-7999
08-6106-5588
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สาธร พนาลิกุล
พ.ต.ท. มานิต กิจหิรัญ
พ.ต.ต. ฐานวัฒน์ โฆษิตดิษฐวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง วัลยาพัตร แก้วน้ำ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3863-6111
0-3863-6111
0-3863-7375
0-3863-6376

มือถือ
08-2212-8484
09-5363-4343
08-3999-0460
09-2393-5719

สภ.เขาชะเมา โทรศัพท์กลาง 0-3899-6016 โทรสารกลาง 0-3899-6016 IP 602207
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ จันทร์ประเทศ
พ.ต.ท. ฉัตรชัย กรุดพันธ์
พ.ต.ท. ศิริชัย ธาราธาร
พ.ต.ท. อุทิศ ธรรมสมบัติ
พ.ต.ต. สุทัศน์ ปะสิ่งชอบ
ร.ต.อ. ชาลีรัตน์ ชาพิภักดิ์
พ.ต.ท. ธีระพงศ์ วรการพงศ์
พ.ต.ท. วินัย มองเซิง
พ.ต.ท. การกฤศ กาญจนสุวรรณ

0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016
0-3899-6016

08-6367-1234
08-1861-6030
08-0099-2288
08-1652-9896
08-9752-5701
08-4783-0458
08-1306-3027
08-9251-7368
08-1822-9717

สภ.น้ำเป็น โทรศัพท์กลาง 0-3889-4250 โทรสารกลาง 0-3889-4250 IP 602208
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. บดินทร์เดช แสงอรุณทวี
พ.ต.ท. ลัทธิศักดิ์ ธรรมสุขสรรค์

0-3889-4250
0-3889-4250

08-5394-3450
09-5465-2598

ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Police
เลขที่ 13/5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
โทรศัพท์กลาง 0-3931-1115, 0-3932-2496 , สป.มท.34772 โทรสารกลาง 0-3931-2272 , 0-3932-2496 IP 602101
Web Site: www.chanthaburi.police.go.th E-mail: chantaburi@police.p2.go.th
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. จรัล จิตเจือจุน
พ.ต.อ. หัสชัย เรืองมาลัย
พ.ต.อ. มานะ อินพิทักษ์
พ.ต.อ. ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์
พ.ต.อ. เสน่ห์ จรรยาสถิต
พ.ต.อ. เสรีย์ นาประดิษฐ์

0-3931-1115 [207]
0-3931-1115 [502]
0-3931-1115 [505]
0-3931-1115 [205]
0-3931-1115 [503]
0-3931-1115 [405]
0-3931-1115 [204]

08-1865-4972
08-1649-5980
08-1860-4200
08-5222-3737
08-1429-0994
08-6415-6089
08-1437-8476

พ.ต.อ. สุรชาติ ขำเพชร
พ.ต.ท. พยุง สงึมรัมย์

0-3931-1115 [209]
0-3931-1115 [300]

08-6345-9148
08-9833-5533

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง จันทนี โพธิกิจ
พ.ต.ท. สมชาติ น้อยมี
พ.ต.ท. ทศพล จันทรสูตร
พ.ต.ท.หญิง ณัฐพร พรจิรกิตติพงศ์
พ.ต.ต. ประเทือง เยาวพันธ์
ร.ต.อ. ณัฐกิตติ์ ภาพสิงห์
ร.ต.อ. พิสิฐชัย เลิศปารมี

0-3931-1115 [302]
0-3931-1115 [200]
0-3931-1115 [204]
0-3931-1115 [308]
0-3931-1115 [500]
0-3931-1115 [309]
0-3931-1115 [201]

08-6051-6565
08-9748-9945
08-1312-1553
08-6305-8944
08-6947-7611
08-1116-5371
-

พ.ต.อ. ณพล นามนารถ
พ.ต.ท. ยอดชาย จำปาทอง
พ.ต.ท. วรรษิษฐ์ บำรุงราษฎร์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ นาวีภาพ
พ.ต.ท. มงคล รัตนเพชร
พ.ต.ท. คำต้อง ร่มเกษ
พ.ต.ต. โรจน์ศักดิ์ สะตะพันธ์
พ.ต.ต. พีรพล เสลารัตน์

0-3931-1115 [311]
0-3931-1115 [312]
0-3931-1115 [311]
0-3931-1115 [311]
0-3931-1115 [311]
0-3931-1115 [312]
0-3931-1115 [313]
0-3931-1115 [311]

08-1340-1244
08-1945-1934
08-9927-9337
08-6146-7846
08-6043-9742
08-9942-7345
08-4126-8782
08-9717-4359

พ.ต.อ. นิพนธ์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.อ. สุรเจตน์ บัวหลวง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นารอด
พ.ต.ต. ธัชนันท์ ทัตตธนานนท์

0-3931-1115 [211]
0-3931-1115 [202]
0-3931-1115 [202]
0-3931-1115 [202]

08-7128-1303
08-4079-7628
08-1938-1452
08-1945-7869

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.สืบสวน
รอง ผกก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองจันทบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3931-1111 , 0-3931-1145 , โทรสารกลาง 0-3935-0239 IP 602102
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สุเทพ บุญค้ำ
พ.ต.ท. กิตติ มาลีหวล
พ.ต.ท. ธัญญพัทธ์ บุญสุข
พ.ต.ท. พลภัทร ธรรมะสนอง
พ.ต.ท. พูลทรัพย์ ทหราวานิช
พ.ต.ท. จักรกฤต แสงจันทร์
พ.ต.ท. วีระ วสิโน
พ.ต.ท. จงเดช ศรีตะวัน
พ.ต.ท. เกริกศิลป์ บูรณ์เจริญ
พ.ต.ท. ชยพัทธิ์ สุขสมบูรณ์
พ.ต.ท. สำราญ สุรินทร์

0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111

08-1664-0033
08-1686-5588
09-7994-5499
09-2595-6351
08-1351-4547
08-9277-9551
08-7834-2001
09-0991-2597
09-9620-9976
08-1762-1157
08-8221-9180
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บัณฑิต เตชะวงค์
พ.ต.ท. สุวรรณ เต็งตระกูลเจริญ
พ.ต.ต. สิรวิชญ์ มหัทธนวิศิษฎ์
พ.ต.ต. ราเมศ ชนะศุภกาญจน์
พ.ต.ท. วิเชียร อินทรพินิจ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111
0-3931-1111

มือถือ
08-1553-6558
09-0980-3836
08-3777-3168
08-1573-7650
09-2552-6535

สภ.ท่าใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-3943-1111, 0-3943-1055 โทรสารกลาง 0-3943-1723 IP 602103
ผกก.สภ.ท่าใหม่
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. เชษฐา กีชวรรณ์
พ.ต.ท. กสินธุ์ ธำรงศรีสุข
พ.ต.ท. กฤตธน กันสถิตย์
พ.ต.ท. นพันษกรณ์ กรณ์เจริญการ
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ ชุมจันทร์
พ.ต.ท. สมคิด สุวรรณธานี
พ.ต.ท. ประสาร พวงษ์
พ.ต.ท. อนุชัย จินดารัตน์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ แสนสุข
พ.ต.ต. วัชรินทร์ หอมแช่ม

0-3943-1111 [200]
0-3943-1111 [102]
0-3943-1111 [101]
0-3943-1111 [311]
0-3943-1111 [311]
0-3943-1111 [306]
0-3943-1111 [306]
0-3943-1111 [402]
0-3943-1111 [311]
0-3943-1111 [412]

08-1940-4715
08-5800-3030
08-1761-4836
08-7617-5559
08-4362-5315
08-7940-7575
09-5951-6285
08-9544-1054
08-9939-1980
09-2456-9365

สภ.ทุ่งเบญจา โทรศัพท์กลาง 0-3939-5441 โทรสารกลาง 0-3939-5441 IP 602104
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย ตรีสุคนธ์
พ.ต.ท. ไพรัช รัตนะนาม
พ.ต.ท. อาคม ตัณยะกุล
พ.ต.ท. ปิติ พานิช
พ.ต.ท. ชาติชาย ชายเพ็ชร
พ.ต.ต. ชาญชัย อารีชาติ
พ.ต.ท. ภูมิรัตน์ พันธ์ดี
พ.ต.ท. สุนทร กะมะโน

0-3939-5441
0-3939-5441
0-3939-5441
0-3939-5441
0-3939-5441
0-3939-5441
0-3939-5441
0-3939-5441

08-6824-9965
08-1982-0058
08-5821-2333
08-1686-8852
08-1175-6549
09-1991-9144
08-7134-9431
09-0136-8227

สภ.ขลุง โทรศัพท์กลาง 0-3944-1456 โทรสารกลาง 0-3944-1077 IP 602105
ผกก.
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เชนณรงค์ เหยือกเงิน
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ สมทวีศิลป์
พ.ต.ท. พิสุทธิ์ สังฆวัตร
พ.ต.ท. พรรษา โกศลานันท์
พ.ต.ท. จำนนท์ สมรส
พ.ต.ท. เอกรัฐ อำไพ
พ.ต.ท. ศราวุฒิ บุญชัย

0-3944-1456
0-3944-1456
0-3944-1456
0-3944-1456
0-3944-1456
0-3944-1456
0-3944-1456

08-1410-3731
08-5152-4851
08-9831-5202
08-6113-2659
08-4784-9012
08-9748-2518
08-4146-3456
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ จันทร์สง่า
ร.ต.อ. ประจวบ ผอมทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3944-1456
0-3944-1456

มือถือ
09-3878-5154
08-6756-2571

สภ.ตกพรม โทรศัพท์กลาง 0-3949-2442-4 โทรสารกลาง 0-3949-2443 IP 602106
สวญ.
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สมชาย ม่วงคำ
พ.ต.ท. นิกร บัวเพชร
พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา
พ.ต.ท. ม.ล. กษิภัท จรูญโรจน์

0-3949-2442-4
0-3949-2442-4
0-3949-2442-4
0-3949-2442-4

08-9920-2088
08-1864-3921
08-1862-5073
08-0624-1567

สภ.แหลมสิงห์ โทรศัพท์กลาง 0-3949-9191 โทรสารกลาง 0-3949-9192 IP 602107
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นภดล สุทธิเสริม
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ บำรุงราษฎร์
พ.ต.ท. ประสงค์ วรรณพงษ์
พ.ต.ท. ปริญญา จันทวรรณ
พ.ต.ท. วุฒิชัย เหล่าบุตรศรี
พ.ต.ท. ศุภณัฐ กรองแก้วอารยะ
พ.ต.ต. รักเดช ปักคำไทย
พ.ต.ต. สาโรจน์ ประเสริฐ

0-3949-9191
0-3949-9191
0-3949-9191
0-3949-9191
0-3949-9191
0-3949-9191
0-3949-9191
0-3949-9191

[100]
[201]
[206]
[202]
[203]
[205]
[207]
[307]

08-9831-3879
08-9834-8916
08-1913-6567
08-6565-2112
08-9250-4547
08-9832-2849
08-9025-2805
08-6812-2258

สภ.เกาะเปริด โทรศัพท์กลาง 0-3944-4199 , 0-3931-1145 , โทรสารกลาง 0-394-4198 IP 602108
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. มนัส วงศ์สีใส
พ.ต.ท. ประเชิญ ชาญสำโรง
พ.ต.ท. เอกรัฐ อำไพ

0-3944-4199 [100]
0-3944-4199 [300]
0-3944-4199 [300]

08-1255-9296
08-9246-7787
08-9748-2518

สภ.โป่งน้ำร้อน โทรศัพท์กลาง 0-3938-7111 , 0-3938-7129 , 09-2451-8191 โทรสารกลาง 0-3938-7111 IP 602110
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ชีวิณ เนื่องจำนงค์
พ.ต.ท. ราเชนทร์ สุริโย
พ.ต.ท. สิทธิโชค ลือโลก
พ.ต.ท. วิโรจน์ ชมมิ
พ.ต.ท. สุวิท สุดเส้นผม

0-3938-7111
0-3938-7111
0-3938-7111
0-3938-7111
0-3938-7111

08-7781-8811
08-1906-6129
08-1576-2333
08-1983-2158
08-1862-0316

สภ.บ้านแปลง โทรศัพท์กลาง 0-3949-6031-3 , โทรสารกลาง 0-3949-6033 IP 602111
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.( สอบสวน )
สว.( สอบสวน )
สว.สส.

พ.ต.อ. ยิ่งยศ อินทบุหรั่น
พ.ต.ท. ธีระเดช มาศธนพันธ์
พ.ต.ท. ยงยุทธ องอาจ
พ.ต.ท. นิคม มนต์เนรมิตร
พ.ต.ท. คนัช ปาณไกพัล
พ.ต.ท. สมบูรณ์ นาวีภาพ

0-3949-6031
0-3949-6031
0-3949-6031
0-3949-6031
0-3949-6031
0-3949-6031

08-1827-9405
08-1257-8183
08-9333-3383
08-9936-1639
08-6145-1451
08-6146-7846
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สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ชัยทัต แย้มโพธิ์ใช้

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3949-6031

มือถือ
09-7345-4460

สภ.สอยดาว โทรศัพท์กลาง 0-3938-1182 โทรสารกลาง 0-3938-1105 IP 602112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นาวิน ธีระวิทย์
พ.ต.ท. สุริยะ โพธิ์ทองนาค
พ.ต.ท. นัทธวัฒน์ เอี่ยมสุวรรณ์
พ.ต.ท. เฟื่องระบิล พึ่งอุบล
พ.ต.ต. กิตติธร นาคเกลี้ยง
ร.ต.อ. ปรีชา สามารถ

0-3938-1182
0-3938-1182
0-3938-1182
0-3938-1182
0-3938-1182
0-3938-1182

08-1155-5566
08-6376-4928
08-0631-9995
08-1943-6645
08-1983-3049
08-1949-2629

สภ.สะตอน โทรศัพท์กลาง 0-3939-4110-112 โทรสารกลาง 0-3939-4111 IP 602113
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิษณุ กิ่งแก้ว
พ.ต.ท. สารัตถ์ พิมพ์สกุล
พ.ต.ท. มนัส สิงหล
พ.ต.ท. เพทาย เทพรักษา
พ.ต.ต. ชัยเชษฐ แก้วไตรรัตน์
พ.ต.ท. ทักษ์ หอมหวน
พ.ต.ท. ราเมศ เนตรจินดา
พ.ต.ต. อนุชา พรหมอารักษ์

0-3939-4110 [200]
0-3939-4110 [205]
0-3939-4110 [401]
0-3939-4110 [203]
0-3939-4110
0-3939-4110
0-3939-4110
0-3939-4110

08-1694-6563
09-8267-7672
06-1545-9154
09-7091-6963
08-7820-5707
08-7141-9388
08-4705-5630
08-0419-9191

สภ.นายายอาม โทรศัพท์กลาง 0-3949-1069 , 0-3949-1070 , โทรสารกลาง 0-3949-1069 IP 602115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเสริฐ มาเห็ม
พ.ต.ท. พชรพล พิลา
พ.ต.ท. ดำรงรักษ์ มลิทอง
พ.ต.ท. อดุลย์ ศรีพารา
พ.ต.ต. วิชาญ ชำนาญ
พ.ต.ท. มหัคฆพันธ์ มงคลศิริ
พ.ต.ท. เจียม มณีโชติ
พ.ต.ต. อุทัย วงศ์อาจ

0-3949-1069
0-3949-1069
0-3949-1069
0-3949-1069
0-3949-1069
0-3949-1069
0-3949-1069
0-3949-1069

08-1863-6421
08-1781-2731
08-9251-4488
08-9749-6148
08-1715-6330
08-1966-5080
08-9245-2626
08-9081-1179

สภ.แก่งหางแมว โทรศัพท์กลาง 0-3930-8179 โทรสารกลาง 0-3930-8180 IP 602114
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ชวลิต นาคสุข
พ.ต.ท. ชัชวาล โตโสภณ
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ทองดวง
พ.ต.ท. อำนาจ แก้วขาว
พ.ต.ท. ประเทือง สิงห์บัว
พ.ต.ท. สมภพ สุวรรณโชติ

0-3930-8179
0-3930-8179
0-3930-8179
0-3930-8179
0-3930-8179
0-3930-8179

08-1107-9099
08-5286-2720
06-2548-9985
08-9833-7359
08-1209-1860
08-7148-0929
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ กาเผือกงาม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3930-8179

มือถือ
08-5122-8989

สภ.เขาคิชฌกูฏ โทรศัพท์กลาง 0-3945-2426 โทรสารกลาง 0-3945-2426 IP 602116
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิชาติ ไชยบุญเรือง
พ.ต.ท. คณกร อัศวเมธี
พ.ต.ท. เอนก สิงหา
พ.ต.ท. สมาน ไชยชาญ
พ.ต.ท. โกมล ชลชีพ
พ.ต.ท. พินิจ แก้วศรีทอง
พ.ต.ต. นภดล วันดี
พ.ต.ท. บุญช่วย แก้วมาลัย
พ.ต.ต. สุรเดช บุญธรรม

0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426
0-3945-2426

08-1865-3791
08-9529-4165
08-1982-5587
08-9994-4024
08-4864-3877
08-6157-9254
08-6826-8037
08-0099-6867
08-6144-1583

สภ.มะขาม โทรศัพท์กลาง 0-3938-9018 , 08-9938-7926 โทรสารกลาง 0-3938-9020 IP 602109
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเสริฐสุข เฮงสุวรรณ์
พ.ต.ท. วีระพงศ์ มีความดี
พ.ต.ท. จิราเจตน์ ชิตพลู
พ.ต.ท. วุฒินันท์ จันทร์สว่าง
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ปานที
พ.ต.ท. ธนยศ พิชัยธนาวัฒน์
พ.ต.ท. เสกข์สิทธิ์ ทองถาวรวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ศรีไพร แสนสุข

0-3938-9018
0-3938-9018
0-3938-9018
0-3938-9018
0-3938-9018
0-3938-9018
0-3938-9018
0-3938-9018

08-7988-2345
08-7059-8245
06-1512-7747
08-9834-2789
08-1940-4457
09-2914-9641
08-1424-5684
08-1733-2322

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao Provincial Police
เลขที่130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์กลาง 0-3851-1992 โทรสารกลาง 0-3851-1187,IP:602117 ต่อ 100 IP 602117
Web Site: www.chachoengsao.Police.th E-mail: chachoengsao@polece.p2.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ธีรพล จินดาหลวง
พ.ต.อ. ทนงศักดิ์ เขมะชิต
พ.ต.อ. ช่วงศักดา บุรณศิริ
พ.ต.อ. ปกรณ์ มณีปกรณ์
พ.ต.อ. นราเดช กลมทุกสิ่ง
พ.ต.อ. ยงยุทธ จันตะบุตร
พ.ต.อ. เกรียงไกร บุญซ้อน

0-3851-1992
-

09-5904-1454
08-0494-4917
08-9814-2299
08-1807-8339
08-6099-2991
08-1636-9519
08-1429-8883
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ตำแหน่ง
นว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ร.ต.อ. ธรา ผ่องพุฒิ

0-3851-1992

09-0985-1496

พ.ต.อ. มงคล แสวงศักดิ์
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ กัณหะสุต
พ.ต.ท. สุเทพ ศรีเกษม
พ.ต.ท.หญิง จินตนา บรรเทิงจิตร์
พ.ต.ท.หญิง ภคินี พนาสนธิ์
พ.ต.ต. สุรินทร์ รักษาพล
พ.ต.ท. ทศวรรษ ทศพันธุ์
พ.ต.ต. ประยุทธ ดานะ
พ.ต.ท. สุวิจักษ์ รุ่งรัตน์

0-3851-2101
0-3881-8024
0-3851-4288
0-3851-1978
0-3881-8027
0-3851-1978

08-1983-0785
08-7799-3999
08-1576-7842
08-1687-8183
08-1913-8208
08-9207-3366
09-2669-1989
08-4562-1661
08-1122-9292

พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์ สระทองออย
พ.ต.ท. สมจิตร หมูรอด
พ.ต.ท. อรรถการ กองสุผล
พ.ต.ท. สุรชัย หมื่นสุรินทร์
พ.ต.ท. พิทยา โสดาจันทร์
พ.ต.ท. สมมิตร พรมตอง
พ.ต.ต. พนาดร พุ่มไสว
พ.ต.ต. วันชัย ประถม

0-3851-5593
0-3851-5593
0-3851-5593
0-3851-5593
0-3851-5593
0-3851-5593
0-3851-5593
0-3851-1115

08-4332-9888
08-1577-4134
08-1944-0333
08-5998-4947
08-1779-5656
08-1377-2664
08-6899-9258
08-1499-2777

พ.ต.อ. พงษ์ธร พนาสนธิ์
พ.ต.อ. กษิภณ ศิริจันทร์
พ.ต.อ. ฐานุพงศ์ ศรีสิริศักดิ์
พ.ต.ต. กฤษฤกษ์ ขันทะมาลา

0-3881-8026
0-3881-8026
0-3881-8026
0-3881-8026

08-1815-5776
09-9665-2953
08-7940-5999
09-4465-3159

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)
สว.ฝอ.(งป.กง.)
สว.ฝอ.(กม./วน.)
สว.ฝอ.(กพ./ตปท.)
สว.ฝอ.(ยศ.)
สว.ฝอ.(กบ)

กองกำกับสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-3851-5593 โทรสารกลาง 0-3851-5593
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองฉะเชิงเทรา โทรศัพท์กลาง 0-3851-1111,0-3851-6662 โทรสารกลาง 0-3851-1111,0-3851-6662 IP 602118
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ณรงค์เดช ทัพพะจายะ
พ.ต.ท. บรรณรต หวลจิตต์
พ.ต.ท. ธนายุทธ สีดา
พ.ต.ท. กรชน์ แสงกนึก
พ.ต.ท. สุพรรณ์ พลภักดิ์
พ.ต.ท. อนุวัฎ เทียนทอง
พ.ต.ท. อำนาจ ยิ้มเนียม

0-3851-1111
0-3851-1111
0-3851-1111
0-3851-1111
0-3851-1111
0-3851-1111
0-3851-1111

08-9832-4040
08-8914-1699
08-1151-1441
08-1913-3147
08-6408-7507
08-1360-5806
08-6889-9613
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.ท. เจริญชัย มั่งมี
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ เศรษฐ์สิริโชค
พ.ต.ต. อานนท์ สืบศรี

0-3851-1111
0-3851-1111
0-3851-1111

สว.จร.

พ.ต.ต. เตชทัต เนตรุวงศ์

0-3851-1111

มือถือ
08-1949-8011
08-9980-8216
08-1999-5656
08-3054-5555
08-0566-3078

สภ.บางปะกง โทรศัพท์กลาง 0-3853-1111 โทรสารกลาง 0-3853-2111 IP 602119
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. กิตติพัฒน์ พงษ์พนัส
พ.ต.ท. อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์
พ.ต.ท. ปัญจนนท์ วิจิตรโท
พ.ต.ท. บัณฑิต ธรรมอนันต์
พ.ต.ท. ขวัญชาติ แจ่มจำรัส
พ.ต.ท. ชนันธร คำเกษ
พ.ต.ท. วีระพันธ์ โสมอินทร์
พ.ต.ต. สถาพร สอนเต็ม
พ.ต.ต. บุญสฤษดิ์ ช่วยชู
พ.ต.ท. ปรีชา เรืองศรี
พ.ต.ท. วฤทธิ์ ถาวโรฤทธิ์
พ.ต.ต. เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากรณ์
พ.ต.ต. ฉัตรชัย ยิ่งชล
ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ปัญญาสัย

0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111
0-3853-1111

08-3914-2222
08-1908-6918
08-1877-3854
08-1830-8010
08-1824-5282
09-7128-1551
08-4910-8540
08-9938-3509
08-5370-1818
08-1762-4882
08-4556-4153
08-6414-5642
08-9936-1177
08-1207-3813

สภ.พนมสารคาม โทรศัพท์กลาง 0-3855-1666 โทรสารกลาง 0-3855-1561 IP 602120
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ดุษฎี ศุกรเสพย์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นาคชัยวัฒนา
พ.ต.ท. เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง
พ.ต.ท. สงคราม ปั่นเอี่ยม
ร.ต.อ. สุรพิสิฐ ไหมงำ
พ.ต.ท. กฤษณ์ บุญเรืองคณาภรณ์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ อินสุข
พ.ต.ท. วรานนท์ บุราณรมย์
ร.ต.อ. วารินทร์ อินทร์ไตรรัตน์

0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666
0-3855-1666

08-1806-4138
09-7951-4461
08-9093-9472
08-0100-4949
09-3939-5449
08-1715-8183
08-1377-5575
08-1982-5355
08-9939-3934

สภ.บางคล้า โทรศัพท์กลาง 0-3854-1111 โทรสารกลาง 0-3854-1111 (400) IP 602121
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ โลหะเวช

0-3854-1111 [100]
0-3854-1111 [200]

08-1354-6099
08-1456-7577
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชนินทร์ เดชชีวะ
พ.ต.ท. เฉลิมฉัตร นาคเสน
พ.ต.ต. เดชฤทธิ์ ศรีคชา
พ.ต.ต. ชำนาญ ก่อเกิด
พ.ต.ท. ธนา มีสมบัติ
พ.ต.ท. จักรี วงษ์จินดา
พ.ต.ต. อำนาจ ศรีสมบูรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3854-1111 [406]
0-3854-1111 [300]
0-3854-1111 [304]
0-3854-1111
0-3854-1111 [203]
0-3854-1111 [406]
0-3854-1111 [800]

มือถือ
08-6315-6613
08-7797-3796
08-4773-0965
08-4086-2508
08-9832-9995
09-8410-4950
08-4773-0965

สภ.สนามชัยเขต โทรศัพท์กลาง 0-3859-7888 โทรสารกลาง 0-3859-7888 IP 602122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เผ่าภากร รามนุช
พ.ต.ท. สมชาย สารชน
พ.ต.ท. สมชาย ชำนิ
พ.ต.ท. บันเทิง เกาไศยนันท์
พ.ต.ต. เสรี ประเสริฐลาภ
พ.ต.ต. นุรัตน์ จันทะคุณ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ อุดม
พ.ต.ท. เอกกนก นระจันทร์โท
พ.ต.ท. ประเทือง อิศพร

0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7100
0-3859-7988

09-1549-2642
08-1812-2198
08-1927-5113
08-9408-7484
08-1400-5971
08-9608-9305
09-4424-5298
08-1865-7491
08-6833-4987

สภ.แปลงยาว โทรศัพท์กลาง 0-3858-9111 โทรสารกลาง 0-3858-9463 IP 602123
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ประภาส เหมือนปิ๋ว
พ.ต.ท. วรรณกิจ บูรณ์เจริญ
พ.ต.ท. อนันต์ ธรรมช้ยกุล
พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ ภูนาฤทธิ์
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ แพงไพรี
พ.ต.ต. พิชัยภัส ทวีธนโภคิน
ร.ต.อ. ภูมิสิษฐ์ มากเขียนไป

สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.ท. พิชิต วัฒโน
พ.ต.ต. โรจนศักดิ์ ธนโชคเชาวพัฒน์

0-3858-9111
0-3858-9111
0-3858-9111
0-3858-9111
0-3858-9111
0-3858-9111
0-3858-9111, 08-14354449
0-3858-9111
0-3858-9111

08-1650-8727
08-1588-8326
08-1782-6840
08-1983-4521
08-7351-5939
09-8859-6991
09-4952-6565
09-2258-9969
08-2709-2425

สภ.ราชสาส์น โทรศัพท์กลาง 0-3859-1100 โทรสารกลาง 0-3859-1008 IP 602124
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พูนชัย ชูรัตน์
พ.ต.ท. สนั่น คงรัตน์
พ.ต.ท. พิศาล ลิ้มมณี
พ.ต.ท. ฉลาด นรารักษ์

0-3859-1100
0-3859-1100
0-3859-1100 [406]
0-3859-1100 [406]

08-7940-6262
08-1863-2634
09-3235-3546
08-9831-4708
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปวริสร์ จรณายุธ
พ.ต.ท. สุรชัย วัชรพาณิชย์
พ.ต.ท. ธนภณ สระสำลี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3859-1100
0-3859-1100 [406]
0-3859-1100 [405]

มือถือ
08-1807-2525
08-1649-5253
08-7706-3769

สภ.ท่าตะเกียบ โทรศัพท์กลาง 0-3850-8191 โทรสารกลาง 0-3850-8192 IP 602125
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. วัลลภ สามารถ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย
พ.ต.ท. อุทัย ประทุมทอง
พ.ต.ท. อิสรานุวัฒน์ จงอภิชัยกุล
พ.ต.ต. มนัส จันทวาด
พ.ต.ท. นัทธกานต์ ประทุมตรี
พ.ต.ท. สุชาติ แย้มศักดิ์
พ.ต.ต. เสรี อินคง

0-3850-8191
0-3850-8191
0-3850-8191
0-3850-8191
0-3850-8191
0-3850-8191
0-3850-8191
0-3850-8191

09-7020-1834
08-1945-4499
08-4463-1316
08-6755-7252
09-2538-3699
08-5516-2929
09-2751-0325
08-9603-4470

สภ. บางน้ำเปรี้ยว โทรศัพท์กลาง 0-3858-1218 โทรสารกลาง 0-3858-1365 IP 602126
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมนึก หาญตา
พ.ต.ท. ศานิต จะโนภาษ
พ.ต.ท. ประทวน พวงจำปา
ร.ต.อ. นิติโชค วิจารณ์
พ.ต.ต. เนธิวัตร ภูบาลชื่น
พ.ต.ท.หญิง กฤษติญา ก๋งแก่น

0-3858-1219
0-3858-1218
0-3858-1218
0-3858-1218
0-3858-1218
0-3858-1218

08-1946-8770
08-7033-9001
08-1172-5223
08-5333-7160
08-3014-0159
08-6330-2148

สภ.คลองเขื่อน โทรศัพท์กลาง 0-3850-9111 โทรสารกลาง 0-3850-9253 IP 602127
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. รัฏฐ ประทุมแก้ว
พ.ต.ท. ถาวร อนวัชสกุล
พ.ต.ท. ภัคศรัณย์ เพชรทองเกลี้ยง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ลายประดิษฐ์
พ.ต.ท. ธนิต คงเกียรติก้อง
พ.ต.ท. เอนก เจริญผล
พ.ต.ต. สุธี จันทนา
พ.ต.ต. กิตติคม จันทร์สง่า

0-3850-9111
0-3850-9111
0-3850-9111
0-3850-9111
0-3850-9111
0-3850-9111
0-3850-9111
0-3850-9111

08-1894-3460
08-9206-4603
08-1302-9457
08-1807-6805
08-9925-5393
08-1983-2214
08-1448-3731
08-8524-5001

สภ.บ้านโพธิ์ โทรศัพท์กลาง 0-3858-7111 โทรสารกลาง 0-3858-7112 IP 602128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชาติ งานพิทักษ์
พ.ต.ท. สมปอง พูลศรี
พ.ต.ท. พิริยพงศ์ พงษ์สุวรรณ
พ.ต.ท. จักรภัทร ดาราพงษ์

0-3858-7111 [301]
0-3858-7111 [306]
0-3858-7111 [303]
0-3858-7111 [401]

08-1860-5502
08-6339-1676
08-1620-6145
08-6331-1500
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บุญโชว์ ทองกล่อม
พ.ต.ท. สรรชัย สว่างวงศ์
พ.ต.ท. จตุพงษ์ คงสิม
พ.ต.ท. อนันต์สิทธิ์ พิทักษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3858-7111 [312]
0-3858-7111 [507]
0-3858-7111 [410]
0-3858-7111 [403]

มือถือ
08-9753-9585
08-6147-9244
09-4498-1223
08-1636-0318

สภ. เขาหินซ้อน โทรศัพท์กลาง 0-3859-9100 โทรสารกลาง 0-3859-9101 IP 602129
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. คงชาติ ทรงสุภาพ
พ.ต.ท. ประวิทย์ ว่องไว
พ.ต.ท. ชะรินทร์ งามวงษ์น้อย
พ.ต.ท. ทินกร อาจเจริญ
พ.ต.ต. ไพรวัลย์ รัตนปัญญา
พ.ต.ท. จำเริญ สารโชติ
พ.ต.ต. อาทิตย์ สุนทวนิค
พ.ต.ต. คณิสร นองเนือง

0-3859-9100
0-3859-9100
0-3859-9100
0-3859-9100
0-3859-9100
0-3859-9100
0-3859-9100
0-3859-9100

08-9918-1834
08-9833-6224
08-1954-1577
08-1429-8078
08-6836-6977
08-7587-1589
08-6334-6660
08-6416-1264

สภ.แสนภูดาษ โทรศัพท์กลาง 0-3857-7222 โทรสารกลาง 0-3857-7111 IP 602130
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิพนธ์ คล้ายสิงห์
พ.ต.ท. ชิตพล ยืนยาว
พ.ต.ท. กฤต ธิติทัศไนย
พ.ต.ท. อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์
พ.ต.ท. ปริพล สารการ
พ.ต.ต. ชาคินัย เมรสนัด
พ.ต.ท. เสน่ห์ เจริญจิตร
พ.ต.ท. สุชิน ฉิมพยัคฆ์
พ.ต.ท. ชาตรี นิยมไพศาลสุข

0-3857-7344
0-3857-7222
0-3857-7222
0-3857-7222
0-3857-7222
0-3857-7222
0-3857-7222
0-3857-7222
0-3857-7222

08-1683-2992
08-6824-3847
06-2778-8666
08-1908-6918
08-5949-6445
08-9698-2229
08-1899-3439
08-6113-3300
08-1435-7845

สภ.ฉิมพลี โทรศัพท์กลาง 0-3858-5118,0-3858-5123 โทรสารกลาง 0-3858-5118, 0-3858-5123 IP 602131
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชาติพรรณ์ ศรีอภิรมย์
พ.ต.ท. นิวัฒน์ชัย สุขธยารักษ์
พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ เชื้อสวัสดิ์
พ.ต.ท. กฤชพนท์ รักจรรยาบรรณ
พ.ต.ท. สมทบ บุญหิรัญ
พ.ต.ท. ธัญญะ จันลองภาส
พ.ต.ท. ไพ นิ่มสุวรรณ์

0-3858-5118
0-3858-5118
0-3858-5118
0-3858-5118
0-3858-5118
0-3858-5118
0-3858-5118

08-6846-3488
08-9931-9993
08-1806-6218
09-2271-1475
08-1340-4649
08-1636-9871
08-9340-6099

หน้า 256

ภ.2

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บางขนาก โทรศัพท์กลาง 0-3850-2224 โทรสารกลาง 0-3852-4355 IP 602132
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ ผลเกิด
พ.ต.ท. เอกภพ ธรรมาธิกุล
พ.ต.ท. คมพล ขำคง
พ.ต.ท. ชาตรี ทิพย์อัมพร
พ.ต.ต. พีรเดช ขอนดอก
พ.ต.ต. วัลลภ คาจะโปะ
พ.ต.ท. สุชาติ นีซัง
ร.ต.อ. นนทสิทธิ์ พงษ์ศิริกรกุล

0-3850-2224
0-3850-2224
0-3850-2224
0-3850-2224
0-3850-2224
0-3850-2224
0-3850-2224
0-3850-2224

08-1868-0017
08-1890-7004
08-1754-8568
08-1595-9933
08-9406-4277
08-9602-4468
08-1983-9969
08-9939-2550

สภ.วังคู โทรศัพท์กลาง 0-3855-2428 โทรสารกลาง 0-3858-4423 IP 602133
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ภณศึกษา ชาเรณู
พ.ต.ท. ไชยพศ พ่วงแพ
พ.ต.ท. สืบศักดิ์ สืบสกุล
พ.ต.ท. สุวัฒนา ศรีกร่ำ
พ.ต.ท. นพพร อานโพธิ์ทอง
พ.ต.ต. พรชัย เทียรพัตร

0-3855-2428
0-3855-2428
0-3855-2428
0-3855-2428
0-3855-2428
0-3855-2428

08-6606-3836
08-9606-5699
08-0099-7525
08-0908-1699
08-1699-9454
08-1949-6966

สภ.สาวชะโงก โทรศัพท์กลาง 0-3858-4423 โทรสารกลาง 0-3858-4423 IP 602134
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ธงชัย วงษ์บุดดา
พ.ต.ท. ณัฐธัญ อู่พิทักษ์

0-3858-4423
0-3858-4423

08-7697-5558
08-1867-1509

สภ.หนองแหน โทรศัพท์กลาง 0-3854-7222 โทรสารกลาง 0-3854-7222 IP 602135
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. เสรี จันทร์ด้วง
พ.ต.ต. รัตนบดินทร์ รอยเวียงคำ

0-3854-8222
0-3854-8222

06-2592-5250
08-9243-7035

ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
Prachinburi Provincial Police
ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์กลาง 0-3748-0480 โทรสารกลาง 0-3748-0526 , มท.31772,31775 IP 602180
Web Site: www.prachinburi.police.go.th E-mail: prachinburi@police.p2.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(บร)
รอง ผบก.(ปป2)
รอง ผบก.(ปส)
รอง ผบก.(ปป1)

พล.ต.ต. วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล
พ.ต.อ. ไชยยศ จินดาทอง
พ.ต.อ. สหัส โหรวิชิต
พ.ต.อ. บุญญสิทธิ์ ว่องไว
พ.ต.อ. ธนิต ไทยวัชรามาศ

0-3748-0342
0-3748-0524
-

08-9911-9225
08-6677-5242
08-1493-1186
08-1880-0259
08-1912-7777
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ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(มค1)
นว.(สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ประกาศ พงษ์พานิช
ร.ต.อ. พงศ์พล สินจังหรีด

0-3748-0342

08-1862-9933
08-1593-6711

พ.ต.อ. วิชาญ ขยันงาน
พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย์ เหรียญอารีย์
พ.ต.ท. เริงศักด์ คดีธรรม
พ.ต.ต. วีรยุทธ ทิศกระโทก
พ.ต.ท. สุเวช โตงาม
พ.ต.ต. อาทร จิตรถิ่น
พ.ต.ต. กรณ์พงษ์ สุขวิสิฏฐ์
พ.ต.ท.หญิง รุ่งอรุณ คำดำ
พ.ต.ต. วาริพล คำแขก
พ.ต.ต. สามารถ รักอภัย

0-3748-0515
0-3748-0516
0-3748-0517
-

08-1864-6824
08-1806-5865
08-1399-3655
08-1762-7742
09-5465-5131
08-0069-2512
08-9747-1112
08-9894-7309
08-0642-0885
08-1694-9225

พ.ต.อ. กลยุทธ ด่อนแผ้ว
พ.ต.ท. ประสิทธ์ ฮะกาว
พ.ต.ท. นิทัศน์ แหวนประดับ
พ.ต.ท. วชิรพันธ์ โพธิราช
พ.ต.ท. สมพงษ์ ศิลาวงษ์
พ.ต.ท. หัสพล โพธิ์ทอง
พ.ต.ต. พนัส บุญอินทร์

0-3721-6372
0-3721-6372
0-3721-6372
0-3721-6372
0-3721-6372
0-3721-6372
0-3721-6372

08-1811-4542
08-7605-0041
08-1377-4788
08-6328-5108
08-1923-6113
08-1098-6745
08-1559-9164

พ.ต.อ. ชาญณรงค์ สำราญใจ

-

08-1939-7942

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว
สว

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.สอบสวน

สภ.เมืองปราจีนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3721-1058 โทรสารกลาง 0-3721-2008 IP 602181
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.สอบสวน

พ.ต.อ. สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช
พ.ต.ท. สุพจน์ รักการ
พ.ต.ท. วรวุฒิ สุวรรณวิก
พ.ต.ต. สุเทพ สมใจเพ็ง
พ.ต.ต. เฉลียว ปิ่นแก้ว
พ.ต.ต. จิระพงษ์ รอดเงิน
พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ อรุณลักษณ์
พ.ต.ต. อริยะ วงศ์จันทร์
พ.ต.ต. เจริญ บุญสิทธิ์

0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058
0-3721-1058

08-4591-9191
08-1723-3880
08-1863-9850
08-7130-2915
08-9964-9575
08-6774-9726
08-2142-4858
06-1824-0944
08-6988-8037
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เทียนเงิน กองพงษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3721-1058

มือถือ
08-1982-4337

สภ.กบินทร์บุรี โทรศัพท์กลาง 0-3728-8119 โทรสารกลาง 0-3728-8117 IP 602182
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
พ.ต.ท. สวัสดิ์ ดวงแป้น
พ.ต.ท. สำเนาว์ กรุยกระโทก
พ.ต.ต. สมมาตร ศรีสมยศ
พ.ต.ต. ปกครอง ตมิศานนท์
พ.ต.ต. โสภณ พรามณี
พ.ต.ต. วิชาญ สมตัว

0-3728-0227
0-3728-0227
0-3728-0227
0-3728-0227
0-3728-0227
0-3728-0227
0-3728-0227

08-1833-3489
08-9248-0569
08-1648-7128
08-4916-7887
08-1781-9559
08-1762-3244
08-9355-1860

0-3757-6529
0-3757-6529
0-3757-6529
0-3757-6529
0-3757-6529
0-3757-6529
0-3757-6529
0-3757-6529

08-1862-0702
08-6982-6585
08-9833-4084
08-1743-0869
08-9542-3133
09-0992-6641
08-9808-7455
08-2858-5546

0-3757-5092
0-3757-5092
0-3757-5092
0-3757-5092
0-3757-5092
0-3757-5092
0-3757-5092
0-3757-5092

08-1948-0064
08-1424-0815
08-1305-7406
09-4935-6956
08-1865-0577
09-2615-3636
08-1549-7998
08-6797-6677

สภ.วังตะเคียน โทรศัพท์กลาง 0-3757-6529 IP 602183
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รองผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุชาติ ปราณี
พ.ต.ท. สุพจน์ อำนาจมั่นคง
พ.ต.ท. นฤเบศร์ กังวานพนิชย์
พ.ต.ท. อเนก อุ่นจันทร์
พ.ต.ท. ประวิทย์ จันทนา
พ.ต.ท. ธรณ์ธัณย์ โพธิ์ศรี
พ.ต.ท. พิพัฒน์ จ่างแก้ว
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ พงษ์ประสิทธิ์

สภ.สระบัว โทรศัพท์กลาง 0-3757-5095 IP 602184
ผกก
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. วรเชษฐ์ รุ่งหลำ
พ.ต.ท. สมคิด เตชะเสน
พ.ต.ท. บำรุง รักษ์บำรุงสกุล
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ยืนยง
พ.ต.ท. นริศ ตาดสุวรรณ์
พ.ต.ท. เตชิต วงษ์บุตร
พ.ต.ต. นันทพล ขุนละคร
ร.ต.อ. บรรจง แสงขุรัง

สภ.ประจันตคาม โทรศัพท์กลาง 0-3729-1498 โทรสารกลาง 0-3729-1737 IP 602185
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
พ.ต.ท. พลากร สลีแดง
พ.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์
พ.ต.ต. นพรุจ ณ รังสี
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์

0-3729-1498
0-3729-1498
0-3729-1498
0-3729-1498
0-3729-1498

08-1863-6669
08-1862-5426
08-1940-7290
08-3302-7887
09-0976-0607
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ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วีรพล สิทธิพันธ์
พ.ต.ต. อาทิตย์ ศรีปราชน์
พ.ต.ท. สราวุธ ศรีรักยิ้ม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3729-1498
0-3729-1498
0-3729-1498

มือถือ
08-9137-9657
08-4562-7849
08-6939-2121

สภ.ศรีมหาโพธิ โทรศัพท์กลาง 0-3727-9111 โทรสารกลาง 0-3727-9431 IP 602186
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สส
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรัฐ รัตนจินดา
พ.ต.ท. ทวี กิติวิริยกุล
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ธรดล อภิธารสกุลศิริ
พ.ต.ท. นุวัตร์ จัตุรัส
พ.ต.ต. ธนพล วงษ์บุปผา
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ธราพร
พ.ต.ท. ประเมศฐ์ พิมพ์อภิกฤติยา

0-3727-9111 [111]
0-3727-9111 [110]
0-3727-9111
0-3727-9111
0-3727-9111
0-3727-9111
0-3727-9111

08-9816-5006
08-1762-5499
08-9549-9446
08-9936-6202
08-1862-0126
08-5652-9596
08-1912-0828

0-3720-9415
0-3720-9415
0-3720-9415
0-3720-9415
0-3720-9415
0-3720-9415
0-3720-9415

08-1865-6379
08-1818-5616
08-1373-6609
08-7142-7609
08-1800-2944
08-0640-9669
08-9136-7535

สภ.ระเบาะไผ่ โทรศัพท์กลาง 0-3720-9415 IP 602187
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชุติเดช จันทร์ทรง
พ.ต.ท. นาวิน สินธุรัตน์
พ.ต.ท. มงคล โท้เป๋า
พ.ต.ต. สุวิทย์ ซุยเจริญ
พ.ต.ต. ปกรณ์ ขุนเภา
พ.ต.ต. ประสพชัย คำปิตะ
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ เจริญคลัง

สภ.บ้านสร้าง โทรศัพท์กลาง 0-3727-1240 โทรสารกลาง 0-3727-1380 IP 602188
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วรชาติ รสจันทร์
พ.ต.ท. กษิเดช สกุลรัศมี
พ.ต.ท. สมชัย วงษ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. ทวีวัฒน์ คงศิลป์
พ.ต.ท. สุระ สิงห์ทน
พ.ต.ต. จรดล สร้างเอี่ยม
พ.ต.ท. นิยม อิงคยะกุล
พ.ต.ต. ครรชิต เทียนแจ่ม

0-3727-1240
0-3727-1240
0-3727-1240
0-3727-1240
0-3727-1240
0-3727-1240
0-3727-1240
0-3727-1240

08-1807-0111
08-6302-4784
08-6344-6880
08-6408-2534
08-5092-9169
08-0552-8999
08-1663-8842
08-6186-7590

สภ.ศรีมโหสถ โทรศัพท์กลาง 0-3727-6499 โทรสารกลาง 0-3727-6123 IP 602189
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ประโชติ กัณหะ
พ.ต.ท. สมชัย มงคลวงษ์
พ.ต.ท. สัญญา ศิริโสภณ
พ.ต.ท. ภาคสุวัฒน์ ชมถนอม

0-3727-6499
0-3727-6499
0-3727-6499
0-3727-6499

08-9688-8017
08-1494-9449
08-1910-5737
08-6375-9567
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ตำแหน่ง
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ต. วัชรชัย ศิริวิชัย
พ.ต.ท. สอาด นุชา
พ.ต.ท. เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ
พ.ต.ต. โอภาส บุญลือ

0-3727-6499
0-3727-6499
0-3727-6500
0-3727-6500

08-4144-7503
08-1523-9456
09-3324-3248
08-1339-1418

พ.ต.อ. ประพจน์ เทพวัตร์
พ.ต.ท. เอกดิษฐ์ สีมูล
พ.ต.ท. สิทธิพลว์ สิริธานิยภักดี
พ.ต.ท. ถาวร สุขสารพันธ์
พ.ต.ท. ปาพจน์ สีทองเพีย
พ.ต.ท. เรืองสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ ภักดี
พ.ต.ท. เชาวลิต เกษมโชติพันธ์

0-3728-9099
0-3728-9099
0-3728-9099
0-3728-9099
0-3728-9099
0-3728-9099
0-3728-9099
0-3728-9099

08-1490-5931
08-1949-7928
08-6886-0544
08-9382-3862
08-1996-8357
08-6381-8686
08-4011-1117
08-9545-0558

0-3721-8680
0-3721-8681
0-3721-8682
0-3721-8683
0-3721-8684
0-3721-8685
0-3721-8686

08-1834-1833
08-1862-3452
08-1782-1592
08-1323-9422
09-3051-6395
08-1835-9444
08-7145-7192

สภ.นาดี โทรศัพท์กลาง 0-3728-9099
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.สอบสวน
สว.อก.

สภ.วังขอนแดง โทรศัพท์กลาง 0-3748-6774 IP 602191
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สส
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตรดี
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์
พ.ต.ท. มงคล จันทร์พลอย
พ.ต.ท. สราวุท เอี่ยมสำอางค์
พ.ต.ท. ปัญญา วงศ์จันทรา
พ.ต.ท. เริงวิชญ์ รักชาติ
พ.ต.ต. ชาติชาย มวยมั่น

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
Nakhonnayok Provincial Police
ถ.บ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมือง นครนายก 26000
โทรศัพท์กลาง 0-3731-5088 โทรสารกลาง 0-3731-2442 IP 602173
Web Site: www.nakhonnayok.police.go.th E-mail: nakhonnayok@police.p2.go.th,
nakhonnayokpolice@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
พ.ต.อ. สุจินต์ มีกะจิตต์
พ.ต.อ. สายเพชร ศรีสังข์
พ.ต.อ. นิพนธ์ พานิชเจริญ
พ.ต.อ. สีห์ศักดิ์ สร้อยศรี

0-3731-1536
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442

08-1828-5595
08-1442-9772
08-5216-8998
08-1940-2288
08-1829-3553
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รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. สุรพณ มงคลยุทธ
ร.ต.อ. นัฐพล ชมศิริ

0-3731-2442
0-3731-1536

08-1865-9486
08-3072-5564

พ.ต.อ. ธีระ ทองระยับ
พ.ต.ท. อภิวุฒิ สงวนสุข
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ พัทมุข
พ.ต.ต. โสภา วิลัยวัน
พ.ต.ท. อนุสรณ์ สิงห์คาร
พ.ต.ท. ธนเทพ กองขุมพล
พ.ต.ท. ไมตรี รุ่งเรือง
พ.ต.ท. พงศ์พัทธ์ ธาราดล
พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ นิติวงศ์วรกุล
พ.ต.ท. ภูวดล วันนา

0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442

08-1984-4949
08-1931-3240
08-1483-8291
08-9741-1760
08-6459-7713
08-7561-5544
08-2209-8098
08-1663-3336
08-1385-8784
08-1295-9925

พ.ต.อ. ยงยุทธ มาศิริ
พ.ต.อ. โอภาส วลัยเพ็ชร
พ.ต.ท. สุพล พรประเสริฐผล

0-3731-2442
0-3731-2442
0-3731-2442

08-1945-0920
08-5094-9798
08-9933-8808

พ.ต.อ. สนธยา ใหญ่ไล้บาง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ โปปัญจมะกุล
พ.ต.ท. ปวริศ แพงปัสสา
พ.ต.ท. อนุรักษ์ ตรีเนตร
พ.ต.ต. ชวิน แสงพานิชย์

0-3731-5587
0-3731-5587
0-3731-5587
0-3731-5587
0-3731-2442

08-7998-9644
08-1780-6150
08-4216-9165
08-1953-1436
08-6933-9796

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1(กพ.)
สว.ฝอ.2(การข่าว,เทคโน)
สว.ฝอ.3(นผ.)
สว.ฝอ.4(กบ.)
สว.ฝอ.5(ปป.)
สว.ฝอ.6(งป.,กง.)
สว.ฝอ.7(คดีวินัย)

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

สภ.เมืองนครนายก โทรศัพท์กลาง 0-3731-1285 โทรสารกลาง 037-311285 IP 602174
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. โฆษิต บุญทวี
พ.ต.ท. สง่า ทางธรรม
พ.ต.ท. ชนชล หาญชนะ
พ.ต.ท. ประเสริฐ เชิดชู
พ.ต.ท. นฤดม ตะบองทอง
พ.ต.ต. วีระชัย พรานอังกูร
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ สีแสง
พ.ต.ต. วิศรุต ละเอียดอ่อง
พ.ต.ท. พชต วงศ์ประณุต

0-3731-3549
0-3731-4727
0-3731-3548
0-3731-3548
0-3731-4727
0-3731-4727
0-3731-3548
0-3731-2892
0-3731-2892

08-1446-5959
08-9832-1212
09-3453-8345
09-4489-2029
08-1408-1087
08-7833-4218
08-1313-2887
08-6410-7258
09-2396-2424
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บ้านนา โทรศัพท์กลาง 0-3738-1999, 0-3738-2013 โทรสารกลาง 0-3738-2013 IP 602175
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก. (สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศ์จัก จักษุรักษ์
พ.ต.ท. นิพนธ์ มหินทรเทพ
พ.ต.ท. กิตติ ตันเสียง
พ.ต.ท. เอกชัย ศรีระหงษ์
พ.ต.ต. รัชพล นุริตมนต์
พ.ต.ท. เอกชลิต คำหริ่ง
พ.ต.ท. มนต์ชัย ไชยกูล
พ.ต.ต. ศุภวัฒน์ ลัทธปรีชา
พ.ต.ท. สงัด พันไธสง

0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999
0-3738-1999

[717]
[705]
[405]
[301]
[301]
[205]
[705]
[405]
[500]

08-9952-5252
08-1529-2589
08-7942-7979
09-2679-0990
09-2862-2782
08-9151-3222
08-3015-3745
08-9536-9536
08-7133-4216

สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-3739-1301 โทรสารกลาง 0-3739-1301 IP 602176
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วันชัย ชูจิตร
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ อยู่ไพร
พ.ต.ท. ชินโชติ จินดาเวช
พ.ต.ท. อัครพนธ์ พลเดชา
พ.ต.ท. ปรีชา ปรึกษา
พ.ต.ท. จิตติศักดิ์ จันทร์งาม
พ.ต.ต. พัสกร พรหมอยู่
พ.ต.ท. จุฑาวุฒิ ช่วงไชย
พ.ต.ต. ทัศน์พล เกิดอยู่

0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301
0-3739-1301

08-1812-8109
08-1755-9554
08-1848-5305
09-5845-4879
08-1360-4092
08-1653-1785
08-1834-4941
08-7550-0222
09-8475-7202

สภ.ปากพลี โทรศัพท์กลาง 0-3739-9600 โทรสารกลาง 0-3739-7964 IP 602177
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ธวัชชัย สนิกวาที
พ.ต.ท. จำลอง สงแพง
พ.ต.ท. มานพ แก้วกำเนิด
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ราษีมีน
พ.ต.ท. สาโรจน์ กองทอง
พ.ต.ท. อรรถพล อยู่นุช
พ.ต.ท. ประยุทธ รุ่งเป้า
พ.ต.ท. ชวินทร์ มัธยมานันท์

0-3739-9600
0-3739-9600
0-3739-9600
0-3739-9600
0-3739-9600
0-3739-7978
0-3739-9600
0-3739-9600

08-6813-6366
09-3860-8704
08-9939-6688
08-1302-4169
08-6368-5564
08-7485-5707
08-6733-2720
08-1940-2947

0-3738-8249
0-3738-8249
0-3738-8249

08-7145-1484
08-1781-2505
08-1820-5104

สภ.ดงละคร โทรศัพท์กลาง 0-3738-8249 IP 602178
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.อ. พรชัย เกศวรรัตน์
พ.ต.ท. วัชระ ผลาผล
พ.ต.ท. พรชัย กิตติชญาน์ธร
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เศรษฐา มากล้น
พ.ต.ต. ไพรัช มณีพันธ์
พ.ต.ท. ฤทธิชัย ทองเลิศ
พ.ต.ต. วัชระ พุมมา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3738-8249
0-3738-8249
0-3738-8249
0-3738-8249

08-1985-5906
08-6363-2042
08-9832-3133
08-9819-7723

0-3738-9331
0-3738-9331
0-3738-9331

08-6796-6333
08-1453-2347
09-7295-7158

พล.ต.ต. นพรัตน์ รินทพล
พ.ต.อ. มนเทียร พันธ์อิ่ม
พ.ต.อ. ฉัตรพัฒน์ จารุเรืองพงศ์
พ.ต.อ. หงษ์ มัชฌิมา
พ.ต.อ. วรวิทย์ พิมายกลาง
พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา
พ.ต.อ. เทอดเกียรติ วิริยสถิตย์กุล

0-3951-2259
0-3951-1035 [203]
0-3951-1035 [202]
0-3951-1035 [204]
0-3951-1035 [205]
0-3951-1035 [207]
0-3951-1035

08-1878-6956
08-1863-2084
09-5647-5599
08-1949-9118
08-1846-0396
08-1672-1722
08-9811-9911

พ.ต.อ. ฤทธิ์ นามสง่า
พ.ต.ท.หญิง ณิชนันทน์ เอกสินชล
พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ ไชยเพชร
พ.ต.ต. บุญมี สร้อยไซ
พ.ต.ท. สุเทพ สังข์ยัง
พ.ต.ท. สายัณห์ จันทร์งาม
พ.ต.ท. วานิช ชลวนิช
พ.ต.ท. วันชัย แก้วไชยะ
พ.ต.ท.หญิง เยาวดี หยาดคำ
พ.ต.ท. พินิจ ดรกันยา

0-3951-1035 [700]
0-3951-1035 [206]
0-3951-1035 [209]
0-3951-1450 [211]
0-3951-2258 [300]
0-3951-2260
0-3952-3622 [502]
0-3951-1406 [405]
0-3952-0524 [303]
0-3951-1035 [210]

09-4691-6919
09-5539-0939
08-1408-7582
08-1277-8854
09-2639-4997
08-1804-5021
08-9834-4608
08-1686-8914
08-1410-3411
08-1996-4532

สภ.นาหินลาด โทรศัพท์กลาง 0-3738-9331 IP 602179
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สมพร สุพลสงคราม
พ.ต.ท. สมพงษ์ เชื้อเชิง
พ.ต.ต. มงคล โคตรอาสา

ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
Trat Provincial Police
เลขที่ 1159 หมู่ 1 ถ.สายสวนรุกขชาติ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด ตราด 23000
โทรศัพท์กลาง 0-3951-1035 โทรสารกลาง 0-3951-1950 IP 602160
Web Site: www.trat.police.go.th. E-mail: trat@police.p2.go.th.
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. บำรุง ผลพูล
พ.ต.อ. ศักดา นาพรหม
ร.ต.อ. ธานินทร์ ศิริวิโรจน์

-

08-5432-7435
08-9244-7402
08-6868-0091

พ.ต.อ. ธนัตถ์ไชย สิทธิธนาตุล
พ.ต.ท. จัตุรัตน์ รัตนไชยศรี
พ.ต.ท. กิตติสัณห์ ชะนะ
พ.ต.ท. สุวิทย์ แสวงมงคล
พ.ต.ต. ศรายุทธ กรกันต์
พ.ต.ต. เสกศักดิ์ อาทรกิจวัฒน์

0-3951-0707
0-3951-0707
0-3951-0707
0-3951-0707
0-3951-0707
0-3951-1846

08-7223-0234
08-3011-5744
08-1442-1705
08-7157-1571
06-1656-2506
08-4383-7070

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

สภ.เมืองตราด โทรศัพท์กลาง 0-3951-1239 โทรสารกลาง 0-3952-0219 IP 602161
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. บุญส่ง ปีกขุนทด
พ.ต.ท. ชาญเดช มณีวรสิทธิ์
พ.ต.ท. อภิชาติ ถาวรวิริยะนันท์
พ.ต.ท. ชัยภัทร ศรีอาจ
พ.ต.ท. สนิท นิลบุตร
พ.ต.ท. วันชัย ฉัตรจันทร์
พ.ต.ท. ประเสริฐ ฤทธิราช
พ.ต.ต. วิษณุ แพทย์พิบูลย์
พ.ต.ต. วัชรวิท ชัยเชียงเอม
พ.ต.ต. จักรพันธ์ เหมือนแก้ว

0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522
0-3951-2522

08-1654-6066
08-1996-0963
08-1863-8660
09-5585-1759
08-1452-6769
08-7139-2964
08-1421-2643
08-8637-0707
08-6848-1297
08-5562-8894

สภ.แหลมงอบ โทรศัพท์กลาง 0-3959-7253 โทรสารกลาง 0-3959-7033 IP 602162
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สยามรัฐ รุ่งเรือง
พ.ต.ท. อภิรักษ์ เจริญพร
พ.ต.ท. ชัชวาล รอดคำวงศ์
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ แจบไธสง
พ.ต.ท. สุทิน ทองม้วน
พ.ต.ท. ธนสาร วรรธนะชีพ
พ.ต.ต. ศรายุทธ สงวนหงษ์

0-3959-7033 [110]
0-3959-7033 [507]
0-3959-7033
0-3959-7033 [507]
0-3959-7033
0-3959-7033 [302]
0-3959-7033 [204]

08-9777-7740
08-1781-5899
08-6332-2830
08-1590-6556
08-0631-1177
08-1865-2090
08-1492-4125

สภ.เขาสมิง โทรศัพท์กลาง 0-3959-9100 โทรสารกลาง 0-3959-9100 IP 602163
ผกก.
รอง ผกก. ป.

พ.ต.อ. จำลอง บำรุงศิลป์
พ.ต.ท. จากเทพ ผงผาย

0-3959-9100
0-3959-9100

08-9834-9248
08-6817-5544
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ตำแหน่ง
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. คำพันธ์ รุณพัฒน์
พ.ต.ท. วิเชียร ปั้นสุข
พ.ต.ท. วีระพันธ์ รักษาทัพ
พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์ แจ่มแจ้ง
พ.ต.ท. ชาติชาย ไชยบุบผา
พ.ต.ต. กิระวิศว์ แป้นสมบูรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3959-9100
0-3959-9100
0-3959-9100
0-3959-9100
0-3959-9100
0-3959-9100

มือถือ
08-1761-4599
08-1429-4125
08-1865-7310
08-1864-2643
08-9683-9958
08-9335-5959

สภ.คลองใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-3958-1552-3 โทรสารกลาง 0-3958-1510 IP 602164
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ดำรง เอี่ยมไพโรจน์
พ.ต.ท. สุกรี กฤษณรุ่งเรือง
พ.ต.ท. นคร วงษ์เมืองแสน
พ.ต.ท. พิมล ระวัง
พ.ต.ท. มงคล ศิริเวช
พ.ต.ต. ปาณสิริ ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. ยอดชาย วงศ์สุทัศน์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ ผลกระโทก

0-3958-1552-3 [200]
0-3958-1552-3 [207]
0-3958-1552-3 [207]
0-3958-1552-3 [207]
0-3958-1552-3 [207]
0-3958-1552-3 [207]
0-3958-1552-3 [204]
0-3958-1552-3 [207]

08-1949-7188
08-5775-5656
08-1330-9534
08-5288-8850
08-6817-0737
08-3567-3510
08-1982-4217
08-1709-6038

สภ.บ่อไร่ โทรศัพท์กลาง 0-3959-1021 โทรสารกลาง 0-3959-1500 IP 602165
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญชนะ ทองพัชรรัตน์
พ.ต.ท. สมยา ด้วงเล็ก
พ.ต.ท. ธนันชัย ขำพึ่งตน
พ.ต.ท. ศุภมงคล ถนอมนิ่ม
พ.ต.ท. สุนันท์ เปรมปรีย์
พ.ต.ท. สมมาตร ตรงต่อกิจ
พ.ต.ต. สมเกียรติ สืบสาย

0-3959-1021
0-3959-1021
0-3959-1021
0-3959-1021
0-3959-1021
0-3959-1021
0-3959-1021

08-1889-6648
08-6511-8966
08-6156-0773
08-9244-4298
08-4349-4398
08-1828-3923
08-1663-1910

08-7958-1991
08-7958-1991
08-7958-1991
08-7958-1991
08-7958-1991
08-7958-1991
08-7958-1991

08-1664-2118
08-1362-8659
08-2469-4773
09-2965-3545
09-5207-7727
09-9165-0059
08-9844-2419

สภ.เกาะกูด โทรศัพท์กลาง 08-7958-1991 IP 602166
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิคม ขำชื่น
พ.ต.ท. ทะยาน ตาตะคุ
พ.ต.ท. สุชาติ บุญครอบ
พ.ต.ท. นิติธร เดชระพีร์
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ บุตรสอน
พ.ต.ต. จตุรงค์ สุขไทย
พ.ต.ท. สำรอง ผ่องผล
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เกาะช้าง โทรศัพท์กลาง 0-3958-6191 โทรสารกลาง 0-3958-6120 IP 602167
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อาวัฒน์ พิบูลย์สวัสดิ์
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ แสวงศักดิ์
พ.ต.ท. นิพนธ์ หาญสมุทร์
พ.ต.ท. ประสาท สามารถกุล
พ.ต.ต. บรรเจิด กระจ่างแสง
พ.ต.ท. พงศ์พินิต พันธุ์สุระ
พ.ต.ท. สายัณห์ วันแรก
พ.ต.ท. อานนท์ สุนันทารอด
พ.ต.ท. พรเทพ กิจเกษตรกุล(ช่วยฯ)

0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191
0-3958-6191

08-1155-3838
08-1782-5376
08-1865-4115
08-4362-6159
08-5937-2179
08-1523-0456
08-1996-3851
08-1982-3359
08-1576-7655

สภ.บ้านท่าเลื่อน โทรศัพท์กลาง 0-3951-7017 โทรสารกลาง 0-3951-7020 IP 602168
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เสรี ศิริสวัสดิ์
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ผลสวัสดิ์
พ.ต.ท. สุเชาว์ ขมสนิท
พ.ต.ท. สถาบัน ซึมกลาง
ร.ต.อ. มงคล ประไพ
ร.ต.อ. เติมศักดิ์ ผงทอง
พ.ต.ท. ณรงค์ วาริชพงศ์

0-3951-7017
0-3951-7017
0-3951-7017
0-3951-7017
0-3951-7017
0-3951-7017
0-3951-7017

08-1815-6389
09-7247-0535
06-1541-4915
08-1949-1382
08-9094-8801
08-0909-6397
08-9832-8768

สภ.ไม้รูด โทรศัพท์กลาง 0-3950-1038 โทรสารกลาง 0-3950-1038 IP 602169
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. รณกร รังสีไตรเดช
พ.ต.ท. ปิยะ อุ่นเรือนงาม
พ.ต.ท. ประติพัฒน์ ภูมลี
พ.ต.ท. ธนัตถ์ มั่งมี
พ.ต.ท. อมร หงษ์คำ

0-3950-1038
0-3950-1038
0-3950-1038
0-3950-1038
0-3950-1038

09-8665-6289
08-1982-3938
08-9771-1658
09-8362-8818
08-5275-8883

สภ.หนองบอน โทรศัพท์กลาง 0-3967-3403 โทรสารกลาง 0-3967-3402 IP 602170
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชายุต ชื่นใจชนก
พ.ต.ท. ทัศนัย สุชีธง
พ.ต.ท. ปฐวี เชื้อวงษ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ผลกระโทก

0-3967-3403
0-3967-3403
0-3967-3403
0-3967-3403

08-1982-4496
08-1757-5678
08-3767-9329
08-1709-6038

สภ.อ่าวช่อ โทรศัพท์กลาง 0-3954-3427-8 โทรสารกลาง 0-3954-3427-8 IP 602171
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. กิตติธัช สุภารี
พ.ต.ท. ประกาศ ไหวดี

0-3954-3427-8
0-3954-3427-8

08-9938-3826
08-2259-7715
หน้า 267

ภ.2

ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ด่านชุมพล โทรศัพท์กลาง 0-3951-0826 โทรสารกลาง 0-3954-5270 IP 602172
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชัยกฤต วิชิตมาก
พ.ต.ท. รชต บริสุทธิ์

0-3951-0826
0-3951-0826

09-1536-4197
06-1549-8858

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
Srakaew Provincial Police
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เลขที่605 หมู่3 ต.ท่าเกษม อ.เมือง สระแก้ว 27000
โทรศัพท์กลาง 0-3742-5085 โทรสารกลาง 0-3742-5087,0-3742-5089 IP 602209
Web Site: www.srakaew.police.go.th , E-mail: srakhaew@police.p2.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
สว.อก.ฯ ปรก.หน.สง.ผบก.
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์
พ.ต.อ. มานพ เกษร
พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม
พ.ต.อ. วิวัฒน์ งามขำ
พ.ต.อ. ธานีวัฒน์ เตียงพิทักษ์
พ.ต.อ. เจนเชิง ประทุมสุวรรณ
พ.ต.อ. อภิรักษ์ เวชกาญจนา
พ.ต.ท.หญิง พิลาศลักษณ์ อ่อนดำ
ร.ต.ท. เดชน์ สงวนตระกูล

0-3742-5516
0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5516
0-3742-5515

08-1618-9246
08-1761-6726
08-1612-7993
08-1862-6605
08-6332-1186
08-1839-0154
08-1832-1892
08-1641-2091
08-2399-5111

พ.ต.อ. สมนึก มัชฌิมา
พ.ต.ท. รชต เฉยเจริญ
พ.ต.ท.หญิง รุ่งวดี เจริญศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง จารุมาศ สว่างพร้อม
พ.ต.ท. จรัญ มณีรัตน์
พ.ต.ต. ภูมิ เฉลิมชาติ
พ.ต.ท.หญิง นรี เครือสิงห์
พ.ต.ต. ประพันธ์ ศรีเหมือย
พ.ต.ท. ธนัตถ์ ดวงบัณฑิต
พ.ต.ท. สนชาย บางประเสริฐ
พ.ต.ท. นิวัติ ท่าหิน

0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5085
0-3742-5084
0-3742-5084
0-3742-5090
0-3742-5090
0-3742-5090
0-3742-5086
0-3742-5085
0-3742-5084

08-1888-9079
08-1255-3130
08-1614-3328
08-1591-9123
08-0567-3939
09-1867-5771
08-0462-9421
09-2639-4993
08-0593-5656
08-5128-5422
08-9224-3233

พ.ต.อ. ศตพัฒน์ พิมพ์คำ
พ.ต.อ. สมเกียรติ ผันประเสริฐ

0-3742-5085
0-3742-5085

08-1400-6062
08-4738-6555

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.อก.ฯ ปรก.สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
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สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บุญนาค ตราชู

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3742-5085

มือถือ
08-1761-6972

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-3742-5318 โทรสารกลาง 0-3742-5087-9 , 0-3742-5318
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ
พ.ต.ท. สุรเศรษฐ์ ประภาศิริ
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ทรงเจริญ
พ.ต.ท. อุกฤษฏ์ สีทานอก
พ.ต.ต. สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์
พ.ต.ต. เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล
พ.ต.ต. สมัชญ์ นาคพน

0-3742-5318
0-3742-5318
0-3742-5318
0-3742-5318
0-3742-5318
0-3742-5318
0-3742-5318

09-1740-4747
08-1762-8930
08-1863-0087
08-1781-6123
08-1866-4561
08-8847-4285
08-9887-4388

สภ.เมืองสระแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-3724-1017 โทรสารกลาง 0-3724-1580 IP 602210
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนาวุฒิ จงจิระ
พ.ต.ท. วิชาญ จิตตยานันท์
พ.ต.ท. กานน มีสวัสดิ์
พ.ต.ท. ประเสริฐ ศรีพันนา
พ.ต.ท. สัก จินดาวงษ์
พ.ต.ท. ทศพร สอนบุตร
พ.ต.ท. กล้าณรงค์ นิลฑมร

0-3724-1581
0-3724-1017
0-3724-1017
0-3724-1017
0-3724-1017
0-3724-1017
0-3724-2543

[100]
[200]
[406]
[203]
[401]
[701]
[310]

08-1933-2255
08-1889-9890
08-1861-3459
08-1340-3786
08-1949-0065
08-1153-0736
08-7008-0818

สภ.อรัญประเทศ โทรศัพท์กลาง 0-3723-1203 , 0-3723-2492 โทรสารกลาง 0-3723-2496 IP 602211
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. วัสสพันธ์ ศิริกุลกมลฉัตร
พ.ต.ท. วิวัฒน์ พิสิษฐ์ศักดิ์
พ.ต.ท. จุมพฏ มัณยาภา
พ.ต.ท. เกษม วงศ์ทอง
พ.ต.ต. สิริวัฒน์ คัชมาตย์
พ.ต.ต. คำพันธ์ ขวัญทอง
พ.ต.ต. ชูเกียรติ แก้วอาจ
พ.ต.ต. ไชยา มณีสุทธิ์
พ.ต.ต. นิคม ศรีทอง
พ.ต.ท.หญิง พิลาศลักษณ์ อ่อนดำ

0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203
0-3723-1203

[109]
[201]
[301]
[312]
[211]
[401]
[206]
[206]
[206]
[101]

08-9799-5959
08-4709-0039
09-4935-5144
08-6971-4806
08-5806-6144
08-5278-1633
08-6153-5394
08-9245-6678
08-1949-9679
08-1641-2091

สภ.วัฒนานคร โทรศัพท์กลาง 0-3726-1507-8 โทรสารกลาง 0-3726-1499 IP 602212
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุบิน บุญเล็ก
พ.ต.ท. วิโรจน์ จันทร์สว่าง
พ.ต.ท. ยุทธพงศ์ ตัณฑิกุล
พ.ต.ท. สมชาย อยู่ระ

0-3726-1507-8
0-3726-1507-8
0-3726-1507-8
0-3726-1507-8

[100]
[200]
[312]
[300]

08-9003-0899
08-0055-9552
08-1803-1505
08-6141-5550
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สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. หนูรักษ์ วงศ์จำปา
พ.ต.ท. ธรรมวิทย์ เดชแก้วพิจิตร์
พ.ต.ท. กตัญญู พวงเกาะ
พ.ต.ท. สุนทร ทับจันทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3726-1507-8
0-3726-1507-8
0-3726-1507-8
0-3726-1507-8

[203]
[312]
[302]
[501]

มือถือ
08-7942-8778
08-1844-1813
08-9244-7983
08-6821-4848

สภ.ตาพระยา โทรศัพท์กลาง 0-3726-9111 โทรสารกลาง 0-3726-9064 IP 602213
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.ฯ ปรก.สว.ฝอ.

พ.ต.อ. ศักดิ์วรินทร์ แก้วมีศรี
พ.ต.ท. ภูมิวฤธ อาจสมิติ
พ.ต.ท. พงศ์สวัสดิ์ วงศ์วาน
พ.ต.ท. สมพงษ์ พูนศิริ
พ.ต.ท. ธวัชชัย ทัพประไพ
พ.ต.ท. สิทธิชัย โทนผุย
พ.ต.ต. มานพ เกียววานิชย์
พ.ต.ต. เกษม เฉิดไธสง
พ.ต.ท.หญิง นรี เครือสิงห์

0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111
0-3726-9111

09-7941-9519
08-1782-1144
09-8969-6540
08-9078-3677
06-2453-5104
08-1863-4588
08-0091-1997
08-8195-4032
08-0462-9421

สภ.วังน้ำเย็น โทรศัพท์กลาง 0-3725-1111 โทรสารกลาง 0-3725-1651 IP 602214
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. พิษณุ เพ็งเดือน
พ.ต.ท. สุรเดช วุฒิสาโรจน์
พ.ต.ท. สัณห์ชัย เชื้อช่าง
พ.ต.ท. ประจักร จักรคำ
พ.ต.ท. ประจักษ์ ปัตตะ
พ.ต.ต. วรวุฒิ งามวัน
พ.ต.ต. ไพโรจน์ นนผ่องศรี
พ.ต.ท.หญิง มัชญา บุญผิว

0-3725-1111
0-3725-1111
0-3725-1111
0-3725-1111
0-3725-1111
0-3725-1111
0-3725-1111
0-3725-1111

[100]
[205]
[406]
[202]
[205]
[406]
[301]
[501]

08-1855-5734
08-4779-6366
08-2791-3353
08-1307-2718
08-1782-2472
09-2251-2577
08-6157-1130
09-8897-8565

สภ.คลองหาด โทรศัพท์กลาง 0-3751-2191-3 โทรสารกลาง 0-3751-2194 IP 602215
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักย์ บุญประเสริฐนนท์
พ.ต.ท. ฒศพล สมนึก
พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย
พ.ต.ท. ธงชัย ลบพื้น
พ.ต.ต. เดโช เชี่ยวชาญ
พ.ต.ท. ศุภโชค อินยะฤทธิ์
พ.ต.ท. เอกภาค ธูปสมุทร

0-3751-2191-3
0-3751-2191-3
0-3751-2191-3
0-3751-2191-3
0-3751-2191-3
0-3751-2191-3
0-3751-2191-3

08-8528-3224
08-1862-8045
08-1817-6850
08-9833-8346
08-6040-3932
08-1889-9296
08-0161-9393
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เขาฉกรรจ์ โทรศัพท์กลาง 0-3751-1338 โทรสารกลาง 0-3751-1337 IP 602216
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญสาน สินทอง
พ.ต.ท. ธีระชัย มานิพพาน
พ.ต.ท. ศุภวัชร อังคสยาวัฒน์
พ.ต.ท. กรธวัช คณธัช
พ.ต.ท. สมัย แสนศรีจันทร์
พ.ต.ท. อัษฎาวุธ ณรงค์ฤทธิ์
พ.ต.ท. อุดม อินทรประเสริฐ
พ.ต.ท. อนุสนธิ์ เหสุขสวัสดิ์

0-3751-1338
0-3751-1338
0-3751-1338
0-3751-1338
0-3751-1338
0-3751-1338
0-3751-1338
0-3751-1338

08-6788-2844
08-1295-4199
08-4527-9339
08-1611-9034
08-1820-4699
08-1575-3232
08-1851-6440
09-3160-2033

สภ.วังสมบูรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-3744-9797 โทรสารกลาง 0-3744-9874 IP 602217
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรพร เทพเสน
พ.ต.ท. มานิตย์ บุญมาเลิศ
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อนันตชัยศักดิ์
พ.ต.ท. อนุชา วัฒนายุ
พ.ต.ท. ประวิทย์ วิลาศรี
พ.ต.ท. สุนทร หมื่นอนันต์
พ.ต.ต. มานิตย์ คงดำ

0-3744-9797
0-3744-9797
0-3744-9797
0-3744-9797
0-3744-9797
0-3744-9797
0-3744-9797

08-3813-8884
08-6342-6724
08-1889-3310
08-1733-5480
08-1716-9713
08-9938-6845
08-1350-1908

สภ.โคกสูง โทรศัพท์กลาง 0-3744-1124 โทรสารกลาง 0-3744-1126 IP 602218
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ประลอง เมฆอินทร์
พ.ต.ท. วิทยา ยืนยง
พ.ต.ท. ธนกฤษ ปานสิงห์
พ.ต.ท. สาโรจน์ เวชกามา
พ.ต.ต. รัชกร เหลืองทองคำ
พ.ต.ต. เกียรติพงศ์ กมขุนทด
พ.ต.ต. อนุสรณ์ อุดร
พ.ต.ท. ธัญญา ทะกอง

0-3744-1124
0-3744-1124
0-3744-1124
0-3744-1124
0-3744-1124
0-3744-1124
0-3744-1124
0-3744-1124

08-1945-9338
08-1598-7526
08-6325-1589
08-1157-7455
08-4455-6363
08-1110-1695
08-9244-5048
08-5785-0843

สภ.คลองลึก โทรศัพท์กลาง 0-3723-0222 โทรสารกลาง 0-3723-0002 IP 602219
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เสกสรร วัฒนพงษ์
พ.ต.ท. ฆนรพ รัตนใหม่
พ.ต.ท. จตุรภัทร สิงหัษฐิต
พ.ต.ท. มงคล คะเชนทร
พ.ต.ท. อานนท์ ตางาม
พ.ต.ท. โกสละ งามผ่อง

0-3723-0222
0-3723-0222
0-3723-0222
0-3723-0222
0-3723-0222
0-3723-0222

08-6377-6410
08-9626-1822
08-9097-8455
08-6071-9111
08-6369-9257
09-1515-5191
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สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไพศิลป์ แก้วสีขาว
พ.ต.ต. เสถียร วงศ์อุดมธรรม
พ.ต.ท. เสรีวริศ ปริญญากร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3723-0222
0-3723-0222
0-3723-0222

มือถือ
08-9408-0699
08-7076-0775
09-3535-5969

สภ.ปางสีดา โทรศัพท์กลาง 0-3724-4483 โทรสารกลาง 0-3724-4484 IP 602220
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประยูร ป้อมนาค
พ.ต.ท. สักก์สีห์ สิงห์ฉลาด
พ.ต.ท. สนธิพร เล็กสถาน
พ.ต.ท. อุทัย ชุมนุมดวง
พ.ต.ท. สมพร โชติกร
พ.ต.ท. ธำรงค์ ชูหมุน
พ.ต.ท. ชาญ ปานมณี

0-3724-4483
0-3724-4483
0-3724-4483
0-3724-4483
0-3724-4483
0-3724-4483
0-3724-4483

08-1863-5739
09-6358-4579
08-4779-8080
08-1864-9732
08-1865-8837
08-1987-9750
08-1687-4049

สภ.หนองหมากฝ้าย โทรศัพท์กลาง 0-3724-7924-5 โทรสารกลาง 0-37247924-5 IP 602221
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พน ประเสริฐศรี
พ.ต.ท. มาโนชญ์ บำเพ็ญทาน
พ.ต.ท. สำราญ คำวัฒนา
พ.ต.ท. วรรณดี ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. ธิติวัฒน์ กันฟัก
พ.ต.ต. นภดล ลับเหลี่ยม
พ.ต.ท. ธรร์พศ เรืองเศรษฐากูร

0-3724-7924-5
0-3724-7924-5
0-3724-7924-5
0-3724-7924-5
0-3724-7924-5
0-3724-7924-5
0-3724-7924-5

08-9099-1811
08-6111-0555
08-0016-3039
08-9244-5686
08-1940-3151
08-3159-7266
08-1983-2474

สภ.คลองน้ำใส โทรศัพท์กลาง 0-3723-3999 โทรสารกลาง 0-3723-3998 IP 602222
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญเทียม ฐิติกานต์กุล
พ.ต.ท. ภิรมย์ จันทราภิรมย์
พ.ต.ท. พร จุลนิพัฒน์
พ.ต.ท. ภูมิรัตน์สันต์ เฉยเจริญ
พ.ต.ท. สมนึก กิจมานะ
พ.ต.ท. ชยุต เชื้อเกษม
พ.ต.ท. พงษ์เทพ พรมดี

0-3723-3999
0-3723-3999
0-3723-3999
0-3723-3999
0-3723-3999
0-3723-3999
0-3723-3999

08-2004-4666
08-1815-5937
08-1720-4410
09-0779-7848
08-1782-0817
08-9826-3741
08-3954-6622

สภ.บ้านทัพไทย โทรศัพท์กลาง 0-3724-7879 โทรสารกลาง 0-3724-7879 IP 602223
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ยุคล ประสาทนานนท์
พ.ต.ท. ชูชาติ คงเมือง
พ.ต.ท. สำเริง สระบุรินทร์
พ.ต.ท. ธีระพงษ์ ศักดานุศาสน์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ศิรินันท์

0-3724-7879
0-3724-7879
0-3724-7879
0-3724-7879
0-3724-7879

08-6827-3311
09-1554-9151
08-1996-1528
08-1782-9903
09-2614-9915
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมหมาย อมรอรช
พ.ต.ต. สังวรณ์ เฉลียวกิจ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3724-7879
0-3724-7879

มือถือ
08-1971-6604
09-2081-7136

สภ.เขาสิงโต โทรศัพท์กลาง 0-3743--9066 โทรสารกลาง 0-3743-9066 IP 602224
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประวิตร ชูศรี
พ.ต.ท. การุณย์ เกษมราษฎร์
พ.ต.ท. วรภพ จำปาเงิน
พ.ต.ต. ฉัตรชัย ตาวัน
พ.ต.ท. สืบพงษ์ มังกรพันธ์
พ.ต.ท. หอมละออ สุวรรณชัย

0-3743-9066
0-3743-9066
0-3743-9066
0-3743-9066
0-3743-9066
0-3743-9066

08-1451-9659
08-4868-6787
08-1377-2334
09-9149-1166
08-6849-1641
08-1949-4404

สภ.บ้านทับใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-3754-1433 โทรสารกลาง 0-3754-1433 IP 602225
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธีรวัจน์ เพิ่มวัฒนชัยกุล
พ.ต.ท. ชัยยศ กองทอง
พ.ต.ท. อนุศร ทองทิพย์
พ.ต.ท. จำรัส ดาวไธสง
พ.ต.ท. วัชรินทร์ เส็งนา
พ.ต.ท. พูลวิทย์ ราชธิสาร

0-3754-1433
0-3754-1433
0-3754-1433
0-3754-1433
0-3754-1433
0-3754-1433

08-1652-1192
08-6835-0833
08-6845-3308
08-1276-1231
08-1945-0336
08-3587-6776
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ภ.3
ตำรวจภูธรภาค 3
Provincial Police Region 3
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83, 0-4424-2140, 0-4424-3471 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP: 603001
Web Site: www.ppr3.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.ประจำ
ผู้ประสานงาน

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ทวิชชาติ พละศักดิ์
พล.ต.ต. สุรพล แก้วขาว
พล.ต.ต. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี
พล.ต.ต. บุญจันทร์ นวลสาย
พล.ต.ต. ธเนษฐ สุนทรสุข
พล.ต.ต. วิสาร์ท สมปราชญ์
พล.ต.ต. ลือชัย สุดยอด
พล.ต.ต. วณัฐ อรรถกวิน
พ.ต.ท. กิตติพนธ์ สังฆะพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4424-3319 [109]
0-4424-2032 [177]
0-4434-1714 [157]
0-4424-3439 [127]
0-4424-3379 [137]
0-4424-3399 [167]
0-4424-1754 [147]
0-4424-4275-83 [165]
0-4424-3319 [109]

มือถือ
08-1614-8887
08-1878-9752
08-9865-3143
09-7494-4445
08-6668-7888
08-1967-9954
08-1423-4782
08-1876-2333
08-6972-3070

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83, 0-4424-2140, 0-4424-3471 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
Web Site: www.ppr3.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ปรีชา เจริญทรัพย์
พ.ต.อ. ดำรง รอดโพธิ์ทอง
พ.ต.อ. พรชัย นลวชัย
พ.ต.อ. ไกรสมุทร ทาโบราณ
พ.ต.อ. เด่นพงษ์ วรรณพงษ์

0-4424-4451 [186]
0-4424-3419 [185]
0-4424-4221 [189]
0-4424-4275-83 [178]
0-4424-4041 [178]

08-1879-5759
08-1947-4215
08-1593-6224
08-7443-4334
08-7441-7070

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงศ์ชิต พุ่มชุมพล
พ.ต.ท.หญิง พัทธวรรณ เสนีย์นันท์
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาวรรณ ชัชวาล
พ.ต.ท. เอก หวังแววกลาง
พ.ต.ท. สุรกฤษ คงธนกิตติ
พ.ต.ท. เศวตทัศน์ สุขแสง

0-4434-1716 [110]
0-4424-5213 [115]
0-4424-4126 [115]
0-4425-5275-83 [111]
0-4425-5275-83 [112]
0-4425-5275-83 [113]

08-1321-5700
08-1955-5048
08-6460-8772
08-5889-8899
08-9844-4358
08-0285-0161
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ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เอกพจน์ แก้วสุข

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4425-5275-83 [114]

มือถือ
08-1803-0716

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร
พ.ต.ท. สุชีพ คำดี
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวรรณ ไทยเอื้อ
พ.ต.ท. เอกพงษ์ พรหมสุข
พ.ต.ท. ธวัชชัย รุ่งเรือง
พ.ต.ต.หญิง นันทภัส อุ่นทอง
พ.ต.ต. กฤตย์ วงษ์ศรีเมือง

0-4425-5275-83 [121]
0-4425-5275-83 [121]
0-4425-5275-83 [121]
0-4425-5275-83 [121]
0-4425-5275-83 [122]
0-4425-5275-83 [123]
0-4425-5275-83 [124]

08-4002-2243
08-1877-0277
08-9721-1770
08-9280-4145
08-1955-2595
08-9947-4774
08-7970-4561

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท. สาโรจน์ ประทุมชัย
พ.ต.ท. ปราชญ์คมน์ อิ่มสันเทียะ
พ.ต.ต. สุริยา ลากุล
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เพ็ชรสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง สายรุ้ง มะเริงสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง ธิติวรรณ เทาวงษ์

0-4424-4661
0-4424-4661
0-4424-4661 [131]
0-4424-4661 [132]
0-4424-4661 [133]
0-4424-4661 [134]

08-9844-8152
08-1877-6126
08-8708-7100
08-7652-2006
08-9788-8759
08-5025-7458

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมคิด หมั่นงาน
พ.ต.ท. สุรัฐพงษ์ สุขตน
พ.ต.ท.หญิง สุนีย์ สุขสายไทยชนะ
พ.ต.ต. มาโนช สิทธิพล
พ.ต.ท. อนันต์ จันทร์กระจ่าง
พ.ต.ท. วศินทร์ พลโสภา
พ.ต.ต. พิศาล ศิริวิโรจน์

0-4425-5275-83 [141]
0-4425-5275-83 [141]
0-4425-5275-83 [141]
0-4425-5275-83 [141]
0-4425-5275-83 [142]
0-4425-5275-83 [143]
0-4425-5275-83 [107]

08-3153-2621
08-8583-3446
08-1876-6863
08-1830-7036
09-3798-3869
09-2276-3222
08-5915-4380

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สว่างวงศ์ จงสมชัย
พ.ต.ท.หญิง รัตนา รัตนอาภา
พ.ต.ท. ศราวุฒิ ทัศน์เจริญ
พ.ต.ท. วีระ พลายอินทร์
พ.ต.ท. ดุลเพชร วงษ์เหลา

0-4425-5275-83 [151]
0-4425-5275-83 [151]
0-4425-5275-83 [151]
0-4425-5275-83 [152]
0-4425-5275-83 [153]

08-1760-2654
08-0480-6910
08-1878-5438
09-3321-9287
08-3126-1767

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง กาญจนา จุลพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สุวิชา เผดิมวงศ์

0-4425-5275-83 [161]
0-4425-5275-83 [163]

08-9949-5262
08-1876-6890
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รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ศศิธร สุวรรณทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง วนิดา บุญวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง สุจิราภัทร์ รัตน์เศรษฐิกุล
พ.ต.ท.หญิง สายฝน ตรวจนอก
พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ อ้อมกิ่ง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4425-5275-83 [161]
0-4425-5275-83 [161]
0-4425-5275-83 [162]
0-4425-5275-83 [163]
0-4425-5275-83 [162]

มือถือ
08-1876-2266
08-3726-8734
08-6876-2889
08-5479-0233
08-6649-7784

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท. นภพล เลขาตระกูล
พ.ต.ท. วัฒนะ ยางนอก
พ.ต.ท. สุกิจ กัลยากาญจน์
พ.ต.ต. สุชาติ ลุนบง
พ.ต.ต. พิชญ์ศรุตม์ หิรัญวัฒนะ
พ.ต.ต. ศิริสิทธิ์ สุขพัฒนเศษฐ์

0-4425-5275-83 [171]
0-4425-5275-83 [172]
0-4425-5275-83 [172]
0-4425-5275-83 [171]
0-4425-5275-83 [174]
0-4425-5275-83 [174]

08-7243-5333
08-9948-9724
09-2278-9796
09-3534-0009
08-4474-3089
08-7244-2905

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ศุภชัย ผุยแก้วคำ
พ.ต.ท.หญิง ศิรกาญจน์ แพรกทอง
พ.ต.ท.หญิง พรพิมล ตันไพบูลย์

0-4425-5275-83 [181]
0-4425-5275-83 [181]
0-4425-5275-83 [181]

08-6265-4848
08-1967-6765
08-6990-9435

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 โทรสารกลาง 0-4425-1783 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. จุมพล สุวนาม
พ.ต.ท. นิวัฒน์ นาคสุด
พ.ต.ต.หญิง วิไลพร สีกุดเวียน

0-4425-5275-83 [191]
0-4425-5275-83 [191]
0-4425-5275-83 [191]

09-8215-7385
08-6468-2715
08-1955-5430

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275-83 [199] โทรสารกลาง 0-4424-4601 IP 603007
Web Site: www.idp3.go.th E-mail: INV3@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ
พ.ต.อ. วีระพันธ์ ทันใจ
พ.ต.อ. ชยานนท์ มีสติ
พ.ต.อ. ประสงค์ เรืองเดช
พ.ต.อ. อิทธิพล นาคคำ
ร.ต.อ. ธนากร เดชธนาวงค์

0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]

08-1887-6745
08-7000-6699
08-1914-4828
08-1876-6743
08-4288-0008
08-3623-4414
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กรวัฒน์ หันประดิษฐ์
พ.ต.ท. คมสัน รัตนวรางค์
พ.ต.ท. นริส รวมภักดี
พ.ต.ท.หญิง ปฤษณา ภักดีจอหอ
พ.ต.ต. โกวิทย์ มาศิริ

0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]

08-9447-3311
08-1074-3244
08-0720-6996
08-9628-7781
08-4829-8627

พ.ต.อ. วรชาติ แสนคำ
พ.ต.ท. ธนะวุฒิ หัสวาที
พ.ต.ท. กฤษฎาพร ปานโปร่ง
พ.ต.ท. สุโชค ผู้มีโชคชัย
พ.ต.ท. ไกรสร ศรีอำพร
พ.ต.ท. กิตติ เกิดขันหมาก

0-4425-5275-83 [183]
0-4425-5275-83 [183]
0-4425-5275-83 [183]
0-4425-5275-83 [183]
0-4425-5275-83 [183]
0-4425-5275-83 [183]

08-7999-4848
08-1878-4579
08-7345-6565
09-5653-5453
08-1570-5248
08-4804-5757

พ.ต.อ. สุนทร หิมารัตน์
พ.ต.ท. คณพัฒน์ พาหุมันโต
พ.ต.ท. ปิยะกรณ์ ศรีวันทา
พ.ต.ท. บันลือ มหาศักดิ์ณรงค์
พ.ต.ท. ศุภชัย ปักโคทานัง
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ รังสูงเนิน

0-4425-5275-83 [129]
0-4425-5275-83 [129]
0-4425-5275-83 [129]
0-4425-5275-83 [129]
0-4425-5275-83 [129]
0-4425-5275-83 [129]

08-1848-1135
09-2758-2299
08-9160-5450
08-1982-5943
08-9597-9494
08-6355-2562

พ.ต.อ. ไพโรจน์ ขุนหมื่น
พ.ต.ท. กวินสิทธิ์ พัฒน์กิตติสกุล
พ.ต.ท. วรวรรธน์ ขันธ์เครือ
พ.ต.ท. นรพยัคฆ์ คมพยัคฆ์
พ.ต.ท. จุติศักดิ์ มวลตะคุ
พ.ต.ต. อุทิศ ชอบชื่น

0-4425-5275-83 [139]
0-4425-5275-83 [139]
0-4425-5275-83 [139]
0-4425-5275-83 [139]
0-4425-5275-83 [139]
0-4425-5275-83 [139]

08-1389-8194
08-8581-0959
08-1890-3854
09-3524-4441
08-1879-0177
09-1538-4461

0-4424-3451 [158]
0-4424-3451 [158]
0-4424-3451 [158]
0-4424-3451 [158]
0-4424-3451 [158]

08-6876-3666
08-7720-5731
08-6584-9289
08-0739-9958
08-6307-8811

กองกับการสืบสวนสอบสวน 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกับการสืบสวนสอบสวน 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกับการสืบสวนสอบสวน 3
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สนธยา แต่แดงเพชร
พ.ต.ท. อพิสิฐ เกิดสวัสดิ์
พ.ต.ท. ณรงค์ ปรอยกระโทก
พ.ต.ท. ณพล นันทนะมณี
พ.ต.ต. จักรวัฒน์ เร่งถนอมทรัพย์
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภูไท เชาว์สูงเนิน
พ.ต.ท. วีรวุฒิ เสียงใส
พ.ต.ท. ธนภัทร เกิดสวัสดิ์
พ.ต.ท. เจริญ พึ่งภูมิ
พ.ต.ท. ธนเดช หลาบมาลา
พ.ต.ต. เฉลิม ชัยสูงเนิน

0-4437-1331
0-4437-1331
0-4437-1331
0-4437-1331
0-4437-1331
0-4437-1331

09-4472-9009
09-0840-5767
08-6394-8368
08-4941-1612
08-6969-3666
09-0048-0015

พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวอ่อน
พ.ต.อ. พูนศักดิ์ ชาติเพชร
พ.ต.อ. จิรัฎฐ์ ธัญญ์จิโรจน์
พ.ต.อ. ราชศักดิ์ ญาณอุบล
พ.ต.อ. อรชุน รักสกุลพิวัฒน์
พ.ต.อ. จุลฑิตย์ กิตติรงค์
พ.ต.อ. สุชาติ กลิ่นสุคนธ์
พ.ต.อ. เสนอ คงวชิรฉัตร
พ.ต.อ. ประยงค์ กอศรี
พ.ต.อ. ธนวัฒน์ พูลเฉลิม
พ.ต.อ. สมัย จะเรียมพันธ์
พ.ต.อ. เด่น สุขใหม่
พ.ต.อ. เจตติ์ บัวทิพย์
พ.ต.อ. พาวิน พานกระโทก
พ.ต.อ. เอกอนันต์ หูแก้ว
พ.ต.อ. ดำรงศิลป์ ดวงกลาง
พ.ต.อ. อาญาสิทธิ์ วงศ์อุสา
พ.ต.อ. วิหาร นวลงาม
พ.ต.อ. ประเสริฐศิลป พานโน
พ.ต.อ. จริศักดิ์ แสนบัว
พ.ต.อ. เสรี ฉายศิลป์
พ.ต.อ. ยอด เกตสม
พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ สุขเพิ่ม
พ.ต.อ. มังกร กวีกรณ์
พ.ต.อ. สงบ พิมพ์มลัย

0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]

08-1669-7536
09-3326-9349
08-1266-5553
08-1718-2894
08-1981-1875
08-1966-0957
08-3728-6043
08-1265-2656
08-9845-7187
08-1990-7091
08-9949-5003
08-1789-9901
08-1967-7383
08-1725-6201
08-9717-1999
08-1265-4306
09-9353-3349
06-1116-1448
08-6874-7932
08-9849-8717
09-4169-4495
09-7341-6824
08-1839-3593
08-1976-7598
08-1545-6664

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ทินกร เดชาเลิศ
พ.ต.อ. สายัญ มณีวงค์
พ.ต.อ. เมฆินทร์ พรหมทา
พ.ต.อ. สุพล สุราวุธ
พ.ต.อ. ราชศักดิ์ ศรีทองสุข
พ.ต.อ. สุวิทย์ นามวงษา
พ.ต.อ. ทวีศิลป์ อำลอย
พ.ต.อ. ก้องชนะ บุตรศิริ
พ.ต.อ. คงวุธ กัญญะลา
พ.ต.อ. ธนารักษ์ แก้วสนิท
พ.ต.อ. นิยม สีหาวัฒน์
พ.ต.อ. อุทิศ กระจายศรี
พ.ต.อ. วัชรพงษ์ ทองมนต์
พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพิ่ม
พ.ต.อ. ภาคภูมิ อุดนอก
พ.ต.อ. สุพัตร สุพรม
พ.ต.อ. กิตติคม ผาดผ่อง
พ.ต.อ. วรวิทย์ สีมาพล
พ.ต.อ. อุทัย ปุชิน
พ.ต.อ. วรจักร อ่อนบึง
พ.ต.อ. พิทักษ์ จันทร์อบ
พ.ต.อ. ประคอง ปรางค์ชัยภูมิ
พ.ต.อ. นเรนทร์ นุกูลกิจ
พ.ต.อ. ยงยุทธ พินิจการ
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ภิญโญ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]
0-4425-5275-83 [199]

08-4456-3591
08-3365-5858
08-7869-9810
08-5097-9852
08-8345-6788
08-7880-8676
08-1370-1709
08-1879-4248
08-1976-8207
08-8118-8939
08-1073-8489
08-1878-5583
09-8618-7543
08-1760-4233
08-6465-1654
08-9582-4333
08-4747-3773
08-3722-6097
08-6878-3064
08-9843-8368
08-1999-3565
08-6390-8696
08-1547-1349
08-1321-3505
08-8045-9125

0-4437-1389 [104]
0-4437-1389 [105]

08-4958-8555
08-1732-2565

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
41 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4437-1389 โทรสารกลาง 0-44371-388 IP 603002
Web Site: www.Training.p3.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
พ.ต.อ. สิทธิพันธ์ พุฒทอง
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ หัดกล้า

0-4437-1389 [104]

08-9722-4562

พ.ต.อ. ยุคลเดช ตันสกุล
พ.ต.ท. ประยงค์ ปวงขุนทด
พ.ต.ต. สุนทร สกลลักษมีกุล
พ.ต.ต.หญิง นุชนาถ พงษ์สุภา
พ.ต.ต.หญิง มิ่งขวัญ ผ่านพินิจ

0-4437-1389 [106]
0-4437-1389 [113]
0-4437-1389 [109]
0-4437-1389 [111]
0-4437-1389 [110]

08-9419-3166
09-8149-5485
08-1265-6957
08-1997-3532
08-9926-8454

พ.ต.อ. สมพงษ์ เที่ยงธรรม
พ.ต.ท.หญิง วนิดา กุดหอม
พ.ต.ท.หญิง นิสากร ฤทธิ์รักษา
พ.ต.ต. จักรภัทร แผลงกระโทก
พ.ต.ต. วิบูลย์ วิวิธคุณากร

0-4437-1389 [107]
0-4437-1389 [108]
0-4437-1389 [114]
0-4437-1389 [114]
0-4437-1389 [114]

08-9807-6944
08-9845-6909
08-1649-1160
09-4575-2288
08-9489-4849

พ.ต.อ. ยศนันท์ ชมบุญ
พ.ต.ท. อุดม อินทร์จันทร์
พ.ต.ท. เกียรติยศ เสนาไชย
พ.ต.ท. จินตนาการ บุตรโคตร
พ.ต.ต. รณกร ทิพย์รส

0-4437-1882
0-4437-1882
0-4437-1882
0-4437-1882
0-4437-1882

08-1547-4771
08-1266-5448
08-9578-8767
08-9845-5215
09-7326-5358

พ.ต.ท.หญิง แก้วมณี สุโกศล
พ.ต.ท.หญิง ชัญญาทิพย์ ธีรธัญวรัชญ์
พ.ต.ท.หญิง รัชทร สุวรรณกูฎ
พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์ แสงดาว
พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ วิสัยกล้า
พ.ต.ท. กล้า ถือคุณ
พ.ต.ท. ชินวัตร จันทร์ประทัศน์
พ.ต.ท. ถาวร เหล่าโพธิ์
พ.ต.ท. นครินทร์ งามศรีขำ
พ.ต.ท. บุญเลี้ยง กิจคติ
พ.ต.ท. เสนอ รัตน์ประโคน
พ.ต.ท. สุมิตร คำจุมพล
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ทับทิม

0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]

08-9918-4155
08-9160-9858
08-2372-3150
08-6048-7003
08-1660-2242
08-1991-1925
08-6459-9465
08-7878-6566
08-1975-1799
08-1027-5140
08-1660-2242
08-9717-8629
08-9447-9349

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายบริการการศึกษา
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายปกครองและการฝึก
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย(สบ2)
ผบ.ร้อย(สบ2)
ผบ.ร้อย(สบ2)

กลุ่มงานอาจารย์
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
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ตำแหน่ง
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์(สบ2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิเชียร สมทรัพย์
พ.ต.ท. คมสันติ์ พันธรักษา
พ.ต.ท. อุทิศ ฤทธิ์จะโป๊ะ
พ.ต.ท. บุญช่วย หน่ายครบุรี
พ.ต.ท. วิรัตน์ ภูมิสนิท
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ พัตรภักดิ์
พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ พิพิธภัณฑ์
พ.ต.ต.หญิง ชลิดา นาคสุด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[119]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]
0-4437-1389[112]

08-1806-4701
08-1321-1597
08-6241-8053
08-9865-3264
08-5635-4386
08-3721-2662
08-5413-7113
08-0480-2774

พล.ต.ต. ฐากูร นัทธีศรี
พ.ต.อ. สุจินต์ นิจพานิชย์
พ.ต.อ. สมศักดิ์ คงไพบูลย์
พ.ต.อ. ปวริศ บุญสุทธิ
พ.ต.อ. วิวัฒน์ สีลาเขตต์
พ.ต.อ. สันติ เหล่าประทาย
พ.ต.อ. บุญส่ง ขุนแขวง
ร.ต.ท. ปิยะณัฐ รัตนเพียร

0-4424-0900 [109]
0-4424-0900 [105]
0-4424-0900 [109]
0-4424-0900 [109]
0-4424-0900 [141]
0-4424-0900 [109]
0-4424-0900 [274]
0-4424-0900 [109]

08-9901-2339
08-1725-8381
08-1877-5202
08-5555-3524
08-1393-1139
08-1999-6278
08-1905-6557
08-9666-8666

พ.ต.อ. ปราโมทย์ สิมหลวง
พ.ต.ท.หญิง กนกทิพย์ ทองวีระประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง สมคิด วชิรญาโน
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาพร ปุ่นวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง วารุณี บุตรคำโชติ
พ.ต.ท. บุญมา กล้าจอหอ
พ.ต.ท.หญิง ฉัตรกมล โพธิปักขิย์
พ.ต.ท.หญิง ปริมศ์ศิธร โตภาณุรักษ์กุล
พ.ต.ท.หญิง จิราวรรณ ธัญญะเจริญ
พ.ต.ท. สมเกียรติ พันธุ์สุข

0-4425-4869 [201]
0-4425-4869
0-4424-4297
0-4424-2732 [213]
0-4424-3479 [222]
0-4424-4297 [233]
0-4424-0915 [224]
0-4434-1811 [241]
0-4424-0922
0-4424-0905 [107]

08-1876-8963
08-1955-8948
08-9949-8113
08-9204-7779
09-2495-5322
08-9628-5036
08-9949-8163
08-6619-3486
09-9206-7788
08-1878-8646

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Provincial Police
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4424-0900 โทรสารกลาง 0-4425-7042 IP 603131
Web Site: www.nmpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.ง(คด.)
สว.(ทส.)
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ณรงค์ เสวก
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ หอมจรรยา
พ.ต.ท. ทศพร เพียรปรุ
พ.ต.ท. พงศกร พลยางนอก
พ.ต.ท. พรเทพ ทุ้ยแป
พ.ต.ท. ประสาน ดีกระโทก
พ.ต.ต. แผน สวาสดิ์นา
พ.ต.ต. รักษ์พล อำไพ
พ.ต.ต. วิชานนท์ บ่อพิมาย

0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]
0-4424-2707 [271,274]

08-1760-6323
08-1658-6794
08-1321-3604
08-0057-8857
08-0060-3007
08-1266-0468
09-5605-9109
09-9741-1769
09-2656-5369

พ.ต.อ. สมชัย ใจสูงเนิน
พ.ต.อ. บัญญัติ ทั่งกลาง
พ.ต.อ. สมร ทองกลาง
พ.ต.ท. ทรรศวรา ยิ่งสวัสดิ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ พันธุ์สุข
พ.ต.ท. นพพร ปราชญ์กระโทก
พ.ต.ต. มงคล คุปติศิริรัตน์

0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]

08-1282-7559
08-1718-6322
08-9945-7663
08-1790-5033
08-1878-8646
08-1265-4856
08-1266-1959

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองนครราชสีมา โทรศัพท์กลาง 0-4424-2555 โทรสารกลาง 0-4424-5058 IP 603132
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์
พ.ต.ท. วรการ ป้องกัน
พ.ต.ท. ณภัทรพงศ์ สมใจ
พ.ต.ท. ภัทราวุธ สีหะ
พ.ต.ท. จำนง สายป้อง
พ.ต.ท. สมเงิน คุ่ตระกูล
พ.ต.ท. ธนภัทร เหล่าทะนนท์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ บุญสิงห์
พ.ต.ท. สายัญ แบ่งสันเทียะ
พ.ต.ท. มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน
พ.ต.ท.หญิง วิสาสิริ เกียรติวิลัย
พ.ต.ท. ก้องพิทยา อภิรมย์ชวาล
พ.ต.ท. ชมเพลิน ธิวงศ์
พ.ต.ท. ไมตรี กองสุข

0-4425-4868
0-4425-8757
0-4425-4873
0-4428-9191
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056

09-1828-8877
08-4115-4047
08-7244-9222
08-1717-9778
08-8071-9465
08-1970-9899
09-6478-9359
08-1977-5110
08-1369-6228
08-6250-1000
08-1430-3987
08-6261-7560
08-9282-5782
08-1310-3412
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์
พ.ต.ท. เรืองฤทธิ์ ทรงคาศรี
พ.ต.ท. พงษ์พร เกตุพละ
พ.ต.ต. ศิริวัฒน์ เรียมศิริ
พ.ต.ต. อุดร ขัดแก้ว
พ.ต.ต. กฤษณชัย ขันอาสา
พ.ต.ต.หญิง เจนจิรา เรืองสินทรัพย์
พ.ต.ต. มณฑล หงษ์กลาง
พ.ต.ต. สุทธิรักษ์ ลัคนาลิขิต
พ.ต.ต. รุ่งเพชร โรคน้อย
พ.ต.ต. โกวิทย์ ศรีพิบูลย์
พ.ต.ท. พัฐพน ศิริวัฒน์
พ.ต.ต. กิตติพนธ์ สังฆะพันธ์
พ.ต.ท. โกสินทร์ สะอาดวงศ์
พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สมีแจ้ง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4425-8757
0-4425-8757
0-4425-8757
0-4425-8757
0-4428-9191
0-4428-9191
0-4425-4873
0-4425-4870

มือถือ
08-6469-6282
08-7243-1000
08-0450-7645
08-1878-5485
08-9717-0658
09-3359-1399
08-1548-7256
08-4000-1759
08-7991-5050
08-4771-0516
08-1073-9466
08-9054-9494
08-6972-3070
08-9697-7576
06-2989-7897

สภ.กลางดง โทรศัพท์กลาง 0-4436-1234 โทรสารกลาง 0-4436-1416 IP 603164
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์
พ.ต.ท. นธีร์ สุคุณา
พ.ต.ท. นิพนธ์ ศิริอนันต์
พ.ต.ท. ธีระพงษ์ สาริกา
พ.ต.ต. ตระกูล แก้วแหวน
พ.ต.ต. วิรัช ทรัพย์ประเสริฐ
พ.ต.ต. อัครพงษ์ วรรณพงษ์

0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234

08-0488-8785
08-9466-6653
08-1390-2977
08-5631-8920
08-8595-6172
08-7004-8939
09-8103-7213

สภ.แก้งสนามนาง โทรศัพท์กลาง 0-4433-9067 โทรสารกลาง 0-4433-9067 IP 603172
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์
พ.ต.ท. นนท์ธวัช พงศ์เลิศโกศล
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ เชื้อเดช
พ.ต.ท. ชโลธร ใจอ่อน
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ อภิบุญวรเศรษฐ์
พ.ต.ท. ปพน ชัยศักดิ์ศรี
พ.ต.ท. ไพรัช วิริยะ
พ.ต.ท. คมกริช ขวัญใจสกุล
พ.ต.ท. ภักดี ศรีทรัพย์

0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067

09-8185-1292
08-1878-1230
08-1725-7551
09-3564-1221
08-1065-3663
08-8715-8224
08-7244-2011
08-3738-4252
06-3026-4773
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สันติชาติ โทนสูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4433-9067

มือถือ
08-1889-0397

สภ.ขามทะเลสอ โทรศัพท์กลาง 0-4439-7211 โทรสารกลาง 0-4439-7211 IP 603167
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปริญญา พรเดชาพิพัฒ
พ.ต.ท. ถึงพร ปานทอง
พ.ต.ท. เกษตร วินวันก์
พ.ต.ท. พิชัย เชิดชู
พ.ต.ท. ดำรง แสงพรม
พ.ต.ท. จิตรกร โพธิ์คำ
พ.ต.ต. สุภเวช ชูอาวุธ
พ.ต.ท. พรพัฒนา พิสิฐกานต์
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี กุลจิตติโสภิต

0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211

08-6866-8868
08-1878-6059
08-1725-2544
08-9285-6689
08-9924-8288
08-1953-5185
08-1999-2382
08-1999-2345
08-6881-6295

สภ.ขามสะแกแสง โทรศัพท์กลาง 0-4438-5067 โทรสารกลาง 0-4438-5067 IP 603151
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทรงยุทธ ซุยสูงเนิน
พ.ต.ท. อมร บัวล้อมใบ
พ.ต.ท. วรวัส วรวสุวัส
พ.ต.ท. ตฤณ บุญสันเทียะ
พ.ต.ท. สังเวียน ตรวจนอก
พ.ต.ต. วินัย สอาดชอบ
พ.ต.ต. สนิท บรรเทากุล
พ.ต.ท. สุธี รัตนชัย

0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067

08-1977-1401
08-1877-4072
08-9581-5877
08-3793-8989
08-9155-7229
08-6263-2346
08-1709-6425
08-1876-6878

0-4446-9191 [100]
0-4446-9191 [202]
0-4446-9191
0-4446-9191
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191
0-4446-9191 [505]

08-1955-5388
08-4836-9575
08-9949-6953
08-1966-5291
06-3036-5790
08-1868-8879
08-1265-6084
08-9585-8723
06-1056-8156
08-6694-3322

สภ.คง โทรศัพท์กลาง 0-4446-9191 โทรสารกลาง 0-4445-9191 IP 603140
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์ เทียมฟ้าพลกรัง
พ.ต.ท. สุรัตน์ หงส์ชู
พ.ต.ท. จรูญ ทับทิมไทย
พ.ต.ท. เชื้อ สุขเศรษฐ์
พ.ต.ท. เอกราช อาจมนตรี
พ.ต.ท. วรวุฒิ นนตะสี
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชมผา
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ ภูมิดินดิบ
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ คบบัณฑิต
พ.ต.ท. วิรัช นันตะโลหิต
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ครบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4444-8216 โทรสารกลาง 0-4444-8216 IP 603159
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ขวัญเมือง โกสุมา
พ.ต.ท. ถิรวุฒิ พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย์
พ.ต.ท. ชาญ จูงกระโทก
พ.ต.ท. บุนรัตน์ สังข์เสวี
พ.ต.ท. ชีวิน กสิกรรม
พ.ต.ต. ทิวา วรรณโกษิตย์
พ.ต.ต. กุณช์ กุลศิริ
พ.ต.ท. ชลสิทธิ์ เทียมทัด
พ.ต.ท.หญิง สรัญญา ชาญสำโรง

0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216

08-1760-4058
08-1360-7636
08-9895-5598
08-6774-2552
08-1967-8243
09-3486-6957
08-7258-9508
08-4962-8044
08-1931-6599
08-1879-8820

สภ.จอหอ โทรศัพท์กลาง 0-4492-9191 โทรสารกลาง 0-4437-1545 IP 603134
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ ฤกษพุฒิ
พ.ต.ท. สูงศักดิ์ จันทเมนชัย
พ.ต.ท. วุฒิชัย วังทะพันธ์
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ป้องสุธาธาร
พ.ต.ต. ไพศาล อัยรา
พ.ต.ต. กฤติน กอร์ปกุลหิรัญ
พ.ต.ต. ยงยศ ตรีพุฒ
พ.ต.ต. วรวิทย์ เลี่ยมดี
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา สามใจ

0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191

08-1976-8281
09-7924-2588
08-7917-5854
08-9722-4777
08-4000-1759
09-0182-9696
08-4411-5656
08-9134-8909
08-1547-8986

สภ.จักราช โทรศัพท์กลาง 0-4439-9123 โทรสารกลาง 0-4439-9013 IP 603137
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล
พ.ต.ท. พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร
พ.ต.ท. เสรี คงยืนยง
พ.ต.ท. ชัยธร มาทะวงษ์
พ.ต.ท. อนุรุทธ์ สวงโท
พ.ต.ต. จักรวาล ภัทรพรพันธ์
พ.ต.ต. บุญชนะ พรประมินทร์
พ.ต.ท. ประวัติ ทองศรี

0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123

08-8582-0345
08-7822-3955
08-3721-7352
09-6364-6199
09-0237-0101
09-5616-7526
08-7244-4083
08-1999-8667

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-4432-1400 โทรสารกลาง 0-4432-1400 IP 603180
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์
พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์ อินทร์ใย

0-4432-1400
0-4432-1400

08-0488-1155
08-1818-5021
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ยงยุทธ์ แซะจอหอ
พ.ต.ท. พัฒนา แทนพลกรัง
พ.ต.ต. สมยศ นาชิน
พ.ต.ต. พันธ์ยศ เถื่อนพังเทียม
พ.ต.ต. วิสิฎฐ จงอ้อมกลาง
พ.ต.ท. จตุพร ขันชัยภูมิ
พ.ต.ท. คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1401
0-4432-1400
0-4432-1400

มือถือ
09-3328-6727
08-0173-2555
08-4004-5049
08-9531-8305
08-1938-3652
08-9719-2748
08-4960-2727

สภ.ชุมพวง โทรศัพท์กลาง 0-4447-7287 โทรสารกลาง 0-4448-7591 IP 603166
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชินกรณ์ ใจกล้า
พ.ต.ท. รัตนพล ธูปแก้ว
พ.ต.ท. อภิวัชร์ นาทอง
พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์ จันทศร
พ.ต.ท. ภาณุวัฒน์ อุตคำ
พ.ต.ต. ปัญญา ประตังเวสา
พ.ต.ต. ดวงเพชร เถาวโท
พ.ต.ท. อนันต์ สร้อยทอง
พ.ต.ต. สุพจน์ เพียงกระโทก

0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287

08-5441-6644
08-5025-7153
08-1685-6243
08-1999-0279
08-1967-2967
08-6024-6122
09-8620-0159
08-1997-8882
09-3542-4814

สภ.โชคชัย โทรศัพท์กลาง 0-4449-1367 โทรสารกลาง 0-4449-2006 IP 603143
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. จักรภัณฑ์ จันทรอุทัย
พ.ต.ท. รณรงค์ สุรทศ
พ.ต.ท. วิสาขะ เพ็ชรเกษม
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ หงวนกระโทก
พ.ต.ท. วิริยะ อ่ำเมือง
พ.ต.ท. วิมล บุญมานันท์
พ.ต.ท. ธนิสร บัวสรวง
พ.ต.ต. สุพจน์ คำกำพุด
พ.ต.ท.หญิง เอื้ออารีย์ เพียกขุนทด

0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367

08-4433-4747
08-0477-7113
09-5594-1491
08-1265-5980
08-1532-2128
09-1103-6325
08-9479-4775
08-0488-8771
08-6243-3204

สภ.ด่านขุนทด โทรศัพท์กลาง 0-4420-4671 โทรสารกลาง 0-4420-4674 IP 603157
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร
พ.ต.ท. อภิรักษ์ ดวงใจ
พ.ต.ท. อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์
พ.ต.ท. ครองชัย ตาลประดิษฐ์
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ พรหมมา

0-4420-4671
0-4420-4671
0-4420-4671
0-4420-4671
0-4420-4671

09-2915-8594
08-8561-8834
09-1821-8188
08-9720-5159
08-9517-5799
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อนันต์ ปานทอง
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ทัดแก้ว
พ.ต.ท. อาคม ชุดขุนทด
พ.ต.ต. สัญชัย คีรีรัตน์
พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ มูลศาสตร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4420-4671
0-4420-4671
0-4420-4671
0-4420-4671
0-4420-4671

มือถือ
08-4537-4251
08-1308-1600
08-7262-5557
08-1110-0359
08-1955-9033

สภ.เทพารักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4422-7169 โทรสารกลาง 0-4422-7169 IP 603177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรพล เล่มเปี่ยม
พ.ต.ท. วรโชติ สุกใส
พ.ต.ท. นิติพงศ์ ติวาชัยวิรัตน์
พ.ต.ท. ประหยัด ฟุงสูงเนิน
พ.ต.ท. ดำรงณภัทร ชยพลวัฒน์
พ.ต.ท. ฐนวรรษ เจริญจันทึก
พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไฝจันทึก

0-4422-7169
0-4422-7169
0-4422-7169
0-4422-7169
0-4422-7169
0-4422-7169
0-4422-7169

08-3222-0505
08-1660-2978
08-0161-4449
08-1877-7350
08-7255-5459
08-9720-3093
09-0190-1224

สภ.โนนแดง โทรศัพท์กลาง 0-4447-5100 โทรสารกลาง 0-4447-5100 IP 603173
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย บำรุงชัย
พ.ต.ท. ศิลปะ ไกยราช
พ.ต.ท. สมภพ ทองพันชั่ง
พ.ต.ท. สมชาย สงเคราะห์
พ.ต.ต. ไพโรจน์ กลจังหรีด
พ.ต.ท. นิกร ปานประเสริฐ
พ.ต.ท. สันติภาพ ปภาวสิทธิ์
พ.ต.ต. ณัณฐพฎ เทพมณี

0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100

08-1889-1499
08-1332-8759
08-8475-9662
08-1265-6577
08-4961-2829
08-0721-3345
08-3683-0820
09-8278-7400

สภ.โนนไทย โทรศัพท์กลาง 0-4438-1042 โทรสารกลาง 0-4438-1042 IP 603161
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พฤทธิ์ บุญปก
พ.ต.ท. สัญชัย พิสันพันธ์
พ.ต.ท. พันธ์กิตติคุณ ราศีวรัตน์
พ.ต.ท. ธวัช บุญเคหา
พ.ต.ท. สายชล จงปลูกกลาง
พ.ต.ท. สืบตระกูล เทพปิยะวงศ์
พ.ต.ท. บุญส่ง ขอบโคกกรวด
พ.ต.ท. เอกชัย ปลั่งประเสริฐ
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ รุ่งเรือง
พ.ต.ท. พงศธร ถนัดกิจ

0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1191
0-4438-1191
0-4422-9033
0-4438-1191
0-4438-1191
0-4438-1191
0-4438-1191

09-3456-0990
08-4832-4848
08-9949-6894
08-8361-6296
08-1877-6368
08-0730-5501
08-1878-3865
08-1548-7643
08-4039-7722
09-3534-8956
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.โนนสูง โทรศัพท์กลาง 0-4437-9300 โทรสารกลาง 0-4437-9027 IP 603152
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิรันดร์ แก้วอิน
พ.ต.ท. สุทัศน์ ชัยมงคล
พ.ต.ท. วิศณุ กรใหม่
พ.ต.ท. ธนกฤต พึ่งนุสนธิ์
พ.ต.ท. อภินันท์ ปลื้มมะลัง
พ.ต.ท. ศักดาฤทธิ์ คงศักดิไทย
พ.ต.ท. ทองดี โคตรประทุม
พ.ต.ท. แพร มุ่งเขื่องกลาง
พ.ต.ต. ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย
พ.ต.ต. เด่นชัย ธนะสูตร
พ.ต.ท. โดม กิขุนทด
พ.ต.ท. ศศิศ เชิญรัมย์

0-4437-9300
0-4437-9300
0-4437-9300
0-4437-9300 [203]
0-4437-9300 [208]
0-4437-9300 [208]
0-4437-9300 [208]
0-4437-9300 [306]
0-4437-9300 [304]
0-4437-9300 [306]
0-4437-9300
0-4437-9300

08-1876-3409
08-6333-6353
08-1730-6778
08-7878-0788
09-8546-4249
08-1876-6892
08-1548-4476
09-2489-4056
08-5122-7887
08-8341-2263
08-1907-3643
08-7297-7024

สภ.บัวลาย โทรศัพท์กลาง 0-4449-5005 โทรสารกลาง 0-4449-5203 IP 603182
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ ธรรมมิ่งมงคล
พ.ต.ท. อำนาจ กาหลง
พ.ต.ท. ชาญชัย โคตรศิริ
พ.ต.ท. พิษณุ กองทองนอก
พ.ต.ต. อาวุฒิ อ่อนวรรณะ
พ.ต.ท. ชาติชาย เรียมศิริ
พ.ต.ต. ทวีป สืบสุนทร

0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005

08-1878-9357
08-1682-3301
08-4962-2643
08-7038-6265
08-5764-2869
08-1859-1007
08-9774-4475

สภ.บัวใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4446-1020 โทรสารกลาง 0-4446-1299 IP 603139
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. คารม บุญสด
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ รอดนวล
พ.ต.ท. นภดล ทุนทวีศีลศักดิ์
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ บุญดำเนินพานิช
พ.ต.ต. วิษณุ แวดอุดม
พ.ต.ท. ธีร์วศิษฐ์ ภักดีดินแดน
พ.ต.ต. ธงชัย วิมลศิลป์
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วรรณะ

0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020

08-1876-2087
08-7879-9949
08-1879-0799
08-4431-6996
09-0878-9795
09-0181-0808
08-1547-8047
08-9905-3792

สภ.บ้านปรางค์ โทรศัพท์กลาง 0-4497-0274 โทรสารกลาง 0-4497-0274 IP 603141
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. มาโนช เกิดขวัญ
พ.ต.ท. ธัชพล ส่องแสง

0-4497-0274
0-4497-0274

08-1062-3540
09-3093-4433
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อุดม นิลมัย
พ.ต.ท. เผด็จศักดิ์ รัตนาพันธ์
พ.ต.ท. ผดุง มาตรแสง
พ.ต.ต. กิตติสัญห์ เหิกขุนทด
พ.ต.ต. กรกฎ ทศแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274

มือถือ
08-8582-0650
08-1120-7155
08-9989-2514
08-9945-0261
08-1913-2520

สภ.บ้านหัน โทรศัพท์กลาง 0-4498-7156 โทรสารกลาง 0-4498-7120 IP 603146
ผกก.

พ.ต.อ. ขุนศึก เศรษฐชัย

0-4498-7120

08-1879-3586

พ.ต.ท. เพิ่มพูน เกื้อกิจจา
พ.ต.ท. ไพบูลย์ เคียงสูงเนิน
พ.ต.ท. อรรณพ แบ่งเพชร
พ.ต.ท. คนอง ท้าวจันทร์
พ.ต.ท. สุพัฒ ดารุนิกร

0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120

08-1929-5639
08-0733-0030
08-9400-7454
08-8126-5191
08-1601-9879

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส..
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

สภ.บ้านเหลื่อม โทรศัพท์กลาง 0-4438-7090 โทรสารกลาง 0-4438-7091 IP 603171
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมหมาย ขวัญจุ้ย
พ.ต.ท. ศาสตรา นันชนะ
พ.ต.ท. ฐิตินันท์ วรรณสาร
พ.ต.ท. ณรงค์ การถาง
พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ หมายเหนี่ยวกลาง
พ.ต.ต. พันแสง แสงเสียงฟ้า

0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090

08-5023-4763
08-9581-2782
08-9844-2812
08-1879-9731
08-4660-0191
08-4702-6263
08-9781-6472

สภ.ประทาย โทรศัพท์กลาง 0-4448-9209 โทรสารกลาง 0-4448-9583 IP 603149
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติภพ จงอุตส่าห์
พ.ต.ท. ธวัชชัย สร้อยสวัสดิ์
พ.ต.ท. นพพสิษฐ์ จำปารัตน์
พ.ต.ท. วรพจน์ สวงโท
พ.ต.ท. นาวิน เกตุผักแว่น
พ.ต.ต. จิรันธนิน ปัดตาเทศา
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ สุวรรณธาดา

0-4447-9456
0-4447-9456
0-4447-9456
0-4447-9456
0-4447-9456
0-4447-9456
0-4447-9456

09-8601-9303
08-9115-5934
08-7635-8555
08-2148-5427
09-2256-9976
09-5645-1329
08-6234-2516

สภ.ปักธงชัย โทรศัพท์กลาง 0-4444-1059 โทรสารกลาง 0-4444-1059 IP 603142
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล
พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง
พ.ต.ท. วิทวัส แสงสว่างสถิตย์

0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059

09-1331-1665
09-3329-1919
08-6549-8948
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บรรณวิฑิต ศรีหะพล
พ.ต.ท. ร่วม กลีบกลางดอน
พ.ต.ต. ณัฐภวรรธน์ พุ่มจัตุรัส
พ.ต.ต. ปรีชา สืบราช
พ.ต.ต. นคร ถนอมทรัพย์
พ.ต.ท. นภดล เปลี่ยนรูป
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ตังอำนวย
พ.ต.ต. ประสบโชค แดงนา
พ.ต.ต. นราพงษ์ เตือนขุนทด
พ.ต.ต. ประชารัตน์ อันสุข
พ.ต.ท. สมชัย ดีสุวรรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059

มือถือ
09-0368-1464
08-5479-5141
08-1955-2616
08-1389-0614
08-9864-5442
08-7229-7557
08-4411-5656
08-4256-9463
08-1203-4460
08-0104-5885
08-1770-1115

สภ.ปากช่อง โทรศัพท์กลาง 0-4431-1234 โทรสารกลาง 0-4431-3990 IP 603162
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ มณีใหญ่
พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ หล่อแสง
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ ชวนกระโทก
พ.ต.ท. นพพร ปราชญ์กระโทก
พ.ต.ท. บวร สมบัติธีระ
พ.ต.ต. กิติกรณ์ กาศลังกา
พ.ต.ต. สายันต์ จันทะภักดี
พ.ต.ต. ศุภากร รสชอบ
พ.ต.ต. กฤษณพร พืชผล
พ.ต.ท. ศุภกร มาตย์สมบัติ
พ.ต.ท. มณฑล สังข์วัย
พ.ต.ท. อรรถพล สงพูล

0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234

08-6460-7851
08-9425-9966
08-7959-5252
08-1955-9717
08-1265-4856
08-6469-6233
08-9428-5355
08-1718-9986
08-7655-1542
08-0447-6999
08-9977-6438
08-1161-5454
09-9295-5888

สภ.พระทองคำ โทรศัพท์กลาง 0-4497-2222 โทรสารกลาง 0-4422-7169 IP 603178
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์ พานประทีป
พ.ต.ท. วิชมัย จำลองศุภลักษณ์
พ.ต.ท. พศวีร์ นักฟ้อน
พ.ต.ท. พินิจ นิยมสินธ์
พ.ต.ต. สมเกียรติ แก้วตา
พ.ต.ท. ไพศาล โรจนไพฑูรย์ทิพย์
พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์ บุญคุ้ม

0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222

09-4978-2987
08-1976-2027
08-1966-3887
08-1282-4674
08-1265-8312
08-6243-1635
08-6159-7718
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พนมรุ้ง ขอนพุดซา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4497-2222

มือถือ
08-1090-1771

สภ.พลกรัง โทรศัพท์กลาง 0-4491-8600 โทรสารกลาง 0-4491-8600 IP 603136
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ราชพร หงษ์ภักดี
พ.ต.ท. ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล
พ.ต.ท. ศรีสันต์ เฟื่องสังข์
พ.ต.ท. นุกูล แก้วจรูญ
พ.ต.ต. ปฐมพงษ์ ใจประเสริฐ
พ.ต.ต. สมทบ คูพันดุง

0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600

08-5775-2020
09-5929-3235
08-1698-8881
08-9722-3077
08-7607-4562
09-3323-8641

สภ.พิมาย โทรศัพท์กลาง 0-4448-1333 โทรสารกลาง 0-4448-1333 IP 603155
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อาทิพย์ ซึมดอน
พ.ต.ท. อธิภัทร ดาทวี
พ.ต.ท. อดิศร ชาวเมือง
พ.ต.ท. วิทยา บุญวัน
พ.ต.ท. ศักดิ์ธนา แจ้งไพร
พ.ต.ท. เด่นชัย ชำนาญในเมือง
พ.ต.ท. สุชน ซุ่มทองหลาง
พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน
พ.ต.ต. สิทธิชัย ภาวจันทึก
พ.ต.ท. ไพบูรณ์ คูณค้ำ
พ.ต.ท.หญิง ปิยฉัตร ประภาวัตร

0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333

08-3382-6162
08-4827-7551
08-6310-0704
08-7022-1220
08-3744-7442
08-1684-7132
08-1977-5979
06-8592-9959
08-7257-4797
08-1977-2455
06-1569-9797

สภ.โพธิ์กลาง โทรศัพท์กลาง 0-4421-1191 โทรสารกลาง 0-4422-2316 IP 603133
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อรุษ คำตุ้ย
พ.ต.ท. คเชนท์ เสตะปุตตะ
พ.ต.ท. อนิวรรตน์ สุรินทร์วงศ์
พ.ต.ท. ประภาส มะเริงสิทธิ์
พ.ต.ท. ประยุทธ แพปรุ
พ.ต.ต. รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธิ์
พ.ต.ต. ทัศนัย นคราวนากุล
พ.ต.ต. อัครคมฆ์ ญาติเจริญ
พ.ต.ต. บุรัสกร ลาผ่าน
พ.ต.ท. สุเทพ รามสันเทียะ

0-4421-1403 [100]
0-4421-1403 [200]
0-4421-1403 [202]
0-4421-1403 [300]
0-4421-1403 [301]
0-4421-1403 [203]
0-4421-1403 [203]
0-4421-1403 [203]
0-4421-1403 [401]
0-4421-1403 [500]

08-1639-3595
09-8194-2414
08-6865-5558
08-4297-5554
08-5102-3227
09-3329-1519
08-1964-0559
08-8477-1560
08-6544-4561
08-4411-5858
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.มะเริง โทรศัพท์กลาง 0-4422-0805 โทรสารกลาง 0-4422-0805 IP 603135
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยงยศ พลเดช
พ.ต.ท. สมพงษ์ รัตนแมนสรวง
พ.ต.ท. ดิษย์ธนา ธัญญพืช
พ.ต.ท. วีระพล ระเบียบโพธิ์
พ.ต.ท. สุพีร์ ชัยสูงเนิน
พ.ต.ท. ประจักร กรำกระโทก
พ.ต.ท. เทวัญ แทงเป้า
พ.ต.ต. ธีระยุทธ ปลิวสูงเนิน
พ.ต.ต.หญิง เบญจา จาตุพรวรกุล

0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805

08-7872-4433
08-1633-1798
08-8350-1390
08-7245-9905
08-1921-5049
08-6719-2734
08-1977-4157
08-7874-9555
08-1014-2333

สภ.เมืองยาง โทรศัพท์กลาง 0-4422-9033 โทรสารกลาง 0-4422-9033 IP 603176
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิรันดร์ คู่พิทักษ์
พ.ต.ท. สงกรานต์ ปัญญานาค
พ.ต.ท. ปรีชา สารถี
พ.ต.ต. สุรชาติ จันทลักษณานนท์
พ.ต.ต. บูรพา ทนงรักษ์ธรรม
พ.ต.ท. สวง มณีทิพย์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ เกียมา
พ.ต.ต. ธนกฤต ฉลวยประทินกุล

0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033

08-5764-6446
08-4584-5966
08-1391-2293
08-6243-4373
08-4774-3585
08-7444-4664
08-4605-6104
08-0797-4746

สภ.ลำทะเมนชัย โทรศัพท์กลาง 0-4496-4191 โทรสารกลาง 0-4496-4191 IP 603179
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม
พ.ต.ท. วิทยา พงษ์ไพบูลย์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ จันทรัตน์
พ.ต.ท. เลาหกรณ์ มุ่งดี
พ.ต.ท. วิเชษฐ คงมีชนม์
พ.ต.ท. ไพรรัตน์ คุ้มแวง
พ.ต.ต. ไพรัตน์ แก้วสระโมลี

0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191

08-5491-9900
08-7873-3864
08-1918-0662
08-8114-0507
08-6246-2909
08-9779-2608
08-7868-5420

สภ.วังน้ำเขียว โทรศัพท์กลาง 0-4422-8252 โทรสารกลาง 0-4422-8252 IP 603174
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม
พ.ต.ท. กิตติโชค คิรินทร์
พ.ต.ท. ประกอบ เชื้อกลาง
พ.ต.ท. คมกฤช เคนชา
พ.ต.ท. กฤษฎา กนกชัชวาล

0-4422-8252
0-4422-8252
0-4422-8252
0-4422-8252
0-4422-8252

08-1878-1525
08-1876-6849
08-0740-9217
08-1967-4068
08-0724-8558
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สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วิจัย ปานเงิน
พ.ต.ต. นิรันดร์ ถวัลย์ภูวนาถ
พ.ต.ท. มงคล สุริโย
พ.ต.ท. จรัญ คูณกิ่ง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4422-8252
0-4422-8252
0-4422-8252
0-4422-8252

มือถือ
08-1971-7675
06-2352-9289
08-0733-6513
08-5104-5897

สภ.สีคิ้ว โทรศัพท์กลาง 0-4441-1010 โทรสารกลาง 0-4441-1415 IP 603144
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมศัก สุขสำราญ
พ.ต.ท. สุรวิทย์ โยนจอหอ
พ.ต.ท. วรวุฒิ เล็กสุนทร
พ.ต.ท. ชัชวาล อภิรมย์ชวาล
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ คงยิ่งเรืองสิน
พ.ต.ท. สามารถ รัตนวิชัย
พ.ต.ท. ธนดล ศรีวันชัย
พ.ต.ท. วิรัตน์ ทัศนิยม
พ.ต.ต. กิตติพศ ชำนาญเท
พ.ต.ต. สมชาย นาคสูงเนิน
พ.ต.ต. พชร อินทร์เหล่าใหญ่
พ.ต.ต. ภราดร โคตรทัศน์
พ.ต.ต. สืบสกุล สิมะวรธรรมกุล
พ.ต.ท.หญิง จำเรียง รองสวัสดิ์

0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010

08-4651-1212
08-1867-2138
08-1819-8676
09-3537-4658
08-7966-4971
08-6866-5352
08-6725-6012
08-1024-4213
08-2085-3398
08-7963-7744
08-2826-4561
08-7875-3077
08-6188-8834
08-7008-8536

สภ.สีดา โทรศัพท์กลาง 0-4430-3191 โทรสารกลาง 0-4430-3191 IP 603181
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์ วงศ์สามี
พ.ต.ท. ภวัต ฉัตรอินแก้ว
พ.ต.ท. ควรคิด ชวนจิต
พ.ต.ท. พันธ์ยศ พีระยศวริศ
พ.ต.ท. ทฤษฎี รักษาชาติ
พ.ต.ท. เวช ประทุมแสง
พ.ต.ต. ปัณณวิชญ์ ผ่าผล

0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191

08-7655-6566
08-8686-8651
08-1669-5648
08-1331-1404
08-1999-9702
08-1069-4193
08-3398-4635

สภ.สูงเนิน โทรศัพท์กลาง 0-4436-9038 โทรสารกลาง 0-4441-9984 IP 603154
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ราเชน ไผ่เกาะ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ถนอมสิน
พ.ต.ท. นิยม ฤทธิ์เลื่อน
พ.ต.ท. พลัฏฐ์ เพียรพิทักษ์
พ.ต.ต. เสกสรรค์ องอาจ

0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038

08-5601-1502
08-1725-7954
09-1018-8955
08-2366-6114
08-8098-1911
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ
พ.ต.ท.หญิง กำจาย ฟุตสูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4436-9038
0-4436-9038

มือถือ
09-6241-9163
08-6874-4717

สภ.เสิงสาง โทรศัพท์กลาง 0-4444-7129 โทรสารกลาง 0-4444-7129 IP 603169
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
พงส.ผนก.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ สุขเจริญ
พ.ต.ท. มนัส ชมเชย
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
พ.ต.ต. พรภิรมย์ ล้อมกระโทก
พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลาง
พ.ต.ท. สมบูรณ์ จันโท
พ.ต.ท. ยุทธพล บุษบา

0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129

08-7454-7724
08-5024-5616
06-1449-9545
08-5418-1818
08-5768-4299
08-1790-2398
08-2751-2009

สภ.หนองบุญมาก โทรศัพท์กลาง 0-4449-0103 โทรสารกลาง 0-4449-0101 IP 603170
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เชษฐา เชยชุ่ม
พ.ต.ท. รักพงษ์ บัวเทียม
พ.ต.ท. บุญโรจน์ ทรัพย์มา
พ.ต.ท. สำราญ ดีมา
พ.ต.ท. สุกรี ปลั่งกลาง
พ.ต.ต. ประมาณ จุลผักแว่น
พ.ต.ต. เดชา เดชไทย
พ.ต.ท. องอาจ ผ่องใส
พ.ต.ต. นพดล ติสันเทียะ

0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101

08-8582-2642
08-4825-5050
08-9845-1779
08-5766-9732
08-7445-8777
08-9719-5010
09-0116-9621
08-2200-1717
08-2601-2374

สภ.หนองสาหร่าย โทรศัพท์กลาง 0-4424-9000 โทรสารกลาง 0-4424-9000 IP 603164
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โรจนินทร์ ทองใบ
พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกรอก
พ.ต.ท. สุรชัย บุญเอก
พ.ต.ท. อำนาจ ปิดจัตุรัส
พ.ต.ท. ประหยัด กาน้อย
พ.ต.ท. เอกราช จันทะดี
พ.ต.ท. อเนก ญาณอุบล
พ.ต.ต. บุญเทอด ธีรพงศธร

0-4424-9000
0-4424-9000
0-4424-9000
0-4424-9000
0-4424-9000
0-4424-9000
0-4424-9000
0-4424-9000

08-1377-9560
09-9396-2453
08-1999-9825
08-1728-6992
08-1967-6003
08-4831-6198
08-1297-2623
08-9846-8425

สภ.หมูสี โทรศัพท์กลาง 0-4429-7431-3 โทรสารกลาง 0-4429-7434 IP 603165
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. สมนึก เจียมจังหรีด
พ.ต.ท. ดลลชา ปั้นมณี
พ.ต.ท. สุเมธ ทองสมุทร

0-4429-7431
0-4429-7431
0-4429-7431

08-1967-8852
08-9949-4109
08-1897-5789
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. หริพงษ์ แววโคกสูง
พ.ต.ท. วรวิทย์ วิจิตรจริยา
พ.ต.ต. อิสริยะ ภูดีทิพย์
พ.ต.ต. ฐิติภูมิ พลอยหมื่นไวย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4429-7431
0-4429-7431
0-4429-7431
0-4429-7431

มือถือ
08-1725-6450
08-7876-5444
08-5017-0811
08-1375-6701

สภ.ห้วยแถลง โทรศัพท์กลาง 0-4439-1191 โทรสารกลาง 0-4439-1191 IP 603147
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สรวิศ เพช็รคำ
พ.ต.ท. สุพจน์ ศรีโชค
พ.ต.ท. เผด็จ สกุลโชติ
พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ วารินทร์
พ.ต.ต. ธานี ทรพีสิงห์
พ.ต.ต. สุพจน์ ฉิมหาชาติ
พ.ต.ท. สุนันท์ เจริญจิตร
พ.ต.ต. ทศพล ธีระเดช
พ.ต.ท. พีรพงษ์ แก่นกระโทก

0-4439-1291
0-4439-1191
0-4439-1191
0-4439-1191
0-4439-1191
0-4439-1191
0-4439-1191
0-4439-1191
0-4439-1191

08-1925-6358
08-1789-8657
08-1670-2009
08-3552-6669
08-9569-5879
08-7254-5659
08-4961-6837
08-4645-6535
09-7087-7895

สภ.หินดาด โทรศัพท์กลาง 0-4439-3091 โทรสารกลาง 0-4439-3091 IP 603158
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สนอง บุญเกิด
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
พ.ต.ท. อรรถกร วิเชียรรัตน์
พ.ต.ท. สายชล ศรีเมือง
พ.ต.ต. อรุณ บัวโค้ง
พ.ต.ท. เปี่ยมศักดิ์ เขาแก้ว
พ.ต.ต. พิทักษ์ มุณีชัย
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ประชากิจ

0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091

08-1877-4563
08-1636-4031
08-1925-4673
08-7259-5858
08-1069-7901
08-1966-0354
06-3763-1919
08-1878-8439

สภ.อุดมทรัพย์ โทรศัพท์กลาง 0-4496-7006 โทรสารกลาง 0-4496-7009 IP 603175
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ณรงค์ ม่วงชูอินทร์
พ.ต.ท. จรัญ ผันกระโทก
พ.ต.ท. จักรี สุนทโร
พ.ต.ท. สันติสุข สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท. ศรันย์วิทย์ แก้วศรีหา
พ.ต.ท. รวิพล ยูงทอง

0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7006

08-9844-6518
08-9630-3464
08-5046-3838
08-1185-4427
09-6475-6795
09-8150-5837

สภ.กระชอน โทรศัพท์กลาง 0-4424-9210 โทรสารกลาง 0-4424-9210 IP 603156
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ทองปอน ปานทอง
พ.ต.ท. อัมรินทร์ ถ่ายสูงเนิน

0-4424-9210
0-4424-9210

08-1684-7222
08-1976-6190
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สวป.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ชำนาญ ช่วงไกร
พ.ต.ท. บุญส่ง แก่นวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4424-9210
0-4424-9210

มือถือ
09-8584-7552
08-9845-1205

สภ.บ้านหันห้วยทราย โทรศัพท์กลาง 0-4424-9161 โทรสารกลาง 0-4424-9161 IP 603150
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. เพิ่มสุข ศิริพละ
พ.ต.ท. ธีระยุทธ สามใจ
พ.ต.ต. เอกวัฒน์ นามราช

0-4424-9161
0-4424-9161
0-4424-9161

08-9845-1046
08-7456-1437
06-1058-4003

สภ.พลสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-4437-7066 โทรสารกลาง 0-4437-7066 IP 603153
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. จักรพงษ์ บุญห่อ
พ.ต.ท. สมยศ ปลัดศรีช่วย
พ.ต.ท. วุฒินันท์ เนตรสูงเนิน
พ.ต.ต. ประพัฒน์ ชูพลกรัง

0-4437-7066
0-4437-7066
0-4437-7066
0-4437-7066

08-1876-8272
08-1065-9223
08-1186-6704
06-1331-4649

สภ.คลองไผ่ โทรศัพท์กลาง 0-4432-3352 โทรสารกลาง 0-4432-3352 IP 603145
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. เจตน์สฤษฎิ์ คล้ายพลอย
พ.ต.ท. เนติรัฐ บุษรา
พ.ต.ต. พนม สิงหเศรษฐกิจ

0-4432-3352
0-4432-3352
0-4432-3352

08-4640-3006
08-5308-8818
08-1872-4521

สภ.ดอนแสนสุข โทรศัพท์กลาง 0-4496-2120 โทรสารกลาง 0-4496-2120 IP 603160
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ภราดร สมควร
พ.ต.ท. โพธิ์ดี สุพิพัฒน์โมลี

0-4496-2120
0-4496-2120

08-1380-3551
08-5493-5625

สภ.เมืองพลับพลา โทรศัพท์กลาง 0-4424-9449 โทรสารกลาง 0-4424-9449 IP 603148
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สิริศักดิ์ สกุลสุขธงชัย
พ.ต.ต. สมดี บุตรวงษ์
พ.ต.ต. ชำนาญ รัตนพันธ์

0-4424-9449
0-4424-9449
0-4424-9449

08-9280-6890
09-3740-2351
08-5929-8522

สภ.สีสุก โทรศัพท์กลาง 0-4424-9666 โทรสารกลาง 0-4442-4966 IP 603138
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. โยธิน วรรณทวี
พ.ต.ต. พงศ์พิพัฒน์ ญาติโพธิ์

0-4424-9666
0-4424-9666

08-8079-9639
08-9285-9841

สภ.หนองสรวง โทรศัพท์กลาง 0-4497-3042 โทรสารกลาง 0-4497-3016 IP 603168
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ช่วงโชติ ขอพรกลาง
พ.ต.ท. เฉลียว เกริ่นกระโทก

0-4497-3042
0-4497-3042

08-1321-4459
08-9721-5664
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Police
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์กลาง 0-4481-2660 โทรสารกลาง 0-4481-6970 IP 603101
Web Site: www.chaiyaphum.police.go.th E-mail: chaiyaphum@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง.ผบก.
รอง.ผบก.
รอง.ผบก.
รอง.ผบก.
รอง.ผบก.
รอง.ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง
พ.ต.อ. ไพโรจน์ บุญเต็ง
พ.ต.อ. วิรัช เบ้าคำ
พ.ต.อ. มาโนชย์ พวงชมภู
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ แก้วมณี
พ.ต.อ. วัชรินทร์ บุญคง
พ.ต.อ. บรรพต มุ่งขอบกลาง
ร.ต.อ. ภูสิษฐ์ ก้อนทอง

0-4481-1242
0-4483-0412
0-4483-8059
0-4481-6035
0-4483-8147
0-4481-2050
0-4481-6035
0-4481-1242

08-1814-4991
08-1876-6044
08-8158-2004
09-3327-5534
08-1999-8534
08-7779-9433
08-0333-3303
08-1266-8939

พ.ต.อ. ภัทรพล เล่าเปี่ยม
พ.ต.ท. ณรงค์ พิมพ์สุขสกุล
พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย
พ.ต.ท. ธานินทร์ สุจินพรัม
พ.ต.ต. ประยูร วงศ์ชาญศรี
พ.ต.ต. สากล วงษ์หาญ
พ.ต.ท. อรุณ อุสมา
พ.ต.ท. อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์

0-4481-6036
0-4482-1923
0-4482-1923
0-4482-1922
0-4482-1920
0-4481-6972
0-4481-6973
0-4481-1533

08-3222-0505
08-1877-1753
08-1790-6377
08-9896-5695
09-4483-7127
08-4853-6108
08-2265-4141
08-2869-8444

พ.ต.อ. บัณฑิต พุทธลา
พ.ต.อ. สุขสันต์ ไตรทิพย์
พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี

0-4482-1926
0-4482-1926
0-4482-1926

08-1977-1099
08-1600-9089
08-7964-0909

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4481-1838, 0-4482-1925 โทรสารกลาง 0-4481-1838, 0-4482-1925
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สรวิศ มาอินทร์
พ.ต.ท. สุธีภัค วชิรโชติกุล
พ.ต.ท. จิรภัทร ครุธทะยาน
พ.ต.ท. สุเมธ โพธะ
พ.ต.ต. พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

0-4481-1838
0-4481-1838
0-4481-1838
0-4482-1925
0-4481-1838

08-9629-4777
09-9249-1499
09-9462-9569
08-9201-5145
08-6246-9222
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สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณัฐพล บัวบุตร
พ.ต.ท. อนุสรณ์ สะตะ
พ.ต.ท. ชัยยะพร บุญอินทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4481-5000
0-4481-1838
0-4482-1925

มือถือ
08-4909-0056
09-4525-1666
08-4897-0772

สภ.เมืองชัยภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4481-7111 โทรสารกลาง 0-4481-3616 IP 603102
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไชยยุทธ วงค์โคกสูง
พ.ต.ท. สันติชัย หนูทอง
พ.ต.ท. สุรจิตต์ วิวรรธน์สมบัติ
พ.ต.ท. เกณฑ์ชยะ สกลชัย
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ใจสบาย
พ.ต.ต. พิสิษฐ์ เตชะธีมาพร
พ.ต.ท. มนูญ พูนจันอัด
พ.ต.ต. บุญยงค์ สอนสุช
พ.ต.ต.หญิง กุหลาบ บุญทากลาง
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ดีธรรม
พ.ต.ท. สุชาติ ปันสันเทียะ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อุตรส
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ โพธิ์ศรี
พ.ต.ท. สมาน เชาว์มะเริง
พ.ต.ต. สุอารีย์ สาแก้ว
พ.ต.ต. วันชัย จีนคำ

0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111
0-4481-7111

08-7951-1519
08-1622-0814
08-1999-1674
08-1750-8742
08-1879-7593
08-5206-3169
08-6725-6012
08-6725-6012
08-5364-3756
08-9949-5996
09-5609-8008
08-5015-0511
08-5479-3349
09-1789-6687
09-8081-3446
08-1871-7119

สภ.ภูเขียว โทรศัพท์กลาง 0-4486-1444 โทรสารกลาง 0-4486-1563 IP 603105
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อร่าม ประจิตร
พ.ต.ท. สุพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ปกรณ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นิเต็ม
พ.ต.ท. บุญส่ง แอ้นชัยภูมิ
พ.ต.ท. สมชาย แจ่มใส
พ.ต.ท. ยุติวิชญ์ โฉมสะอาด
พ.ต.ท. บุญเรือง ต่อสกุล
พ.ต.ท. บรม ศรีสงค์
พ.ต.ต. วิชัย โหมดนอก

0-4486-1561
0-4486-1444
0-4486-1562
0-4486-1444
0-4489-1444
0-4486-1444
0-4486-1444
0-4486-1562
0-4486-1444

08-1683-6657
09-7001-1777
08-1814-1785
08-1977-3632
08-3066-4403
08-3332-2320
08-7619-6989
08-7872-4113
08-6253-4965

สภ.แก้งคร้อ โทรศัพท์กลาง 0-4488-2887 โทรสารกลาง 0-4488-0096 IP 603110
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. จาตุรนต์ ตระกูลปาน
พ.ต.ท. นิวัติ ศิลปชีวสันติ

0-4488-2887 [100]
0-4488-2887

08-9630-3838
08-1393-3828
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รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ยรรยง ทองใบใหญ่
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ คนอุตส่าห์
พ.ต.ต. วิญญู พื้นหินลาด
พ.ต.ท. พยง นุชนุ่ม
พ.ต.ต. เจริญ สารคำ
พ.ต.ต. ณฐพงศ์ธาดา จันทร์อินทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4488-2887
0-4488-2887 [301]
0-4488-2887 [301]
0-4488-2887
0-4488-2887
0-4488-2887 [505]

มือถือ
08-5613-8023
08-6874-4085
08-4786-5640
08-6257-0228
08-7878-0256
08-7242-7207

สภ.คอนสวรรค์ โทรศัพท์กลาง 0-4486-7568 โทรสารกลาง 0-4488-9102 IP 603119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บัญชา ไพรินทร์
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ พิทักษ์ชัยธรรม
พ.ต.ท. มังตรา กาชัย
พ.ต.ท. ณัฐพล กิ่งโชค
พ.ต.ท. คำพล โนนุช
พ.ต.ท. วิทยา กุศลวงค์
พ.ต.ท. วิศาล ซิลพรมราช
พ.ต.ท. บุญธรรม แพเกาะ
พ.ต.ท. กมล วงศ์สิทธิ์
พ.ต.ต. วรรณ์ชัย แสงมณี

0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568

08-1976-7516
08-1977-2497
08-0740-2040
09-8264-2043
08-6868-4355
08-6224-9292
08-3747-4443
08-5778-5721
09-4291-1809
08-4826-4686

สภ.หนองบัวระเหว โทรศัพท์กลาง 0-4489-7102 โทรสารกลาง 0-4489-7358 IP 603123
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ
พ.ต.ท. กฤษดา มินทร์เสน
พ.ต.ท. สราวุฒิ พสิทฐ์ธุวานนท์
พ.ต.ท. ธีรภัทร สมบัติหลาย
พ.ต.ท. ฐนธิป พิทธยาวิวัฒน์กุล
พ.ต.ท. เมธา ไชยบุรี
พ.ต.ท. รัชยศ มาศพันธ์

0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102

08-0467-8464
08-5920-7888
08-7260-7333
08-7963-9696
08-1949-2994
08-1264-4870
08-6305-3356

สภ.บ้านเขว้า โทรศัพท์กลาง 0-4489-1103 โทรสารกลาง 0-4489-1103 IP 603126
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ณรงค์ สืบสนธิ
พ.ต.ท. วีระพล อินทอง
พ.ต.ท. พรชัย ตระการกุลธร
พ.ต.ท. เอกพล เพชรนอก
พ.ต.ท. ณัฐพันธ์ เดชพลกรัง
พ.ต.ต. ทนัน โกศรีงาม
พ.ต.ท. สวิตต์ วงศ์เสถียรชัย

0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103

08-8722-0132
08-7893-5596
08-1725-5959
08-1977-1631
08-1955-7001
08-1017-4445
08-4945-0659
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เข็มทอง มณีรัตนรังษี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4489-1103

มือถือ
08-9789-2270

สภ.จัตุรัส โทรศัพท์กลาง 0-4485-1500 โทรสารกลาง 0-4484-0025 IP 603108
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมเจตน์ ไทยานนท์
พ.ต.ท. วรวีร์ ครองงาม
พ.ต.ท. เตชิต โป๊ะประนม
พ.ต.ท. ธัชชัย เชิงชั้น
พ.ต.ต. ธนกฤต จำเริญโชคชัย
พ.ต.ท. โสวัฒน์ หงษ์ทอง
พ.ต.ท. พัชรวัฒน์ ศักดิ์คณาพงษ์

0-4485-1500 [100]
0-4485-1500 [202]
0-4485-1500 [212]
0-4485-1500 [201]
0-4485-1500 [404]
0-4485-1500 [212]
0-4485-1500 [500]

09-3338-2097
09-8815-3799
08-5651-5470
08-5207-9074
09-3472-5858
08-1422-0897
06-1614-2558

สภ.หนองบัวแดง โทรศัพท์กลาง 0-4487-2122 โทรสารกลาง 0-4487-2122 IP 603117
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประทีป ปิยะทัตศรี
พ.ต.ท. สุรนาท วัฒนเขจร
พ.ต.ท. สุมิตร ชัยยุทธ
พ.ต.ท. บุญส่ง หมื่นสุรินทร์
พ.ต.ท. กนก รอดสำราญ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ มิตราช
พ.ต.ท. โสภณ อะพิเนตร

0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122

08-9769-9036
08-1617-6150
08-1976-5771
08-9931-2058
08-1639-1111
08-8467-8614
08-8705-9542

สภ.คอนสาร โทรศัพท์กลาง 0-4487-6686 โทรสารกลาง 0-4487-6686 IP 603112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยรรยง จันทร์เขียว
พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ มาลีพันธุ์
พ.ต.ท. เฉลิม ฦาชา
พ.ต.ท. พัชรพล สอนเวียง
พ.ต.ต. สุขุม สวัสดิ์ชาติ
พ.ต.ต. ลิขิต ตะริดโน
พ.ต.ท. ทัตตพล มั่นจิตร
พ.ต.ท. ชูชีพ ดอกคำ

0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686

09-1659-6535
08-1789-5498
08-5743-2809
08-7221-9687
08-9878-5269
09-7334-6080
09-9165-1539
06-1124-6155

สภ.ซับใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4473-1042 โทรสารกลาง 0-4473-1042 IP 603130
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส

พ.ต.อ. ดุริยะ ปานกลิ่น
พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร
พ.ต.ท. ประมวลทรัพย์ ชัยสิน
พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ดวงพิมพ์
พ.ต.ท. ปัญญา ประดับวงษ์
พ.ต.ท. บุญเลิศ อาจธานี

0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042

08-1718-0081
08-9948-8118
08-1389-0007
08-9949-9122
08-4417-4534
08-9520-6000
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ไตรรงค์ รักพุดซา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4473-1042

มือถือ
09-0191-4995

สภ.บ้านแท่น โทรศัพท์กลาง 0-4488-7117 โทรสารกลาง 0-4488-7117 IP 603127
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วัฒนชัย จันทาทุม
พ.ต.ท. บัณฑิต จาตุวัฒน์
พ.ต.ท. กิตติพจน์ ผลจันทร์
พ.ต.ท. ชัยยะเริก ฝักฝ่าย
พ.ต.ท. ธานี ติวเรือง
พ.ต.ต. ไตรวิทย์ แก้วชนะ
พ.ต.ท. สากล บำรุงพานิชย์
พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์ นาคเสนีย์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เหมวงษ์

0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117

08-1877-0046
08-1689-1655
08-9277-9129
08-1282-5800
08-1062-3947
09-1214-9608
08-1956-2899
08-7735-2032
08-7757-0144

สภ.เทพสถิต โทรศัพท์กลาง 0-4485-7100 โทรสารกลาง 0-4485-7100 IP 603125
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิษณุ พรานพนัส
พ.ต.ท. สุริยา จันทร์สระแก้ว
พ.ต.ท. อิศรา บัวนารถ
พ.ต.ท. สุรัตน์ น้อยจันทึก
พ.ต.ท. สองเมือง ดีสำโรง
พ.ต.ต. สุราษ แก้ววังปา
พ.ต.ต. ภาคิน หาญนอก

0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100

08-0353-6622
08-1955-6201
08-1877-0280
08-3353-3648
08-9846-4848
08-7008-4645
08-4474-7529

สภ.เกษตรสมบูรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-4486-9126 โทรสารกลาง 0-4486-9569 IP 603114
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพรัช สุขสงญาติ
พ.ต.ท. ชาติชาย น้อยศรี
พ.ต.ท. ประภาส หงส์ทอง
พ.ต.ท. พงศ์พัสกร ตาปราบ
พ.ต.ต. ทิมากร กตะศิลา
พ.ต.ต. ศักดิ์สมบูรณ์ ขุนพรหม
พ.ต.ท. กฤษณ์ ปักสาร

0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126

09-5128-9494
08-1789-5213
08-1548-6412
08-5416-1119
08-9844-8859
09-2902-2176
09-3473-5944

สภ.บำเหน็จณรงค์ โทรศัพท์กลาง 0-4412-7100 โทรสารกลาง 0-4412-7111 IP 603121
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. บุญเลิศ ทองกำเหนิด
พ.ต.ท. พินิจ เถลิงศักดาเดช
พ.ต.ท. คำนวณ บ่ายกระโทก
พ.ต.ต. จีระพัฒน์ เนื่องเหมรัช
พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ทองภูบาล

0-4412-7111
0-4412-7111
0-4412-7111
0-4412-7111
0-4412-7111

08-1852-5099
08-1941-1565
08-1879-3736
08-1120-7549
09-5672-9435
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมโชค คัดสูงเนิน
พ.ต.ท. พิศิษฏ์ ศิตจตุพงศ์
พ.ต.ต. สันติ เพียซ้าย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4412-7111
0-4412-7111
0-4412-7111

มือถือ
08-9979-9027
09-0292-9831
08-9615-0612

สภ.เนินสง่า โทรศัพท์กลาง 0-4484-6027 โทรสารกลาง 0-4484-6028 IP 603129
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อิทธิโชค เกิดผล
พ.ต.ท. วีระพงษ์ จันทร์ประภาสกุล
พ.ต.ท. ยศกร พันธ์ศิริ
พ.ต.ท. ชวนิฎฐ์ ธิติวรพันธุ์
พ.ต.ท. วิชาญ กระจ่างโพธิ์
พ.ต.ท. บุญชู หมั่นวงศ์

0-4484-6028
0-4484-6027
0-4484-6028
0-4484-6028
0-4484-6028
0-4484-6028

08-1999-7618
08-1879-6547
08-1967-0599
08-1760-4871
08-1790-3053
08-7258-5111

สภ.ภักดีชุมพล โทรศัพท์กลาง 0-4482-8222 โทรสารกลาง 0-4482-8222 IP 603128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ ศิริศรีมังกร
พ.ต.ท. กัมปนาท แก้วคำบัง
พ.ต.ท. กฤษฎา ชะฎาแก้ว
พ.ต.ท. คม คุ้มโนนคร้อ
พ.ต.ท. ประมวล อาจเวทย์
พ.ต.ท. วิทัก คับพียง
พ.ต.ท. กฤตธฤต เศรษฐา
พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองสาร

0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4481-0044
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222

08-9582-5449
08-3745-0022
06-2138-1219
08-9625-1669
08-1955-3146
08-4826-3499
08-5658-3891
08-7963-3060
08-2381-1052

สภ.บ้านค่าย โทรศัพท์กลาง 0-4489-9111 โทรสารกลาง 0-4489-9441 IP 603103
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อิทธิกร จิรัตนานนท์
พ.ต.ท. คุณาวุฒิ ใบลี
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ กุยแก้ว
พ.ต.ท. วิชิต น้อยวิเศษ
พ.ต.ท. ภาณุพงศ์ บุญจำเริญ
พ.ต.ท. บุญเลิศ ศิริทอแสง
พ.ต.ต. ประเสริฐ โพธิ์ทองงาม
พ.ต.ต. เจตรินทร์ ผันจะโปะ

0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111

08-1828-5509
09-3545-6060
08-9203-9529
09-8446-1209
09-0354-1577
09-3364-9127
08-6867-1319
06-2990-8415

สภ.ลาดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4480-1209 โทรสารกลาง 0-4480-1209 IP 603104
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. เรวัฒน์ ยวงอักษร
พ.ต.ท. วิสา โชติมูล
พ.ต.ท. วิเชียร อุปมัย

0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209

09-0880-3874
08-9901-8991
08-1999-3633
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สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ คงโนนกอก
พ.ต.ท. คเชน ชาครีย์รัตน์
พ.ต.ท. บุญช่วย ยังโนนตาด
พ.ต.ท. มานพ ไพรเขียว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209

มือถือ
08-9079-5591
08-8474-5669
08-1266-6089
08-5023-6751

สภ.บ้านเดื่อ โทรศัพท์กลาง 0-4412-3111 โทรสารกลาง 0-4412-3116 IP 603116
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. ปฏิวัติ นาคำ
พ.ต.ท. ปกาสิต ส่งมหาชัย
พ.ต.ท. จิตตกรณ์ ผดุงฤกษ์
พ.ต.ท. วันชัย สืบจากศรี
พ.ต.ท. อนุชา ขันชัยภูมิ
พ.ต.ต. กิติพงษ์ เคื่อนสาร
พ.ต.ท. จอมพล อาษาศรี

0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111

08-1955-4266
08-5755-6936
08-1760-9395
08-9922-2692
09-1351-0020
08-6253-9520
08-8368-5556

สภ.บ้านเป้า โทรศัพท์กลาง 0-4486-6145 โทรสารกลาง 0-4486-6145 IP 603115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนวัตน์ ภัคคะธนิตศักดิ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ มูลสวัสดิ์
พ.ต.ท. กฤติกร สุขวัฒนพันธ์
พ.ต.ท. ศราวุธ ดาวแจ้ง
พ.ต.ต. วินัย อุปฮาต
พ.ต.ท. พงศ์รชต หิรัญมูล
พ.ต.ต. วัฒนา จินตนามณีรัตน์
พ.ต.ท. ประกอบ หาพันธ์

0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145
0-4482-8222
0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145

06-1693-5141
09-2530-6953
08-5479-3349
08-1321-5258
08-9579-9254
08-6720-4378
08-6531-6565
08-6282-3648

สภ.ห้วยยาง โทรศัพท์กลาง 0-4412-9222 โทรสารกลาง 0-4412-9222 IP 603113
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุริยา จักรโนวรรณ
พ.ต.ท. อำนาจ หลักดี
พ.ต.ท. พรเทพ เพ็ชรรักษ์
พ.ต.ท. ผัน ยศรุ่งเรือง
พ.ต.ต. นิติพัฒน์ พิกุล
พ.ต.ท. ชวน กระจายกิ่ง
พ.ต.ต. อำพล พูลเพิ่ม
พ.ต.ท. มหาพรม ศิริรัตน์

0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222

09-5154-4299
08-7444-3435
08-1991-0055
08-8120-6486
08-5016-3499
08-7868-3130
06-2171-5667
08-6100-0179

สภ.หนองบัวโคก โทรศัพท์กลาง 0-4480-2285 โทรสารกลาง 0-4480-2285 IP 603109
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สมพาน มุทาพร
พ.ต.ท. ชัย โอธนบุณยา

0-4480-2285
0-4480-2285

08-1871-6911
08-8949-8928
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. มนัสชัย วีระภักดี
พ.ต.ท. สมยศ ต่อสกุล
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ จินตภูมิ
พ.ต.ท. สุเทพ นาจะหมื่น
พ.ต.ต. กรุณา ปะบุญเรือง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285

มือถือ
08-1265-8006
08-1593-4944
09-2379-1133
08-1239-0390
08-3129-0840

สภ.วังตะเฆ่ โทรศัพท์กลาง 0-4481-0044 โทรสารกลาง 0-4481-0044 IP 603124
ผกก.
รอง ผกก.ป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อเนก ศรีกิจรัตน์
พ.ต.ท. ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์
พ.ต.ท. กาหล หวังยงกลาง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แข็งแรง
พ.ต.ท. บุระ ทิพย์อักษร

0-4481-0044
0-4481-0044
0-4481-0044
0-4481-0044
0-4481-0044

08-1718-0081
08-6408-1971
08-1321-2949
08-2867-4359
08-6870-7499

สภ.หัวทะเล โทรศัพท์กลาง 0-4481-0128 โทรสารกลาง 0-4481-0128 IP 603122
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. จตุรงค์ กลิ่นศรีสุข
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ น้อยวัน
พ.ต.ท. ปรีชา สมใจ
พ.ต.ท. ธราเทพ ยิ้มกระโทก

0-4481-0128 [200]
0-4481-0128 [504]
0-4481-0128 [505]
0-4481-0128 [504]

09-2573-3737
08-9247-7277
08-1720-5759
08-3966-6148

สภ.โนนเหม่า โทรศัพท์กลาง 0-4481-0291 โทรสารกลาง 0-4481-0291 IP 603118
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ถาวร โคตรชุม
พ.ต.ท. สมเด็จ นโนนะที
พ.ต.ท. สมเกียรติ ทรัพย์สมบูรณ์

0-4481-0291
0-4481-0291
0-4481-0291

08-6191-1717
08-1669-7876
08-7899-1212

สภ.บ้านเพชร โทรศัพท์กลาง 0-4487-8128 โทรสารกลาง 0-4487-8128 IP 603106
สว.

พ.ต.ท. เกียรติพงศ์ คำปินไชย

0-4487-8128

08-9433-2545

สภ.บ้านแก้ง โทรศัพท์กลาง 0-4481-0129 โทรสารกลาง 0-4481-0129 IP 603107
สว.

พ.ต.ท. ธีรัช เทียบแสน

0-4481-0129

08-1321-4044

สภ.หนองสังข์ โทรศัพท์กลาง 0-4413-0213 โทรสารกลาง 0-4413-0213 IP 603111
สว.

พ.ต.ท. วิวัฒน์ สอบกิ่ง

0-4413-0213

08-1282-4057

สภ.ช่องสามหมอ โทรศัพท์กลาง 0-4488-2606 โทรสารกลาง 0-4488-2606 IP 603120
สว.

พ.ต.ต. พีระพงษ์ จบศรี

0-4488-2606

08-0908-8861
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
Buri Ram Provincial Police
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์กลาง 0-4461-2123 โทรสารกลาง 0-4461-1199 0-4460-1971-2 IP 603183
Web Site: www.buriram.police.go.th E-mail: buriram@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร
พ.ต.อ. ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล
พ.ต.อ. สุรพล มุ่งมา
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์
พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
พ.ต.อ. สุรชัย สังขพัฒน์
พ.ต.อ. รุทธพล เนาวรัตน์

0-4461-2311
0-4460-2178
-

09-7335-2448
08-1876-2234
08-1957-1448
08-1976-8811
08-1876-3535
08-8883-3340
09-8559-9914

พ.ต.อ. เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต แจ่มใส
พ.ต.ท. สุขุม ขันตินุกูลธานนท์
พ.ต.ต. พรเทพ พิชัยกุล
พ.ต.ต. คำพู พลอยผักแว่น
พ.ต.ต. ประมาณ อภัยจิตร
พ.ต.ท. ถาวร พาภักดี
พ.ต.ท.หญิง ภคมณ ธนากนกภรณ์
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ ใสสด
พ.ต.ต. ธีรยุทธ จรเอ้กา
พ.ต.ท. สมยศ พื้นชัยภูมิ
พ.ต.ท. ประกิจ ชอบขยัน
พ.ต.ท. มานิตย์ สร้อยจิตร

0-4461-4239
0-4462-1643
0-4462-1642
0-4462-1644
0-4461-4168
0-4462-1645
0-4461-2611
0-4461-2269
0-4460-2178
0-4461-4239
0-4460-2215

08-1493-6464
08-1619-8642
08-1879-4184
08-8919-4256
08-1879-4755
08-1076-8781
08-6260-2021
08-1725-4345
09-5565-2877
08-1186-9676
08-1977-8958
08-1282-4414
08-1066-3637

พ.ต.อ. ภควัต ธรรมดี
พ.ต.ท. วรมันต์ ขวัญพสุมนต์
พ.ต.ท. สาธิต สถิตถาวร
พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ
พ.ต.ท. ธัชพล ชิณวงศ์

0-4462-1641
0-4462-1641
0-4462-1641
0-4462-1641
0-4462-1641

08-1809-0669
08-9479-5555
08-1842-5737
08-9716-5995
08-1977-7417

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)
ศูนย์ ศอ.ปส.
ศูนย์ จราจร
ศูนย์ 191

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
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ตำแหน่ง
สว.นปพ.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง
พ.ต.ต. ภานุวัฒน์ มากมูล

0-4462-5726
0-4462-1641

08-0721-1199
08-6981-7058

พ.ต.อ. สมดุลย์ ลึกประโคน
พ.ต.อ. ไพศาล สุวรรณทา
พ.ต.อ. สิริวัฒน์ มงคลปทุม
พ.ต.ท. บัญชา ศรีอนันต์
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีสังวรณ์

0-4461-2511
0-4461-2511
0-4461-2511
0-4461-2511
0-4461-2511

08-5415-2882
08-4832-2828
09-3382-7764
08-6622-0693
09-0925-4842

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4461-1234 โทรสารกลาง 0-4461-2240 IP 603184
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. บัณฑิต อ่อนสาคร
พ.ต.ท. ยุทธนา ไตรทิพย์
พ.ต.ท. กัมพล วงษ์สงวน
พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ ศรีเสริม
พ.ต.ท. อดิชาติ มิสา
พ.ต.ท. ไชยา สระโสม
พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์
พ.ต.ต. อรรถพร พุ่มห้วยรอบ
พ.ต.ต. ไกรสร อินไชย
พ.ต.ต. สุชิน วัดจะโป๊ะ
พ.ต.ต. กิตติพงษ์ มีเสน
พ.ต.ท. จำรัส ศิริเลี้ยง
พ.ต.ต. ยุพล โชติการ

0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240

08-1547-1785
09-0613-6005
08-3129-0110
08-1983-3607
08-1878-6108
08-1393-0457
08-6873-1515
08-8581-5539
08-4730-1686
08-1725-5315
08-0152-1038
08-9946-5912
09-6747-1610

สภ.นางรอง โทรศัพท์กลาง 0-4463-1555 โทรสารกลาง 0-4463-1577 IP 603186
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. สมภพ สังข์กรทอง
พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์
พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ เถียรกิตติพงศ์
พ.ต.ท. สิทธิ์ หวังสุขกลาง
พ.ต.ท. สำราญ ศรีพลกรัง
พ.ต.ท. สุชัย เกวียนโคกกรวด
พ.ต.ท. เทพ บวชกระโทก
พ.ต.ท. อนิรุทธิ์ ผดุงดี
พ.ต.ท. อุดมพล เอื้อศิลามงคล
พ.ต.ต. ประพันธ์ ขำเอนก

0-4463-2015
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555

08-1941-5544
08-7779-0970
08-1613-1341
08-5417-7180
08-1547-1790
08-0172-9607
08-1548-5641
08-1778-2204
09-5612-3236
08-1977-0352
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สมจิต กับรัมย์
พ.ต.ท. อภินันท์ เจริญทัศน์
พ.ต.ต. สมาน สุนทรกูล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555

มือถือ
08-7993-0544
09-8104-4157
08-1955-4660

สภ.ประโคนชัย โทรศัพท์กลาง 0-4467-1486 โทรสารกลาง 0-4467-0227 IP 603188
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิคม โชติทวีศักดิ์
พ.ต.ท. ภูมิ ทองโพธิ์
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ สวยรูป
พ.ต.ท. ทองดี วิชชุเมธาลักษณ์
พ.ต.ท. วิชัย พรมชาติ
พ.ต.ท. โสภณ โสกงโสด
พ.ต.ท. จักรกริช รังพงษ์
พ.ต.ท. สุพล หริ่งกระโทก

0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486

08-1660-9747
08-8595-7987
09-5561-4595
08-1977-5841
08-7253-7604
08-1877-5496
08-0152-1038
08-6264-4663

สภ.พุทไธสง โทรศัพท์กลาง 0-4468-9037 โทรสารกลาง 0-4465-5430 IP 603192
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. มนต์ชัย เหลืองอุทัย
พ.ต.ท. บุญธรรม สมบูรณ์
พ.ต.ท. มังกร พงษ์นิยะกูล
พ.ต.ท. สะอาด โล่ห์แจ่ม
พ.ต.ท. วิญญู พานิชชา
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อ่อนคำ
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ กัณหา
พ.ต.ต. อำนาจ ฝาดสูงเนิน

0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430

08-1878-1536
08-1072-8788
08-6469-0123
08-1760-2746
08-4408-8379
08-8595-0866
09-9796-7446
08-7939-6193

สภ.ลำปลายมาศ โทรศัพท์กลาง 0-4462-3021 โทรสารกลาง 0-4462-3021 IP 603190
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. ณรงค์ เกตุบรรจง
พ.ต.ท. วรวิทย์ หนูสนั่น
พ.ต.ท. สมบูรณ์ คะเรรัมย์
พ.ต.ท. อาณาจักร พานนนท์
พ.ต.ท. นภดล แก้วชนะ
พ.ต.ท. ประวิตร ณ บางช้าง
พ.ต.ท. สมสักดิ์ วิเศษดี
พ.ต.ท. สรเดช จงสง่ากลาง
พ.ต.ท. สุรเสกข์ มณีเติง
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี อังคะนาวิน
พ.ต.ท. สัญญา อุทุมพร

0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021
0-4462-3021

08-7492-5662
08-1821-7546
08-4454-9863
09-6220-5732
08-1060-6599
08-3466-3567
08-9917-6645
08-1821-1878
08-8725-3369
08-9017-9614
08-2560-5898
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ตำแหน่ง
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วิชัย อุทธาพงษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4462-3021

มือถือ
08-6805-5560

สภ.สตึก โทรศัพท์กลาง 0-4468-1181 โทรสารกลาง 0-4468-1182 IP 603211
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พัฒนกุล บุญหลาย
พ.ต.ท. นิลกาฬ พรศักดิ์
พ.ต.ท. วันรบ สมศักดิ์
พ.ต.ท. นิยม ทรายฉิมพลี
พ.ต.ท. ธนาคม สาธรพิทักษ์
พ.ต.ท. ศุกกฤต คุณประทุม
พ.ต.ท. สยาม เกียรติบรรจง
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ วรรณธานี
พ.ต.ท. สมเดช มณีวรรณ
พ.ต.ต. เฉลียว พยัคฆกุล
พ.ต.ท. เดชา กัณหาไชย
พ.ต.ท. นิติพงษ์ สีทาเลิศ
พ.ต.ต. ทศพล ลุนกำพี้
พ.ต.ต. กรกช จงนิมิตรสถาพร
พ.ต.ต. สุวิทย์ ภูมิประโคน

0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181

08-1948-0191
08-0480-6878
08-1304-2000
08-9846-4370
08-7959-1991
08-3725-9511
08-9992-7701
06-1429-8292
08-6875-9655
09-3326-9516
08-9845-5486
09-5613-8313
08-8045-3484
09-4629-9860
08-1999-7277

สภ.กระสัง โทรศัพท์กลาง 0-4469-1318 โทรสารกลาง 0-4469-1318 IP 603193
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย
พ.ต.ท. ประเสริฐ ควรคำนวน
พ.ต.ท. วริษฐ์ ดำพลงาม
พ.ต.ท. มนัสวุฒิ บรรยงค์
พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย ทองม้วน
พ.ต.ท. ภูบดี ศรศิลป์
พ.ต.ท. สุชาติ นาสารีย์
พ.ต.ท. ชาลี ปรังประโคน
พ.ต.ต. ไกรสวัสดิ์ มิ่งขวัญทอง

0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318

08-1660-8494
08-1977-3540
08-9280-9419
08-1470-5767
08-6250-2293
08-1852-0986
09-1831-3261
08-8582-5754
08-1878-3863

สภ.ละหานทราย โทรศัพท์กลาง 0-4464-9006 โทรสารกลาง 0-4465-6242 IP 603210
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นพรัตน์ บัวสาย
พ.ต.ท. อุทัย ดอกไม้
พ.ต.ท. ประกอบชัย ปิดตะคุ
พ.ต.ท. ไชยา จรุงจิตประเสริฐ
พ.ต.ต. มานพ ทองพลับพลา

0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006

08-0170-0301
08-9945-4613
08-0179-2686
09-1012-7678
08-1062-7623
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ไชยา แก้วยก
พ.ต.ต. อเนก พิมภักดี
พ.ต.ท. แก้วเก้า แพงศรี
พ.ต.ท. วรประสิทธิ์ นิยมาภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006

มือถือ
08-6261-9939
08-4498-3300
08-9719-7360
08-1305-2771

สภ.บ้านกรวด โทรศัพท์กลาง 0-4467-9070 โทรสารกลาง 0-4467-9070 IP 603203
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร
พ.ต.ท. พิบูลย์ คำจันทร์ดี
พ.ต.ท. พงศ์ยุทธ์ แก้วดอนรี
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ นันทะเสนา
พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ปานแดง
พ.ต.ท. เกรียงไกร พวงจันทร์
พ.ต.ต. วัลลภ ปักสาร

0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070

08-1351-7434
08-1063-8145
08-9862-6095
09-5036-6181
09-8919-2386
09-5468-8887
08-0154-8151
09-5604-0432

สภ.หนองกี่ โทรศัพท์กลาง 0-4464-1200 โทรสารกลาง 0-4464-1201 IP 603213
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา
พ.ต.ท. อนันต์ ทองบรรเทิง
พ.ต.ท. สิทธิชัย สุนารักษ์
พ.ต.ท. สนั่น อยู่สุวรรณ
พ.ต.ท. พงศธร โสกุล
พ.ต.ท. ชานนท์ จันทร์เพ็ญ
พ.ต.ท. รวีพันธ์ ปุยะติ
พ.ต.ท. อดิศร การบรรจง
พ.ต.ต. พีรพล หวลระลึก
พ.ต.ต. กฤติ นิลกลาง

0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200

08-9978-2691
08-7810-6356
08-9949-8834
08-3811-6668
08-1879-9389
08-1066-4886
08-7261-9932
08-7876-8777
08-4607-0234
08-9284-2002

สภ.คูเมือง โทรศัพท์กลาง 0-4469-9115 โทรสารกลาง 0-4469-9115 IP 603195
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิศิษฎ์ ศรีสุพล
พ.ต.ท. เดชประเสริฐ อัจฉริยวิศรุต
พ.ต.ท. ภานุเทพ ไชยคำภา
พ.ต.ท. ธีรพล กลอกกระโทก
พ.ต.ต. จิระวิทย์ รัตนะวรรณ์
พ.ต.ต. รัฐวิชญ์ ธีรสิริพัฒน์
พ.ต.ท. จักรฤษณ์ ศรีสุนทร

0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115

08-1879-4760
08-6653-5445
08-3364-2121
08-6882-5523
08-4725-5936
08-1957-9068
08-1869-4123
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.นาโพธิ์ โทรศัพท์กลาง 0-4462-9363 โทรสารกลาง 0-4462-9363 IP 603200
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สถิตย์ โพธิมาศ
พ.ต.ท. อร่าม พุฒชาลี
พ.ต.ท. ประภาส พวงศรี
พ.ต.ต. ปรีดา เจริญราช
พ.ต.ท. บุญรักษา นิยันตัง
พ.ต.ท. สาคร เขจรรักษ์
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ วงค์เหล็ก

0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363

08-1265-7953
08-9284-1438
06-1032-8279
08-7956-2166
09-0837-7591
09-4275-7227
08-3355-9628

สภ.หนองหงส์ โทรศัพท์กลาง 0-4466-9100 โทรสารกลาง 0-4466-9100 IP 603214
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. เชิดชัย เปรมปรีดิ์
พ.ต.ท. คมสัน สายโคกกลาง
พ.ต.ท. อิทธิพร ปัญญาสาร
พ.ต.ต. ชูเกียรติ ปัดตาเทสัง
พ.ต.ท. ประเสริฐ กระจาย
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรักษา

0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100

08-1725-6004
09-2363-6263
08-5352-6296
08-1760-1931
08-9720-1555
08-9739-1754

สภ.ปะคำ โทรศัพท์กลาง 0-4464-6 055 โทรสารกลาง 0-4465-4347 IP 603208
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โรมรัน จินดานุภาพ
พ.ต.ท. กัมพล น้อยท่าทอง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โนใหม่
พ.ต.ท. สงวน การเพียร
พ.ต.ท. สืบสกุล สรสิริ
พ.ต.ต. จักรภัทร ชมภูกุล
พ.ต.ต. อภิศักดิ์ แสงดาว
พ.ต.ท. นภัทร แช่มรัมย์
พ.ต.ท. ชัยวุฒิ แก่นอากาศ
พ.ต.ท. ภัทร์นรินทร์ ศาตะจันทร์

0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055

08-1790-9617
08-9932-1157
08-1321-1994
08-7245-2564
08-9810-2557
09-3390-3533
08-1063-1064
08-3027-2866
08-1878-5107
08-1733-2822

สภ.ห้วยราช โทรศัพท์กลาง 0-4469-6014 โทรสารกลาง 0-4469-6014 IP 603215
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธุ์
พ.ต.ท. วิมล วรรณาลัย
พ.ต.ท. ไกรยสิทธิ์ ออมไธสง
พ.ต.ท. แดน คงพลปาน
พ.ต.ท. ชาญชัยเลิศยุทธ์ ลีประโคน
พ.ต.ท. นิรันดร สุขสกุล

0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014

08-1999-2040
09-6489-1365
08-1967-1748
08-1266-3416
08-6899-9207
08-1854-2869
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ประสงค์ สุมหิรัมย์
พ.ต.ต. กิตติวุฒิ คงฤทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4469-6014
0-4469-6014

มือถือ
09-1834-5236
08-8595-2234

สภ.พลับพลาชัย โทรศัพท์กลาง 0-4460-8088 โทรสารกลาง 0-4460-8033 IP 603209
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปิยะชาติ ศิริมณฑา
พ.ต.ท. เทพินทร์ ซิ้มเจริญ
พ.ต.ท. สุรพัศ ศรีทองจ้อย
พ.ต.ท. เสฏฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
พ.ต.ท. สาคร แชกรัมย์
พ.ต.ท. สมโภชน์ ทิพยวัลย์
พ.ต.ต. นิวัฒน์ อาทวัง

0-4460-8088
0-4460-8088
0-4460-8088
0-4460-8088
0-4466-6174
0-4460-8088
0-4460-8088

08-1991-4074
08-1829-1582
08-4394-5559
09-9146-1641
08-9282-5511
08-7671-7076
09-8572-8767

สภ.โนนสุวรรณ โทรศัพท์กลาง 0-4460-7186 โทรสารกลาง 0-4460-7186 IP 603202
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัชวาล เปาอินทร์
พ.ต.ท. ศักดา สุขรัตน์
พ.ต.ท. จงวิวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์ภูมิ
พ.ต.ท. ดำรงศักดิ์ เติมสุข
พ.ต.ท. ไพศาล ปันเร็ว
พ.ต.ท. ชัชชานน สิงห์ไพร
พ.ต.ท. กมล ใจดี

0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186

08-9580-7136
08-7239-8745
09-0818-2783
09-8648-0705
08-7257-0677
08-6137-4300
08-3468-2833

สภ.โนนดินแดง โทรศัพท์กลาง 0-4460-6250 โทรสารกลาง 0-4460-6250 IP 603201
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิทวัฒน์ ชินคำ
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แก้วแฉล้ม
พ.ต.ท. วีณวัฒน์ ศรีแย้ม
พ.ต.ท. ฐิตวันต์ อาจธรรม
พ.ต.ท. สุพล มีศิลป์
พ.ต.ต. เอกลักษณ์ ดิเรกกุล

0-4460-6250
0-4460-6250
0-4460-6250
0-4460-6250
0-4460-6250
0-4460-6250

08-1311-7777
08-1999-1121
09-0252-5266
08-9177-4056
08-1719-2358
08-1828-6044

สภ.ชำนิ โทรศัพท์กลาง 0-4460-9091 โทรสารกลาง 0-4460-9091 IP 603199
รรท.ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ประชุม แถมกลาง
พ.ต.ท. นนทพันธ์ เมธาจรัสพงศ์
พ.ต.ท. สิทธิชัย นพศิริ
พ.ต.ต. ศุภศิษฎ์ สมศรี
พ.ต.ต. สรคม ราชประโคน
พ.ต.ท. พงษ์จรัส รัตนธรรมเมธี
พ.ต.ท. ชาญชัย ตาลสุกเรือง

0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091

08-1790-4833
08-7253-7041
08-1621-9988
08-3114-9583
08-5491-3311
08-8595-2107
09-8549-5835
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. แมน ทิพย์อักษร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4460-9091

มือถือ
08-0484-8483

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-4462-8171 โทรสารกลาง 0-4462-8171 IP 603197
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์
พ.ต.ท. ทอง อรชุน
พ.ต.ท. วิบูลย์ เป็นสูงเนิน
พ.ต.ท. เกษมสันต์ พูลทอง
พ.ต.ต. บุญชัย กัลโยธิน
พ.ต.ท. สิริ กีเนีย
พ.ต.ท. ชัยยันต์ เพชรโกมล

0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171

08-9926-5101
08-1575-1998
08-9946-6768
08-1333-4645
09-8125-3183
08-5203-6074
08-6108-5009

สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ โทรศัพท์กลาง 0-4465-0200 โทรสารกลาง 0-4465-0200 IP 603207
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ ตาปนานนท์
พ.ต.ท. กอบชัย สองจันทึก
พ.ต.ท. ชัยพันธ์ ทัพวงษ์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ แก้วไธสง
พ.ต.ท. สันต์ เทียมวงษ์
พ.ต.ท. ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป
พ.ต.ท. จักรินทร์ พวงสมบัติ
พ.ต.ต. วินัย พันธุ์นิน

0-4465-0200
0-4465-0200
0-4465-0200
0-4465-0200
0-4465-0200
0-4465-0200
0-4465-0200
0-4465-0200

08-1879-9819
09-8587-9137
08-1879-4344
08-1878-7004
09-8229-4541
08-5493-9312
08-3366-8574
09-6027-3199

สภ.บ้านด่าน โทรศัพท์กลาง 0-4466-4016 โทรสารกลาง 0446-664-016 IP 603217
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ
พ.ต.ท. วิษณุ อาภรณ์พงษ์
พ.ต.ท. สมยศ พิ้นชัยภูมิ
พ.ต.ท. บุญศักดิ์ คิดสงวน
พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ เจนการ
พ.ต.ต. วัฒนา มางาม
พ.ต.ต. ประวิทย์ แก้วนำ
พ.ต.ต. ธีรยุทธ จรเอ้กา
พ.ต.ท. สุริยา วงษ์ปัญญา

0-4466-4016
0-4466-4016
0-4460-2178
0-4466-4016
0-4461-2511
0-4466-4016
0-4466-4016
0-4461-2269
0-4466-4016

09-4950-9141
08-7673-4444
08-1977-8958
08-2128-2066
08-6249-3999
08-1967-0057
08-7466-2180
08-1186-9697
08-9610-2335

สภ.แคนดง โทรศัพท์กลาง 0-4419-3066 โทรสารกลาง 0-4419-3066 IP 603216
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สัมภาษณ์ ศรีจันทึก
พ.ต.ท. ถนอม พาจันทึก
พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีหาจันทร์
พ.ต.ต. ประยูร ฤทธิ์ตา

0-4419-3066[100]
0-4419-3066[200]
0-4419-3066[202]
0-4419-3066[212]

08-1790-3672
08-1790-2675
08-9949-7717
09-9082-0147
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์ โยธาราช
พ.ต.ต. นิยม จันทร์หา
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ วัฒนะ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4419-3066[200]
0-4419-3066[202]
0-4419-3066[777]

มือถือ
08-1282-6711
08-4707-8819
08-1435-0023

สภ.ทะเมนชัย โทรศัพท์กลาง 0-4418-7112 โทรสารกลาง 0-4418-7112 IP 603191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ครรชิต รัตนชูวงศ์
พ.ต.ท. ธรรมธรรม์ วันสุข
พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อารยะรังษี
พ.ต.ท. มติพจน์ สุทธิวงศ์
พ.ต.ท. ยุทธนา หาญมานพ
พ.ต.ต. วุฒิพงษ์ ปานาลาด
พ.ต.ท. อภิชิต เอการัมย์
พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง

0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112

08-1615-6162
09-5621-4304
08-9627-4035
09-0831-8907
08-1955-2675
08-0720-6633
09-7335-3854
08-1730-4426

สภ.หนองสองห้อง โทรศัพท์กลาง 0-4418-4201 โทรสารกลาง 0-4184-201 IP 603185
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สิทธิพล แสนสุโพธิ์
พ.ต.ท. ศิลปกร ศรีมั่นดี
พ.ต.ท. ณรงค์ นาคพงษ์
พ.ต.ท. สำราญ แสงรัมย์
พ.ต.ต. ไวพจน์ สุชาครีกุล
พ.ต.ท. ชัยทัต ใสสดศรี
พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง
พ.ต.ต. วรกาญจน์ เจริญศิริ

0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201

08-8375-6935
09-6186-9785
09-1094-6421
09-2454-6539
08-4199-3669
08-4607-9888
08-0474-8548
-

สภ.ลำดวน โทรศัพท์กลาง 0-4469-1982 โทรสารกลาง 0-4463-4860 IP 603194
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข
พ.ต.ท. สหพร เอียการนา
พ.ต.ท. ชวาลย์ วงษ์รอด
พ.ต.ท. ชาติธนู อักษรณรงค์
พ.ต.ท. วิเชียร อุ่นมี
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ หงษ์ทอง

0-4469-1982
0-4469-1982
0-4469-1982
0-4469-1985
0-4469-1982
0-4469-1982

08-1111-7099
08-1826-3150
08-6332-0201
08-1999-3706
08-1991-1651
08-9154-4789

สภ.บ้านบัว โทรศัพท์กลาง 0-4463-4958 โทรสารกลาง 0-4463-4958 IP 603189
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร
พ.ต.ท. เวชบุตร ชมบุญ
พ.ต.ท. ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ดีเกษม

0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958

08-1876-4136
08-1879-4560
08-1555-5541
08-8127-5464
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. อำนาจ ชัยช่วย
พ.ต.ต. ปฏิพัทธ์ เหนือคูเมือง
พ.ต.ท. จักรเพชร ศรีวุฒิทรัพย์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958

มือถือ
08-9585-7448
09-8919-3635
08-1977-3587

สภ.หินเหล็กไฟ โทรศัพท์กลาง 0-4465-9081 โทรสารกลาง 0-4465-9081 IP 603196
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. รัฐพล ป้องกัน
พ.ต.ต. สุวิทย์ สีทา
พ.ต.ท. ปราโมทย์ โทนสิงห์

0-4465-9081
0-4465-9081
0-4465-9081

09-1828-2835
09-3431-3915
09-6701-6788

สภ. โคกกระชาย โทรศัพท์กลาง 0-4466-6174 โทรสารกลาง 0-4466-6174 IP 603204
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. อำนาจ บุญทา
พ.ต.ท. อนันต์ สุนสันเขต
พ.ต.ท. ดิสพล ทินกูล

0-4466-6174
0-4466-6174
0-4466-6174

08-6468-9215
08-9045-2018
08-7250-4358

สภ.ถาวร โทรศัพท์กลาง 0-4419-2157 โทรสารกลาง 0-4419-2157 IP 603198
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ประดิษฐ์ อรุณดี
พ.ต.ต. นิวัฒน์ ผินสู่
พ.ต.ท. ภสุ บริภัณฑ์

0-4419-2157
0-4419-2157
0-4419-2157

08-1063-9303
09-1735-4614
08-1561-7757

สภ.ชุมแสง โทรศัพท์กลาง 0-4463-4850 โทรสารกลาง 0-4463-4850 IP 603212
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วิศิษฐ์ บัวสง่าวงศ์
พ.ต.ต. พิสัณฑ์ บูชารัมย์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ วงศ์จำปา

0-4463-4850
0-4463-4850
0-4463-4850

09-1043-5102
09-0989-2617
08-5419-6999

สภ.หนองไม้งาม โทรศัพท์กลาง 0-4467-9989 โทรสารกลาง 0-4460-5232 IP 603206
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. จักรพงศ์ ทาสุวรรณ
พ.ต.ท. ภาสกร โพธิขำ

0-4467-9989
0-4467-9989

09-2995-4456
08-1264-2584

สภ.โนนเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4466-6632 โทรสารกลาง 0-4466-6632 IP 603205
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วิเชียร พรหนองแสน
พ.ต.ท. จิระวิน เรืองบุญ

0-4466-6632
0-4466-6632

08-1790-5317
08-8364-9851

สภ.หนองไทร โทรศัพท์กลาง 0-4463-4921 โทรสารกลาง 0-4463-4921 IP 603187
สว.

พ.ต.ท. ภูวดิท ปิติภัทรชนากร

0-4463-4921

08-5857-0354

ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Police
516/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์กลาง 0-4451-1386 โทรสารกลาง 0-4451-2512 IP 603230
Web Site: www.surin.police.go.th E-mail: surin@royalthaipolice.go.th
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ตำแหน่ง
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พล.ต.ต. ฉลอง ภาคย์ภิญโญ
พ.ต.อ. อภิชาติ แจ้งจันทร์
พ.ต.อ. ประภาส ปิยะมงคล
พ.ต.อ. สมเจตน์ กาบคำ
พ.ต.อ. ดุสิต สมจินดา
พ.ต.อ. สุจริต ปาณเล็ก
พ.ต.อ. นิธิศ ปิติธีรโชติ
ร.ต.อ.หญิง สุวรรณรัตน์ จ้อยมี

0-4451-1486
0-4451-5037
0-4451-2071
0-4451-6007
0-4451-2518
0-4451-1486

08-1708-2288
08-1988-3220
08-1928-1991
08-0729-3000
08-1999-6873
08-6872-1611
09-6789-4789
08-5613-8523

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน
พ.ต.ท. สมชาย บุญพูล
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุประดิษฐ์
พ.ต.ท. ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร
พ.ต.ท. ภูริต สุริยะ
พ.ต.ต. สมเกียรติ บูรณ์เจริญ
พ.ต.ต. เดชณรงค์ เอี่ยมอิสรา
พ.ต.ท.หญิง นนทลี ประเสริฐดี
พ.ต.ท. สุรชัย ชัญถาวร
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ อินทรกำแหง

0-4451-2515
0-4451-3955
0-4451-3955
0-4451-2515
0-4451-3955
0-4451-2514
0-4451-3995
0-4451-5585
0-4451-2513
0-4451-9141

09-8102-4225
08-1266-7957
08-1967-4300
08-6624-2670
09-6429-3121
09-1864-0439
08-8766-6054
06-1597-5540
09-2508-4529
08-4926-9572

พ.ต.อ. จเร สุปิรยะ
พ.ต.ท. นิพนธ์ อินทรกำแหง
พ.ต.ท. สุชีพ พรรณนา
พ.ต.ท. วิชัย ฉายไธสง
พ.ต.ท. ถนอม ดัชถุยาวัตร
พ.ต.ต. เทียนชัย ชาลี
พ.ต.ต. วิวัฒนชัย คลื่นแก้ว
พ.ต.ต. อุเทน พรมมา

0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516

08-1877-8273
08-3164-5447
08-9584-6699
08-3366-4220
08-4072-8456
08-9280-3446
09-3935-1944
08-5057-7354

พ.ต.อ. อานุภาพ สุจินพรัหม
พ.ต.อ. ภูวดล สุธรรมแปง
พ.ต.อ. โกวิทย์ สืบเหล่า

0-4451-8387
0-4451-8387
0-4451-8387

09-4469-5629
08-9846-5622
09-3325-9145

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เมืองสุรินทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4451-1007 โทรสารกลาง 0-4451-3555 IP 603231
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยศวัจน์ งามสง่า
พ.ต.ท. สุรชัย ปิยะไพร
พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒ เหิมฉลาด
พ.ต.ท. บุญส่งวิทย์ ห้องแซง
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ พรมมี
พ.ต.ต. ไชยา เพชรงาม
พ.ต.ต. สหภาพ จันทหง่อม
พ.ต.ต. ฐาปณภณ สุทธิสน
พ.ต.ท. ทรงจักร วงศ์พรหม
พ.ต.ต.หญิง นันท์นภัส ตระกูลนาคสังข์
พ.ต.ต. ยอดชาย จำนงประโคน
พ.ต.ต. พัฒน์เชษฐ์ ขุนธิวงศ์
พ.ต.ต. สกาว คำไกร
พ.ต.ท. ชคัตตรัย บัวพันธ์
พ.ต.ท. ธีระภัทร แก่นอินทร์

0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4455-1252
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007

08-5678-9519
08-1616-8347
08-9425-1133
08-6990-5050
08-9844-6228
08-9455-0315
09-8169-2699
09-8109-0398
08-3383-3573
08-0722-2882
08-8584-5061
09-3089-9113
08-9847-5558
09-4519-3519
08-8582-0969

08-8320-9105
08-8320-9105
08-8320-9105

09-3327-1015
08-8580-7949
09-0240-8837

สภ.เพี้ยราม โทรศัพท์กลาง 08-8320-9105 IP 603232
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สงกรานต์ อุ่นเรือน
พ.ต.ท. อดิเรก วงศ์ไชย
พ.ต.ต. ปรีชา คงราศี

สภ.เมืองที โทรศัพท์กลาง 0-4454-9003 โทรสารกลาง 0-4454-9003 IP 603233
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม
พ.ต.ท. สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล
พ.ต.ท. สุรัตน์ คลายทุกข์
พ.ต.ท. สมบุญ หร่ายพิมาย
พ.ต.ต. วิริยังค์ เศวตวิลัย
พ.ต.ต. ฐิติพงศ์ ถึงดี

0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003

09-3445-1955
08-1810-1154
08-1473-2111
08-9578-5068
09-3123-4589
08-0170-1332

สภ.เทนมีย์ โทรศัพท์กลาง 0-4414-1150 โทรสารกลาง 0-4414-1150 IP 603234
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. พิชิต มีแสง
พ.ต.ท. จักรพล ตาลทรัพย์
พ.ต.ท. บรรหาร เรืองขจร
พ.ต.ท. ยุพราช เทพบัณฑิตย์
พ.ต.ท. รณกฤษ ศรีดรณพ

0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150

08-1812-2475
08-9423-2855
08-9070-5105
08-2870-0488
09-0973-9315
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชัยนาท แสงธนู

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4414-1150

มือถือ
08-2047-9192

สภ.สวาย โทรศัพท์กลาง 0-4454-6594 โทรสารกลาง 0-4454-6594 IP 603235
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนะวัฒน์ สุมานัส
พ.ต.ท. วรพงศ์ มดทอง
พ.ต.ท. มงคล แก้วโพธิ์
พ.ต.ท. กีรติ จันทร์พวง
พ.ต.ท. วันดี อินทะนิน
พ.ต.ต. นิพนธ์ มิ่งขวัญ

0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594

09-0570-3135
09-4526-2916
08-5200-0191
08-1360-1063
08-6168-7816
08-5255-3999

สภ.สังขะ โทรศัพท์กลาง 0-4457-1241 โทรสารกลาง 0-4457-1241 IP 603236
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี
พ.ต.ท. สิทธิพล ทิมสูงเนิน
พ.ต.ท. จำรัส ทองกระจ่าง
พ.ต.ท. ปิยะศักดิ์ ประธานศักดิ์
พ.ต.ท. กิ่งเพชร สุดเสียงสังข์
พ.ต.ต. กิตติภพ ศรณ์แสงคำ
พ.ต.ท. ศิริศุกร์ ประทีปรัตชวาลย์
พ.ต.ต. ภุสพงศ์ สีสันตะพงศ์

0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241

09-7951-5244
08-7240-9889
08-1069-8511
08-9716-8886
08-2867-9889
08-1999-1485
08-7966-6972
08-6292-7893

0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705

08-9717-0111
08-6488-6396
09-4042-9327
08-3129-2819
08-6793-8624
08-6288-7345
08-5631-8257
09-3324-6369

สภ.ดม โทรศัพท์กลาง 0-4455-8705 โทรสารกลาง 0-4455-8705 IP 603237
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชลาสินธุ์ ชลาลัย
พ.ต.ท. ชาญยุทธ เวชชศาสตร์
พ.ต.ท. จริต ขามฝาด
พ.ต.ท. เบญจภพ หวังสุดดี
พ.ต.ต. สุภาพ จันทร์แดง
พ.ต.ต. ศรายุทธ สุขดี
พ.ต.ท. มนูญศักดิ์ ปาระมี
พ.ต.ท. สว่าง ปีแหล่

สภ.ปราสาท โทรศัพท์กลาง 0-4455-1252 โทรสารกลาง 0-4455-1252 IP 603238
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ โพธิ์กราน
พ.ต.ท. เจตน์สฤษฎ์ แพ่งศรีสาร
พ.ต.ท. พีระยศ สมทรัพย์
พ.ต.ท. อนุวรรต จันทรสมัย
พ.ต.ท. ประเวศ พลอยพันธ์
พ.ต.ต. กิตติทัศน์ วงษ์ถาวร

0-4455-1252
0-4455-1252
0-4455-1252
0-4455-1252
0-4455-1252
0-4455-1252

09-3365-2243
08-1266-3450
08-4168-1144
08-1669-4320
08-1876-6460
08-1389-5732
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์
พ.ต.ท. กมล ศรีโสภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4455-1252
0-4455-1252

มือถือ
08-2132-3854
08-6871-0770

สภ.โชคนาสาม โทรศัพท์กลาง 08-6460-6390 โทรสารกลาง 0-4455-8949 IP 603239
ผกก.
รอง. ผกก.ป.
รอง. ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โชติ ตระกูล
พ.ต.ท. กัมปนาท สำเร็จ
พ.ต.ท. จรินทร์ จินตพละ
พ.ต.ท. โยธิน มั่นเขตรวิทย์
พ.ต.ท. ประกาศิต วิริยะพันธ์
พ.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ นะรัฐ

08-6460-6390
08-6460-6390
08-6460-6390
08-6460-6390
08-6460-6390
08-6460-6390

08-1876-2142
09-4514-4259
08-1579-8599
08-4897-8052
08-8482-2803
08-6896-7407

08-6460-7331
08-6460-7331
08-6460-7331
08-6460-7331
08-6460-7331
08-6460-7331
08-6460-7331

08-1845-4565
08-9917-8999
08-1896-2895
08-9948-9800
08-1065-8107
08-0156-0231
08-5630-5151

สภ.ทุ่งมน โทรศัพท์กลาง 08-6460-7331 IP 603240
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สนม อุไรรักษ์
พ.ต.ท. สมนึก สมเจตนา
พ.ต.ท. สุรพัชร์ โตแย้ม
พ.ต.ต. เดชระพี สาลี
พ.ต.ท. สุธี พรมเกตุ
พ.ต.ต. โชคชัย ชำนาญทาง
พ.ต.ต. สมพงษ์ ลึกจะบก

สภ.ทมอ โทรศัพท์กลาง 0-4451-6986 โทรสารกลาง 0-4451-6986 IP 603241
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สินธุ ชั้นไพบูลย์
พ.ต.ท. ภูริโชติ สุนทรธนาโชติ
พ.ต.ท. ชยกร ทองวิไล
พ.ต.ท. เทิด ธรรมะ

0-4455-8846
0-4455-8846
0-4455-8846
0-4455-8846

08-1814-8665
09-5612-5599
09-6546-9795
08-5202-5455

สภ.ชุมพลบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4459-6079 โทรสารกลาง 0-4459-6079 IP 603242
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุวิจักขณ์ วรวงศ์สุจริต
พ.ต.ท. จิตรกร ประสงค์สุข
พ.ต.ท. อดิศร สุวรรณรักษ์
พ.ต.ท. ทศพล เหลือกล้า
พ.ต.ท. ชาญยุทธ นิลาลาด
พ.ต.ต. พิริยะ หาญประโคน
พ.ต.ต. อรรถพล วงศ์นรเศรษฐ์

0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4456-6079

08-9849-9386
08-5682-1779
08-1684-2148
08-5314-0500
08-9849-2473
08-7259-8485
08-1554-1351

สภ.เมืองบัว โทรศัพท์กลาง 0-4451-7761 โทรสารกลาง 0-4451-7761 IP 603243
สวญ.
สวป.

พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ไสยบุญ
พ.ต.ท. เทอดไท ศรีพิทักษ์

0-4455-8803
0-4455-8803

08-7252-2724
08-2875-5006
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ตำแหน่ง
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ฟักโสภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4455-8803

มือถือ
08-9605-0403

สภ.ท่าตูม โทรศัพท์กลาง 0-4459-1113 โทรสารกลาง 0-4491-1114 IP 603244
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศรัญ นิลวรรณ
พ.ต.ท. ประสงค์ ศิริโภคา
พ.ต.ท. ประกิจ เหลืองวิลัย
พ.ต.ท. สมานชัย สุจริต
พ.ต.ท. ธีระพล เพิ่มพูล
พ.ต.ท. อิทธิพล กระจายศรี
พ.ต.ต. ชัยยงค์ ศรีศิลป์
พ.ต.ท. พรชัย คงธนชัยสกุล
พ.ต.ต. มนูปกรณ์ ซ่อนกลิ่น
พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ดาโสภา

0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113
0-4459-1113

08-1549-0904
08-9705-5566
08-1876-6643
08-1470-6265
08-6877-7507
08-9579-6828
08-9945-6745
08-1256-7411
08-7965-3567
08-9848-1499

สภ.กระโพ โทรศัพท์กลาง 0-4414-5061 โทรสารกลาง 0-4414-5030 IP 603245
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร คงบำเพ็ญ
พ.ต.ท. พัลลภ มณีนาค
พ.ต.ท. แสงอรุณ ศรีโสม
พ.ต.ต. วัลลภ ปะโสทะกัง
พ.ต.ท. ปุญญเดช ทองอินทร์
พ.ต.ท. พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ

0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061

08-0781-7541
08-5624-8221
08-1470-6093
08-6265-8048
08-9283-8676
09-8561-1591

สภ.กาบเชิง โทรศัพท์กลาง 0-4455-9042 โทรสารกลาง 0-4455-9042 IP 603246
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไผ่พนา เพ็ชรเย็น
พ.ต.ท. ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
พ.ต.ท. จุลฑะ จันทน
พ.ต.ท. เอกชัย สมัครสมาน
พ.ต.ท. ชัยยุทธ ลาภเกิด
พ.ต.ต. ธรรมนูญ รอบแคว้น

0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042

08-1049-6449
08-7445-0453
08-7917-5854
09-2429-5902
09-8952-8991
09-1832-7586

สภ.แนงมุด โทรศัพท์กลาง 0-4455-8624 โทรสารกลาง 0-4455-8624 IP 603247
สว.
สว.สส.

พ.ต.ท. ธวัชชัย สายสมบูรณ์
พ.ต.ต. สมบูรณ์ พรหมบุตร

0-4455-8624
0-4455-8624

09-0829-7780
08-4962-3545

สภ. ลำดวน โทรศัพท์กลาง 0-4454-1100 โทรสารกลาง 0-4454-1100 IP 603248
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส

พ.ต.อ. วีรพันธ์ นาคสุข
พ.ต.ท. ปวรชัย บุรกรณ์
พ.ต.ท. ภัทรพล กมล

0-4454-1100
0-4454-1100
0-4454-1100

08-4606-6166
06-3939-5351
08-6366-7776
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ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส
สว.อก

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ สมานรัตน์
พ.ต.ต. ประวิน พับขุนทด
พ.ต.ต. ศุภกิจ คำโท

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4454-1100
0-4454-1100
0-4454-1100

มือถือ
08-8594-2208
08-9428-0402
09-1020-9898

สภ.บัวเชด โทรศัพท์กลาง 0-4457-9027 โทรสารกลาง 0-4457-9027 IP 603249
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนันต์ พิมพ์เจริญ
พ.ต.ท. ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ
พ.ต.ท. จิตรกร ชาวนา
พ.ต.ท. พนัส อระชุม
พ.ต.ท. ธนาศักดิ์ ชอบทำทาน
พ.ต.ท. สามารถ หมายสม
พ.ต.ท. นพสรัญ อาจสัญจร

0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027

08-1878-8474
09-6656-1116
08-1600-2533
08-1718-0897
08-3696-3999
08-7966-3376
08-1705-7565

สภ.สะเดา โทรศัพท์กลาง 0-4471-2705 โทรสารกลาง 0-4471-2705 IP 603250
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. อร่าม ทวีทรัพย์
พ.ต.ต. ทวี ศรีสอน
พ.ต.ท. สมบูรณ์ เลือดกุมภา
พ.ต.ต. บำรุง จำนงค์ประโคน

08-6247-0404
08-1072-3270
08-7776-6001
09-2757-9201

08-6247-0404
08-1072-3270
08-7776-6001
09-2757-9201

สภ.ศีขรภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4456-1248 โทรสารกลาง 0-4456-1248 IP 603251
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทวีพงษ์ โพธิ์จิ๋ว
พ.ต.ท. ฉลองรัฐ สุขสุคนธ์
พ.ต.ท. นพดล พินิจอักษร
พ.ต.ท. สมพงษ์ แก่นจักร์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูโฉมงาม
พ.ต.ต. ชยพัทธ์ ประสพดี
พ.ต.ต. วิทวัฒน์ แก้วเหลา
พ.ต.ท. ชาญชัย ปุราทะกา
พ.ต.ท. สุธี ศรีพรหม
พ.ต.ท.หญิง พินีวรรณ ศิริดำ

0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248

08-7652-7848
08-6750-0405
08-1725-0961
08-9626-4098
08-6265-3540
09-5605-7456
08-9582-7680
08-7354-7705
08-9833-6744
08-1730-8788

สภ.บ้านหนองจอก โทรศัพท์กลาง 0-4450-3187 โทรสารกลาง 0-4450-3187 IP 603252
สว.

พ.ต.ท. อาคม ชนะเพีย

0-4450-3187

08-5776-9958

สภ.รัตนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4453-6051 โทรสารกลาง 0-4459-9228 IP 603253
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. มงคล ภูวประภาชาติ
พ.ต.ท. อัคธรณ์ ลาจันทะ
พ.ต.ท. ไท สกุลสันติรักษ์

0-4453-6051
0-4453-6051
0-4453-6051

08-1407-7864
06-1119-1994
09-5729-0414
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นันทสิทธิ์ เล่งน้อย
พ.ต.ท. บุญชอบ ใจกล้า
พ.ต.ท. ทัพ กิจนัทธี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4453-6051
0-4453-6051
0-4453-6051

มือถือ
08-8377-8899
09-8508-8395
08-7544-1919

สภ.ดอนแรด โทรศัพท์กลาง 0-4415-4091 โทรสารกลาง 0-4415-4091 IP 603254
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ประสิทธิ์ เปรมกมล
พ.ต.ท. อ่อน อำกระโทก
พ.ต.ท. สุขสันต์ ชูเสน

0-4415-4091
0-4415-4091
0-4415-4091

08-9969-3878
08-7244-0714
08-7252-6687

สภ.จอมพระ โทรศัพท์กลาง 0-4458-1136 โทรสารกลาง 0-4458-1136 IP 603255
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก

พ.ต.อ. อารมภ์ จันทนา
พ.ต.ท. ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์
พ.ต.ท. เฉลิมพล ภักดี
พ.ต.ท. ทองเดือน นามโคตร
พ.ต.ท. เทิดชัย สายแสงจันทร์
พ.ต.ท. ปวเรศ กระเวนกิจ
พ.ต.ท. อนุลักษณ์ ท่าม่วง
พ.ต.ท. สรวิศ สำราญรมย์
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ จันดา

0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136

08-7581-9595
08-1633-6235
08-7667-6111
08-4513-6679
08-1265-1182
08-9844-6832
08-8595-0072
09-8102-1959
08-1334-5173

สภ.เมืองลีง โทรศัพท์กลาง 0-4457-6090 โทรสารกลาง 0-4457-6090 IP 603256
สวญ.
สว.สส.
สวป.

พ.ต.ท. กิตติพงศ์ กฤษณสุวรรณ
พ.ต.ท. ถาวร ฤทัยวัฒน์
พ.ต.ต. ชาตรี ทรงพระ

0-4457-6090
0-4457-6090
0-4457-6090

09-3498-9593
08-1489-3099
09-1014-0744

สภ.สำโรงทาบ โทรศัพท์กลาง 0-4456-9126 โทรสารกลาง 0-4456-9126 IP 603257
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมพล คงสกุล
พ.ต.ท. สุริยา ทิพย์รักษา
พ.ต.ท. พีรพงศ์ ธนโพธิ์ชัย
พ.ต.ต. ณรณฤทธิ์ ภูแก้ว
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมจิตต์
พ.ต.ท. กฤษณะ สุกันทะ

0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126

08-1999-9143
08-1878-5270
08-1997-4449
08-9944-5440
08-9630-8448
08-4114-6971

สภ.เขวาสินรินทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4458-2210 โทรสารกลาง 0-4458-2211 IP 603258
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. บุญสินธุ์ ผดุงสุข
พ.ต.ท. ณัฎฐนันท์ เรืองฉาย
พ.ต.ท. ครรชิต จันทเลิศ
พ.ต.ท. รัชพล เกลี้ยงอุทธา

0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210

08-9426-7589
08-1696-6568
08-1470-7807
08-9845-7731
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อุส่าห์ อุส่าห์ดี
พ.ต.ท. เดชา ปุปผมาศ
พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ ปุ่นโพธิ์
พ.ต.ท. คุณวุฒิ มุตตะโสภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210

มือถือ
08-9584-7008
08-9721-2171
08-4416-1996
08-1732-7511

สภ.ตากูก โทรศัพท์กลาง 0-4458-2200 โทรสารกลาง 0-4458-2200 IP 603259
สว.

พ.ต.ต. สมพงษ์ วงค์อินตา

0-4458-2200

08-7214-9955

สภ.พนมดงรัก โทรศัพท์กลาง 0-4450-8100 โทรสารกลาง 0-4450-8100 IP 603260
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุธีร์ ตรุโนภาส
พ.ต.ท. ธนโชติ ธรรมวิรัตน์
พ.ต.ท. รัฐการ เลยกลาง
พ.ต.ท. พัสกร โพธาราม
พ.ต.ต. โกสินทร์ แจ่มทองหลาง
พ.ต.ท. อัมพร มังชาลี
พ.ต.ต. ชินภานุ จิตอามาตย์
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ พันธ์ศรี
พ.ต.ต. ธีรพล ดาเหลา

0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100

08-1321-5791
09-9034-4055
08-7452-8953
09-0189-9981
08-5026-5222
08-3364-2917
08-3354-2000
08-4825-9552
09-4307-0207

สภ.ศรีณรงค์ โทรศัพท์กลาง 0-4450-5077 โทรสารกลาง 0-4450-5077 IP 603261
ผกก.
รอง.ผกก.ป.
รอง.ผกก.(สอบสวน)
รอง.ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชูเวช หล่อจิตต์
พ.ต.ท. วิทยา ศรีรังกูร
พ.ต.ท. สุชัจจ์ชนะ สดับสาร
พ.ต.ท. สมพงษ์ รู้ยืนยง
พ.ต.ท. นิธิ อุรารื่น
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ พรหมชัยนันท์
พ.ต.ท. นิสัญ วงษ์จันทา
พ.ต.ท. สนาม ดอกไธสง

0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077

06-1145-9168
08-7879-3621
08-1760-7389
08-0166-9766
08-0377-1511
08-1725-7464
08-9445-8141
08-1066-6390

สภ.โนนนารายณ์ โทรศัพท์กลาง 0-4414-4555 โทรสารกลาง 0-4414-4543 IP 603262
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
พ.ต.ท. ราวี แพนเกาะ
พ.ต.ท. วันสุข พิศวง
พ.ต.ต. ฤกษ์งาม ชูลี
พ.ต.ท. วิทูรย์ ดิเรกโภค
พ.ต.ต. เฉลิม ธรรมแท้

0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555

08-1871-6627
08-1718-8147
08-6725-1188
08-7020-7619
08-7447-7477
06-1080-5453
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สนม โทรศัพท์กลาง 0-4458-9049 โทรสารกลาง 0-4458-9049 IP 603263
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุริยันต์ โพนสิงห์
พ.ต.ท. รัตนสุข คำวงศ์
พ.ต.ท. สรัล สุรเดชานนท์
พ.ต.ท. สมพร เหมหงษ์
พ.ต.ต. ประหยัด กล้าเหิม
พ.ต.ท. สุริโย เพชรนาค
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ยอดทอง

0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049

08-3377-2928
08-1999-1674
08-1812-8657
08-9630-2428
08-9659-6618
08-2869-6513
08-4834-2924

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
Si Sa Ket Provincial Police
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์กลาง 0-4561-1555 โทรสารกลาง 0-4561-1444 IP 603264
Web Site: www Sisaket policego.th E-mail: ssk.police @ hotmail co.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สุรเดช เด่นธรรม
พ.ต.อ. ประการ ประจง
พ.ต.อ. สมพจน์ ขอมปรางค์
พ.ต.อ. ดิเรก จิตอร่าม
พ.ต.อ. สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต
พ.ต.อ. หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล

0-4561-2887
-

08-1139-5555
09-2569-7914
08-1711-1114
08-1266-1273
08-9845-2171
08-8071-6168

พ.ต.อ. ประพนธ์ จิระมงคล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ โค้วศิริ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ เต็มพร้อม
พ.ต.ต.หญิง วฤณพร ศรีนุเคราะห์
พ.ต.ท. สุวรรณ พันวงศ์
พ.ต.ต. อุทัย หลอมทอง
พ.ต.ท. ณัฐดล พรหมสุวิชา
พ.ต.ต. มงคล ขุมทอง
พ.ต.ต. กมล วงศ์แสนสาน

0-4562-2507
0-4561-1595
0-4562-2508
0-4562-2507
-

08-1752-7766
08-1966-0244
08-6053-3266
08-9121-4485
08-6907-7876
08-2433-2626
08-7807-8799
08-4125-0759
08-9180-9529

พ.ต.อ. ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี
พ.ต.ท. เอกรัส เพิ่มบุญ

0-4562-2906
0-4562-2906

08-7879-5999
09-1345-4443

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ)
สว.(นผ)
สว.(กบ.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
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รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ถาวร นาใจเย็น
พ.ต.ท. ธนรัฐ รอบรู้
พ.ต.ท. วิชิตเวช ต๊ะผัด
พ.ต.ต. ยุทธนา สุขโพธิ์
พ.ต.ต. นิสิทธิ์ พิมวัน

0-4562-2906
0-4562-2906
0-4562-2906
0-4562-2906
0-4562-2906

08-3115-7373
08-0737-6909
08-7608-6233
08-6846-2836
08-6877-6838

พ.ต.อ. ชัย ไชยพันธ์นา
พ.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ ศรีไชย

0-4561-5913
0-4561-5913

08-1790-1617
08-6249-0591

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองศรีสะเกษ โทรศัพท์กลาง 0-4564-2732 โทรสารกลาง 0-4562-311 IP 603265
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. อัยรัช ชินประยูร
พ.ต.ท. สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์
พ.ต.ท. สวาศ ชัยช่วย
พ.ต.ท. ถวัลย์ บุญภักดี
พ.ต.ท. ธีรพล อุตส่าห์ดี
พ.ต.ท. มนูญ มังคละพลัง
พ.ต.ท. จินดา ทองบ้านทุ่ม
พ.ต.ต. ชรัมภ์ เพ็งสุริยา
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ เครือบุตร
พ.ต.ต. ศราวุฒิ คำน้อย
พ.ต.ต. สุทัศน์ ประรัมย์

0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732
0-4564-2732

08-1547-0070
08-1879-8468
08-6260-2121
08-1977-9121
08-4082-0884
08-6699-0056
09-0960-9094
08-3372-7373
08-9816-0657
08-8078-1994
08-6258-4577

สภ.ยางชุมน้อย โทรศัพท์กลาง 0-4568-7059 โทรสารกลาง 0-4568-7059 IP 603268
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กมลวรรธ สุกใส
พ.ต.ท. อนุกูล ฉลวยศรีเมือง
พ.ต.ท. วิษณุ เรืองศรี
พ.ต.ท. ภาสพงศ์ ศรีเมือง
พ.ต.ต. ศราณุวัฒน์ จันดี
พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร
พ.ต.ท. ราเชนทร์ รัตนโภคาวงศ์

0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059

08-1654-4928
08-1879-2966
08-1999-4764
09-3368-2524
09-9526-7154
08-6139-3814
09-9210-5334

สภ.กันทรารมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4565-1258 โทรสารกลาง 0-4565-1258 IP 603269
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อุดร มณีสาย
พ.ต.ท. ธัชพงศ์ พรหมมา
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ พรมไพร
พ.ต.ท. เทอดชัย เครืออาจ

0-4565-1258 [104]
0-4565-1258 [112]
0-4565-1258 [107]
0-4565-1258 [110]

08-1879-4004
08-1955-3058
08-7822-8555
08-9717-0466
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ภิรมย์ ยศอาลัย
พ.ต.ต. ธีรวรรธน์ กอกหวาน
พ.ต.ต. สมาน แสงทอง
พ.ต.ต. ธนบดิณทน์ โชคศิริวรางค์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4565-1258 [110]
0-4565-1258 [112]
0-4565-1258 [108]
0-4565-1258 [102]

มือถือ
08-7247-5474
09-8586-0768
08-9846-2502
09-4587-8883

สภ.กันทรลักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4566-1423 โทรสารกลาง 0-4566-1423 IP 603270
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชยากร เทศะบำรุง
พ.ต.ท. ภูฤทธิ์ เหล่าฤทธิ์
พ.ต.ท. นรินทร์ บุพตา
พ.ต.ท. สังวร วันทะวี
พ.ต.ต. ณรงค์ ปิยะพันธ์
พ.ต.ต. ประมุกข์ ห่ามกระโทก
พ.ต.ท. เข็มชาติ กระจ่างจันทร์
พ.ต.ต. ศราวุธ เพียงตา
พ.ต.ต. ชนัสพงษ์ อึ้งตระกูล
พ.ต.ต. พรชัย จงจรูญเกียรติ

0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423

08-9846-1236
08-1878-2115
09-8951-9351
08-1264-1655
08-5497-3548
01860487057
09-3320-0241
09-8606-5896
08-7125-3787
08-7960-1001

สภ.ราษีไศล โทรศัพท์กลาง 0-4568-1240 โทรสารกลาง 0-4568-1240 IP 603274
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์
พ.ต.ท. ประเสริฐ แฟงคล้าย
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ กิจภูวดล
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ แสงเทพ
พ.ต.ต. สมเกียรติ ศุภศร
พ.ต.ท. จีรวัฒน์ นามวิชา
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ บุญเติม
พ.ต.ต. สุพล ยาสระคู

0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240

08-1899-7332
08-1877-1343
08-1856-9797
08-1955-5613
08-6993-8809
08-4695-9960
08-9846-5082
08-1068-5297

สภ.ขุขันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-4567-1009 โทรสารกลาง 0-4567-1009 IP 603275
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ จันทร์สอน
พ.ต.ท. วิโรจน์ ปัญญาสุวรรณกุล
พ.ต.ท. ชัยเดช แก้วมหาวงศ์
พ.ต.ท. ชาคริต ศรีสำราญ
พ.ต.ท. ประยงค์ จานชิน
พ.ต.ต. สุเทน ดวงพิมพ์
พ.ต.ต. รัฐพงษ์ คำขาว
พ.ต.ต. สฤษดิ์ รสจันทร์

0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009

08-6839-2341
09-7343-8804
08-1390-1654
08-1549-5449
09-3329-7869
08-7880-0188
08-3054-7945
08-9135-1802
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ภ.3

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุรินทร์ ทับซ้อน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4567-1009

มือถือ
08-1360-3838

สภ.อุทุมพรพิสัย โทรศัพท์กลาง 0-4569-1016 โทรสารกลาง 0-4569-1573 IP 603278
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร
พ.ต.ท. อัครพล รัศมี
พ.ต.ท. วิโรจน์ พรกิตติพิศาล
พ.ต.ท. วีระชัย แก้วเหลา
พ.ต.ท. บุญธรรม ฝั่งสระ
พ.ต.ต. ธงชัย ตอพิมาย
พ.ต.ท. พงศ์อนันต์ คณากรณ์
พ.ต.ท. สนิจ ฤทธิร่วม
พ.ต.ต. ปรัชญา พูลศรี

0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016

08-7377-3993
08-1999-3131
08-0480-1222
09-4468-8659
08-4168-5400
06-2612-3237
09-2817-5354
08-5495-6760
08-1066-5603

สภ.ขุนหาญ โทรศัพท์กลาง 0-4567-9015 โทรสารกลาง 0-4567-9015 IP 603279
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธรรมนูญ ฉิมวงษ์
พ.ต.ท. ยศวัจน์ บุญพลับวรีว์
พ.ต.ท. สังวาล รางสถิตย์
พ.ต.ต. พิชิต เฉียบแหลม
พ.ต.ต. กองศรี ประจันทร์
พ.ต.ต. สมเดช ไชยเทพ
พ.ต.ท. มาโนช สมบัติ
พ.ต.ท. กฤษกร หานุสิงห์
พ.ต.ต. สุพิต ทองทิพย์

0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015

08-1877-4428
08-7170-5665
08-9228-6631
08-3387-0787
08-4983-0521
08-6903-1856
08-9579-5737
08-1548-3476
08-4605-5615

สภ.ปรางค์กู่ โทรศัพท์กลาง 0-4569-7098 โทรสารกลาง 0-4569-7098 IP 603282
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปัญญา มงคลการ
พ.ต.ท. อธิคม จันทร์อินทร์
พ.ต.ท. สิริวีรวุฒ ทองสถิตย์
พ.ต.ท. ประเสริฐ ดอนวิชา
พ.ต.ท. เฉลิมทิพย์ ประจำ
พ.ต.ท. เสรี บุตรอุดม
พ.ต.ต. วิริยะ อวิรุทธิ์จินดา
พ.ต.ท. วิชิน บังศรี

0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098

08-9721-9068
08-1947-5538
09-8292-9987
08-7385-4677
08-5411-7877
08-1068-7590
08-4825-3306
08-1156-2460

สภ.ไพรบึง โทรศัพท์กลาง 0-4567-5018 โทรสารกลาง 0-4567-5118 IP 603283
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ
พ.ต.ท. อดุลย์ สิงห์สวัสดิ์

0-4567-5018
0-4567-5018

06-2395-4189
08-4491-5147
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ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. วีระ องอาจ

0-4567-5018

รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. สันติภาพ กันตะภาค
พ.ต.ท. นิรันดร แก้วภักดี
พ.ต.ท. พินโย วรรณะ
พ.ต.ท. โอภาส ประทุมคำ
พ.ต.ต. สุรชัย ใจเมือง

0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018

มือถือ
08-8441-9163
08-6029-2814
08-1816-4854
08-3965-0999
08-7447-9164
08-5479-2171
09-3559-6541

สภ.ห้วยทับทัน โทรศัพท์กลาง 0-4569-9089 โทรสารกลาง 0-4569-9089 IP 603284
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จิรวุฒิ ทิศเสถียร
พ.ต.ท. ฉัตรมงคล วศินอมร
พ.ต.ท. ประยูร ไกลถิ่น
พ.ต.ท. ธเนตร บุญช่วย
พ.ต.ต. ธนาวิทย์ วงศ์ใหญ่
พ.ต.ต. สนั่นพล กัลยานาม
พ.ต.ท. ณัฐพล ประทีปทอง

0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089

08-6256-8345
09-7449-4422
08-9716-4455
08-9865-6409
08-6261-9053
08-8351-0998
08-5313-1988

สภ.โนนคูณ โทรศัพท์กลาง 0-4565-9018 โทรสารกลาง 0-4565-9018 IP 603285
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ทวนทอง นารินทร์
พ.ต.ท. ชนะ ธีรศรัณยานนท์
พ.ต.ท. เสน่ห์ ใจเที่ยง
พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศรีธรรมพงษ์
พ.ต.ต. วารี ไหว้พรหม
พ.ต.ท. ยิ่ง แสงเพชร

0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018

09-1834-2756
08-1274-8985
08-4039-9500
08-1997-8643
08-1999-7834
08-5682-0599

สภ.บึงบูรพ์ โทรศัพท์กลาง 0-4568-9064 โทรสารกลาง 0-4568-9064 IP 603286
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรชัย ผดุงเจริญ
พ.ต.ท. อำนาจ จงอติเรกลาภ
พ.ต.ท. สมชาย บุญมี
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ คำเครื่อง
พ.ต.ท. สิทธา โสมาลีย์
พ.ต.ท. ณัฐพล พึ่งนุสนธิ์
พ.ต.ต. เทวินทร์ ศรีคราม
พ.ต.ท. สิริณรงค์ อินทะพุฒ

04-5368-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064

08-9845-7100
08-9820-7040
08-6608-6485
08-1877-9537
08-8584-4166
08-7119-9188
08-5267-0873
09-5499-4880
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ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ศรีรัตนะ โทรศัพท์กลาง 0-4567-7018 โทรสารกลาง 0-4567-7018 IP 603287
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก
พ.ต.ท. กริชติศักดิ์ สิงหวิบูลย์
พ.ต.ท. กนกพันธ์ พงศ์จรณบูรณ์
พ.ต.ท. สมใจ กล้วยนิจ
พ.ต.ต. อธิวัฒน์ หาระไชย
พ.ต.ท. โยธิน บุ้งกระโทก
พ.ต.ท. บุญชู ต้อยหมื่นไวย
พ.ต.ต. เย็น สายจันทร์

0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018

09-2536-5987
08-1572-0126
08-6633-3551
08-9716-8964
08-1393-6017
08-5779-4584
08-6254-2855
09-0282-9449

สภ.น้ำเกลี้ยง โทรศัพท์กลาง 0-4560-9041 โทรสารกลาง 0-4560-90414 IP 603289
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤษฎา ชัยสิทธิ์
พ.ต.ท. สุวรรณ โพธิ์ศรี
พ.ต.ท. สุวิทย์ ภู่สว่าง
พ.ต.ท. สว่างวัฒน์ บุญเหลือง
พ.ต.ต. บุญร่วม หลวงนา
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ ธนิสพงษ์เจริญ
พ.ต.ท.หญิง นัทธ์หทัย ประพาฬ

0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041

08-0731-8373
08-1265-6949
08-1709-1205
08-8720-5949
08-1730-9416
08-9846-2836
08-9161-2304

สภ.วังหิน โทรศัพท์กลาง 0-4560-6092 โทรสารกลาง 0-4560-6092 IP 603290
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชวลิต ศรีพานิช
พ.ต.ท. พงศ์กรณ์ ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. อิทธินพ บัวเผื่อน
พ.ต.ท. สุพนธ์ สุขเลา
พ.ต.ท. สมัย คำตัน
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์
พ.ต.ท. กิตติกรณ์ ชูกำแพง
พ.ต.ต.หญิง ภัทรภร สีหะวงษ์

0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092

08-1946-5318
08-1628-8421
09-8419-4659
08-5028-1497
08-9629-5401
08-7878-8686
08-5657-2438
08-4829-5566

สภ.ภูสิงห์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-8149 โทรสารกลาง 0-4560-8148 IP 603291
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล
พ.ต.ท. สนธยา เพชรพลอยดี
พ.ต.ท. เดชนิวัฒน์ สมสุไทย
พ.ต.ท. ศรี เขตดอน
พ.ต.ท. วัชรินทร์ สุณูพัฒน์
พ.ต.ท. สุคิด ขจรเพชร

0-4560-8149
0-4560-8149
0-4560-8149
0-4560-8149
0-4560-8149
0-4560-8149

08-1389-8990
09-2652-2727
08-9845-9505
08-9845-5462
03-8120-0586
08-5777-5816
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เมืองจันทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-3070 โทรสารกลาง 0-4560-3070 IP 603292
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง
พ.ต.ท. เทวินทร์ กองพร
พ.ต.ท. ยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน
พ.ต.ท. วรานนท์ จุลละนันท์
พ.ต.ท. สุพิน อินตะนัย
พ.ต.ต. รังสฤษดิ์ ดวงสมร
พ.ต.ท. มานพ ขำขาว

0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070

08-8582-3597
08-9423-6111
08-1423-8401
08-1955-9088
08-6247-6023
08-1070-0438
06-1139-1773

สภ.เบญจลักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-5252 โทรสารกลาง 0-4560-5155 IP 603293
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เพิ่มเกียรติ สุริยวงศ์
พ.ต.ท. พยนต์ ศิริวุฒิ
พ.ต.ท. ราชันย์ ธีระกุล
พ.ต.ท. คมสัน ทันนา
พ.ต.ท. อัครพงษ์ สอนสุภาพ
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ บุญนำ
พ.ต.ท. พงศกร จูมศิลป์

0-4560-5252
0-4560-5252
0-4560-5252
0-4560-5252
0-4560-5252
0-4560-5252
0-4560-5253

08-1587-7682
08-1760-6172
08-6246-9140
08-1999-6611
09-5612-9490
08-9972-1083
09-3545-0993

สภ.พยุห์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-7128 โทรสารกลาง 0-45607-128 IP 603294
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เศวต เศวตวิวัฒน์
พ.ต.ท. กิตติโกสนญ์ วงศ์ผัดศ์
พ.ต.ท. ทิตวีร์ เอี่ยมสอาด
พ.ต.ท. อำนาจ มุ่งดี
พ.ต.ท. ชยิน สีดี
พ.ต.ต. ชลณภัทร์ สิงห์คำ
พ.ต.ท. ชาญ เนติ

0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128

08-9626-2225
08-9579-1666
08-4773-9669
09-6891-4880
09-0191-3915
08-7443-4399
08-1492-5035

สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โทรศัพท์กลาง 0-4560-4052 โทรสารกลาง 0-4560-4052 IP 603295
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุริยา พิทูรย์
พ.ต.ท. เสริมศักดิ์ รัตนประสพ
พ.ต.ท. โสภณัฐ เดชชัยภูมิ
พ.ต.ท. สุนันธิวัฒน์ พรมทา
พ.ต.ต. วีระพันธ์ กิ่งบัว
พ.ต.ต. คณิต เพียโคตร
พ.ต.ท. ถิระเดช เสียงเพราะ
พ.ต.ท. วีรวิชญ์ อารยะสิทธินนท์

0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052

08-1799-9187
09-3320-1364
08-4662-7627
08-8594-1211
08-9933-5266
08-1579-0404
06-1335-4761
08-9628-7887
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ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วสันต์ กอบคำ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4560-4052

มือถือ
08-0464-4077

สภ.ศิลาลาด โทรศัพท์กลาง 0-4566-8191 โทรสารกลาง 0-4566-8191 IP 603296
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. สุทิน หวังกลับ
พ.ต.ท. สันติ มีศิริ
พ.ต.ท. สว่าง ผายพันธุ์
พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์ ตังตา
พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว
พ.ต.ท. อมรเทพ พิมพ์โครต
พ.ต.ต. พัฒนา นิยมชาติ

0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191

08-1878-3434
08-0272-9797
08-6253-9246
08-1593-1714
09-2295-1609
08-8111-0595
09-1829-1355

สภ.บึงมะลู โทรศัพท์กลาง 0-4592-4651 โทรสารกลาง 0-4592-4651 IP 603271
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิสูตร คงอ้วน
พ.ต.ท. พิชิต คณะเมือง
พ.ต.ท. บุญส่ง ยิ่งใหญ่
พ.ต.ท. ปิยวัฒน์ ตอโนนสูง
พ.ต.ต. กริชเพชร ทองแก้ว
พ.ต.ต. ศตวรรษ ศุภษร
พ.ต.ต. โกศล ยะฮาด
พ.ต.ท. เปียว ทองแก้ว
พ.ต.ท. จักราวุฒ บุญเคลือบ

0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651

08-1760-7226
08-9189-0167
08-1967-2446
08-2147-1984
08-0789-0001
08-8584-4138
08-2861-1324
08-1879-4121
08-1857-9199

สภ.ปรือใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4563-0118 โทรสารกลาง 0-4563-0118 IP 603277
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีระศักดิ์ วงศ์วานิช
พ.ต.ท. เดชาวัต พงศ์กฤษกร
พ.ต.ท. อัครเดช ศรีม่วงกลาง
พ.ต.ท. กุลวุฒิ พิมพ์แก้ว
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แก้วกันเนตร
พ.ต.ต. ชินเทพ พันธุ์ทอง
พ.ต.ท. สุบรรณ์ อาจิณกิจ

0-4563-0118
0-4563-0118
0-4563-0118
0-4563-0118
0-4563-0118
0-4563-0118
0-4563-0118

08-1686-3322
08-5779-6700
08-9949-7076
08-4035-9807
08-9947-4334
08-1721-8295
08-5078-3432

09-3572-8814
09-3572-8814
09-3572-8814
09-3572-8814
09-3572-8814

08-1266-0222
08-4101-7007
08-1879-0054
08-7963-0364
08-1790-0421

สภ.บ้านโดนเอาว์ โทรศัพท์กลาง 09-3572-8814 IP 603272
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. กิตติ กองแสงศรี
พ.ต.ท. พันธศักย์ พันธุ์เพ็ง
พ.ต.ท. ยุทธนา จันแก้ว
พ.ต.ท. สายสิทธิ์ ศรีสว่าง
พ.ต.ท. สุริยา ศรีคำ
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สว.อก.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กิตติวัฒน์ ถาพินนา
พ.ต.ต. เจษฎา รัตนา

ที่ทำงาน[ภายใน]
09-3572-8814
09-3572-8814

มือถือ
08-7101-6220
08-3747-2080

สภ.จะกง โทรศัพท์กลาง 0-4582-6221 โทรสารกลาง 0-4582-6221 IP 603276
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.

พ.ต.ท. อภิชาติ ศรีสำอางค์
พ.ต.ท. วิชา ศรีมารักษ์
พ.ต.ท. ดุสิต พูลสุข
พ.ต.ท. วัชรินทร์ สืบสา

0-4582-6221
0-4582-6221
0-4582-6221
0-4582-6221

08-4959-9816
06-1153-3454
08-6264-4800
08-3368-0809

สภ.กันทรอม โทรศัพท์กลาง 0-4566-5226 โทรสารกลาง 0-4566-5226 IP 603281
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด
พ.ต.ท. ชยกร นพกุลจิรา
พ.ต.ท. มนตรี เจริญภัทราวุฒิ
พ.ต.ท. บรรจง พิลัย
พ.ต.ท. บุญเรือง คำเนตร
พ.ต.ต. อานนท์ เหล็กดี
พ.ต.ท. พฤศักดิ์ ฉุนแสนดี

0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226

09-9659-4191
09-1828-8338
08-1645-5267
08-9428-8476
09-2381-2884
09-1525-5653
08-6251-8256

0-4592-1205 [100]

08-8365-1954

0-4592-1025
0-4592-1025
0-4592-1025 [300]
0-4592-1025
0-4592-1025
0-4592-1025

08-6052-0636
08-1790-4833
08-3365-5858
09-7728-7084
08-3379-5454
09-8202-9021

สภ.ไพร โทรศัพท์กลาง 0-4592-1025 IP 603280
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทศนารถ ภวภูตานนท์ ณ
มหาสารคาม
พ.ต.ท. กฤษฎา ไทรฟัก
พ.ต.ท. ประชุม แถมกลาง
พ.ต.ท. ประวิทย์ มีวงษ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ ลำพาย
พ.ต.ท. สถาพร วงศ์ผาคุณ
พ.ต.ต. รำจวน แก้วสิงห์

สภ.โพนเขวา โทรศัพท์กลาง 0-4582-6215 โทรสารกลาง 0-4582-6215 IP 603267
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. วุฒิศักดิ์ โภคทรัพย์
พ.ต.ต. อติวรรต ศรีเมือง

0-4582-6215 [500]
0-4582-6215 [300]

08-3746-9383
09-4539-0096

สภ.หนองไฮ โทรศัพท์กลาง 0-4581-1500 โทรสารกลาง 0-4581-1500 IP 603266
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. เจษฎาพงค์ ทองแก้วรพิพงษ์
พ.ต.ต. อรรณพ มณีวงษ์

0-4581-1500
0-4581-1500

08-6085-3151
08-9812-5110

สภ.กุดเสลา โทรศัพท์กลาง 0-4582-1154 โทรสารกลาง 0-4582-1154 IP 603237
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ศิวภาคย์ พวงจันทร์
พ.ต.ท. เชิดชัย เบ้ามา

0-4582-1154
0-4582-1154

08-4270-0056
08-1600-1681
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ตูม โทรศัพท์กลาง 0-4592-3768 โทรสารกลาง 0-4592-3768 IP 603288
สว.สภ.ตูม
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ประพันธ์ศักดิ์ ชาน้อย
พ.ต.ท. ดลวัตร ยืนยง

0-4592-3768
0-4592-3768

0-8595-0546
08-0738-3736

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Provincial Police
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์กลาง 0-4524-5345 โทรสารกลาง 0-4525-4233 IP 603308
Web Site: www.policeubon.go.th E-mail: policeubon@policeubon.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
พ.ต.อ. ไพโรจน์ มังคลา
พ.ต.อ. อภิศักดิ์ เดชะคำภู
พ.ต.อ. ธรรมจักร คงมงคล
พ.ต.อ. สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ
พ.ต.อ. สามารถ แก้วเนตร
พ.ต.อ. นิพล บุญเกิด

0-4524-5340
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342

09-8350-5546
08-7877-3000
08-6016-0106
08-1873-9410
08-1790-7129
09-3435-8677
09-7446-4646

0-4524-5341

08-5417-8817

0-4524-5341
0-4524-5341
0-4524-5341
0-4524-5346
0-4525-4622
0-4524-5350
0-4524-5348
0-4525-5914
0-4524-5345

08-1877-2838
08-6876-0381
08-7243-9013
08-1389-0404
08-4836-0929
08-7505-4560
08-1068-0516
08-1547-6384
08-7442-5599

0-4524-5353
0-4524-5353
0-4524-5353
0-4524-5353

08-6876-6464
08-1876-1714
08-1756-9315
08-9424-8582

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4524-5341 โทรสารกลาง 0-4525-4233
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

พ.ต.อ. อานุภาพ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
พ.ต.ท. อมร เพ็งพุฒ
พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ คำหอม
พ.ต.ต. พัฒนพงศ์ พันธ์ใหญ่
พ.ต.ท. สถาพร สัทธิมนต์
พ.ต.ท.หญิง มนพิลาส สุขเสริม
พ.ต.ท. เฉลิม นามวงศ์ษา
พ.ต.ท.หญิง ทองมี โนนตูม
พ.ต.ต. อุธาร บุญจูง
พ.ต.ต. วุฒิ ลาผ่าน

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4524-5353 โทรสารกลาง 0-4524-5353
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชุมพล โพธิ์ศิริ
พ.ต.อ. พิเชษฐ์ แสนทวีสุข
พ.ต.อ. สำเริง พ่วงพลอย
พ.ต.ท. ณรงศักดิ์ ปันฟ้า
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กองกับกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4525-4713 โทรสารกลาง 0-4525-4233
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สถาพร เอมโอษฐ์
พ.ต.ท. สุเทพ แก้วทน
พ.ต.ท. บุรภัช บุรีภักดี
พ.ต.ท. ทศพร เส็งเรียบ
พ.ต.ท. เศกสรรค์ สินปรุ
พ.ต.ท. ศรายุธ ใจกำแหง
พ.ต.ต. บิลศักดิ์ ชัยผา
พ.ต.ต. ทศนาท อาศนะ
พ.ต.ต. ณัฐ นิลคำ

0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713

08-9722-5397
08-5490-8520
09-1831-9578
08-1842-3433
08-1817-0247
08-1705-9348
08-9619-7458
08-1966-3916
08-9283-5403

สภ.เมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์กลาง 0-4525-5112 โทรสารกลาง 0-4525-4620 IP 603309
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์
พ.ต.ท. ชาญชัย อินนรา
พ.ต.ท. อภิชาต พุทธบุญ
พ.ต.ท. อลงกรณ์ สนุกพันธ์
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ชื่นตา
พ.ต.ท. ฉลอง อุคะ
พ.ต.ต. วิจักขณ์ สายเบาะ
พ.ต.ต. เสด็จ แก้วสิงห์ทอง
พ.ต.ต. เฉลิมยศ พรหมสุวรรณ
พ.ต.ต. ถาวร นาคะบัตร
พ.ต.ต. รุ่งทวี นาปาน
พ.ต.ต. โสภณ ประดา
พ.ต.ต. วิจิตร พุฒพิมพ์
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แสนสิ่ง
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ สุดา
พ.ต.ท. ศรายุทธ สุยะลา
พ.ต.ต. ณัฐกร พลภักดี
พ.ต.ต. บวรศักดิ์ คำรังษี
พ.ต.ต. ฐานะ ตาราช
พ.ต.ท.หญิง รัฐสรณ์ ธรรมกิตติพันธ์

0-4525-5112 [301]
0-4525-5112 [302]
0-4525-5112 [303]
0-4525-5112 [204]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [311]
0-4525-5112 [307]
0-4525-5112 [307]
0-4525-5112 [307]
0-4525-5112 [307]
0-4525-5112 [305]
0-4525-5112 [306]
0-4525-5112 [110]

08-1877-4040
08-5208-2992
08-2754-8244
08-1955-1551
08-7244-0911
08-7244-7799
08-8356-3436
08-3367-0499
09-3085-7589
08-7648-7010
08-4714-2359
08-1999-5534
08-1966-0642
08-7077-7756
08-9500-4157
08-9735-4789
08-1120-8560
08-6767-7676
08-7346-0300
09-4541-5457
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.กุดข้าวปุ้น โทรศัพท์กลาง 0-4548-4023 โทรสารกลาง 0-4548-4031 IP 603310
ผกก.
รองผกก.ป.
รองผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภุชงค์ วรรณา
พ.ต.ท. ประวิตร์ นัยเนตร์
พ.ต.ท. ประยงค์ ภูลายดอก
พ.ต.ต. ธีรเจต ต่อน้อย
พ.ต.ท. สมบูรณ์ แพงไทยสงค์
พ.ต.ท. ภูวดล ไชยสันต์
พ.ต.ท. กิตติ สุทธศรี

0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023

08-1966-6979
08-1644-4944
08-6774-6226
08-5095-6018
08-1109-0392
08-7439-9266
08-9583-0520

สภ.เขมราฐ โทรศัพท์กลาง 0-4549-1175 โทรสารกลาง 0-4549-1176 IP 603311
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปรัชญา คงสกุล
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท
พ.ต.ท. ทศพล สังข์เจริญ
พ.ต.ต. เมธาสิทธิ์ วงศ์ปัดสา
พ.ต.ต. สรรเพชญ นามจันดา
พ.ต.ต. ณัฐฐ์นนท์ สีฟ้า
พ.ต.ต. ประทีป สมกำพี้
พ.ต.ต. ประเทศ โคจำนงค์

0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175

08-1966-4545
08-1837-0872
08-1760-5131
08-8595-3232
08-7248-1603
08-6339-4959
08-1568-3482
08-4958-7171

สภ.เขื่องใน โทรศัพท์กลาง 0-4539-1127 โทรสารกลาง 0-4539-1127 IP 603313
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปริญญา หันไชยุงวา
พ.ต.ท. เดชวุฒิ คงสิม
พ.ต.ท. รักเกียรติ แย้มบางยาง
พ.ต.ท. ยีน พวงมาลา
พ.ต.ต. วันชัย ไชยรักษ์
พ.ต.ต. วิโรจน์ แขนอก
พ.ต.ต. ขจรศักดิ์ ตระการไทย
พ.ต.ต. มนัส พิศชวนชม
พ.ต.ต. อโนชา สรรศรี
พ.ต.ท. ชัยวุฒิ ถิระกิจ
พ.ต.ท. สัจจพงษ์ ศรีสงค์
พ.ต.ท. มนรัตน์ ศิลารักษ์

0-4539-1127[100]
0-4539-1127 [200]
0-4539-1127 [392]
0-4539-1127 [300]
0-4539-1127 [300]
0-4539-1127 [300]
0-4539-1127 [300]
0-4539-1127 [300]
0-4539-1127 [300]
0-4539-1127 [308]
0-4539-1127 [401]
0-4539-1127 [501]

08-3382-7878
08-0486-7559
08-0463-8756
08-1976-5355
08-9670-1961
08-1725-9662
08-1072-0599
08-4827-3992
08-4826-9386
08-1790-6107
08-9144-5741
08-9791-9629

สภ.โขงเจียม โทรศัพท์กลาง 0-4535-1023 โทรสารกลาง 0-4535-1023 IP 603314
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ศักดา ขวัญบุญจันทร์
พ.ต.ท. พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์

0-4535-1023
0-4535-1023

08-9844-2418
09-1467-3210
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธราเชษฐ์ อบเหลือง
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ อังควานิช
พ.ต.ต. สุดใจ พันธุ์แสง
พ.ต.ต. พูลศักดิ์ ชุมพล
พ.ต.ต. ธวัชชัย เอาชัย
พ.ต.ต.หญิง เบญจมาญ วรรณวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023

มือถือ
09-9056-7799
08-3129-1295
08-4395-6919
08-5554-5511
08-7654-5436
08-3746-3229

สภ.คันไร่ โทรศัพท์กลาง 0-4584-9217 โทรสารกลาง 0-4584-9217 IP 603338
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พิเนตร ดาวเรือง
พ.ต.ต. บุญเรือง สุขสำราญ

0-4584-9217
0-4584-9217

08-0466-7788
08-9614-9296

สภ.โคกจาน โทรศัพท์กลาง 0-4529-6053 โทรสารกลาง 0-4529-6102 IP 603318
สว.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.ต. ธิระพันธ์ ใจแน่น
พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม

0-4529-6053
0-4529-6053

09-1016-6621
08-6237-9575

สภ.ช่องเม็ก โทรศัพท์กลาง 0-4548-5015 โทรสารกลาง 0-4547-6072 IP 603339
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศานิตย์ โพธิพรหม
พ.ต.ท. ภูเพชร ลีเลิศ
พ.ต.ท. ไตรวิชญ์ พิทยาจรัสกิจ
พ.ต.ต. อนันต์ เลาะหะนะ
พ.ต.ต. สำราญ เคหารมย์
พ.ต.ท. ทินกร โทจันทร์
พ.ต.ท. โอภาส ไหมแพง
พ.ต.ต. สมปอง โพธิ์งาม

0-4548-5015
0-4548-5015
0-4548-5015
0-4548-5015
0-4548-5015
0-4548-5015
0-4548-5015
0-4548-5015

08-3663-2762
08-3728-0033
08-8476-8904
08-3129-7799
08-9948-7156
08-7958-1771
08-3747-4706
08-5309-1153

สภ.ดอนมดแดง โทรศัพท์กลาง 0-4530-8022 โทรสารกลาง 0-4530-8022 IP 603315
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ จันทรมหา
พ.ต.ท. กรม ลอยหา
พ.ต.ท. สายชล สง่าเขียว
พ.ต.ท. สมยศ ขุนหอม
พ.ต.ท. ญาณเกียรติ ปัตพรรณา
พ.ต.ท. สุเมธ ศรีภูมาตร
พ.ต.ต. ญาณเกียรติ ปัตพรรณา
พ.ต.ท. ลัทธวัฒน์ เพ็งชัย
พ.ต.ท. สัตยา แย้มโสภา
พ.ต.ท.หญิง หนึ่งฤทัย สัณหจันทร์

0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022

08-1966-8876
08-1966-5354
08-1067-4400
08-6868-7393
08-1999-8175
08-6869-6127
08-1999-8175
08-4941-1612
08-7455-1555
08-1760-3012
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เดชอุดม โทรศัพท์กลาง 0-4536-1161 โทรสารกลาง 0-4528-2638 IP 603316
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรพล โพธิอะ
พ.ต.ท. อดุลย์ สุรำไพ
พ.ต.ท. นพดล ช่วยบุญ
พ.ต.ท. เชียร์ชนะ กายแก้ว
พ.ต.ต. ไชยฤทธิ์ สมบูรณ์
พ.ต.ต. ยุทธนา กิติชัยชนานนท์
พ.ต.ต. ชาตรี ศิริธีรพันธ์
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย จั่นกรด
พ.ต.ท. สุวิทย์ วงษ์จันทร์

0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161

06-2419-7863
08-9717-4832
08-9424-0347
08-5612-1884
08-9426-0978
08-1889-5547
08-7255-0108
08-7200-2022
09-4356-1474

สภ.ตระการพืชผล โทรศัพท์กลาง 0-4548-1728 โทรสารกลาง 0-4548-1204 IP 603317
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยกฤต โชติวรรณ
พ.ต.ท. บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ
พ.ต.ท. ธนายุทธ สาระใต้
พ.ต.ท. สมชัย ผาสุขนิตย์
พ.ต.ท. ประจักษ์ บุตรศรี
พ.ต.ท. มิตรชัย สมหวัง
พ.ต.ท. สรศักดิ์ พ่อค้า
พ.ต.ท. สราวุธ แก้วใส
พ.ต.ท.หญิง นิยะดา แก้วเมือง

0-4548-1728 [200]
0-4548-1728 [107]
0-4548-1728 [111]
0-4548-1728 [117]
0-4548-1728 [109]
0-4548-1728 [109]
0-4548-1728 [109]
0-4548-1728 [111]
0-4548-1728 [112]

08-5414-3888
08-1976-3257
08-5419-5555
08-1725-6662
08-7254-8434
08-1725-8551
08-9018-9888
08-6044-4221
08-1967-8002

สภ.ตาลสุม โทรศัพท์กลาง 0-4542-7022 โทรสารกลาง 0-4542-7022 IP 603320
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นคร ภู่รัตน์
พ.ต.ท. โสภณ นาชัยเวียง
พ.ต.ท. บุญเลิศ เอ็งโอภาสนันท์
พ.ต.ท. ไสว พรมเคน
พ.ต.ท. บุญรอด เจริญยิ่ง
พ.ต.ต. ทองพูล จันทะแสง
พ.ต.ต. เอกวิทย์ ศรียางนอก
พ.ต.ท. บัญชา สันติวิชัยกุล
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ โสภณ

0-4542-7022 [206]
0-4542-7022 [302]
0-4542-7022 [201]
0-4542-7022 [315]
0-4542-7022 [315]
0-4542-7022 [315]
0-4542-7022 [302]
0-4542-7022 [208]
0-4542-7022 [204]

08-9114-0298
08-6870-4631
09-8950-5636
08-1966-0797
08-1878-8538
09-3061-2206
08-1959-9216
08-6503-3036
08-1325-4832

สภ.ทุ่งศรีอุดม โทรศัพท์กลาง 0-4530-7000 โทรสารกลาง 0-4530-7165 IP 603321
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. วิโรจน์ ญาณวารี
พ.ต.ท. พิพร รักมงคลตระกูล

0-4530-7000
0-4530-7000

08-9845-3040
08-9949-7322
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์ ทองศรี
พ.ต.ท. ไชยยศ โพธิพิมพ์
พ.ต.ท. สมชาย ผ่องเมืองปัก
พ.ต.ท. ชลชาสน์ โกฏิศรี
พ.ต.ท. สุวัฒน์ อนุวรรณ
พ.ต.ท. อรรคพล สิงหพัฒน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000

มือถือ
08-3465-5977
08-7646-9444
08-1879-6223
08-9453-9653
09-2396-4408
08-1593-5927

สภ.นาจะหลวย โทรศัพท์กลาง 0-4537-9107 โทรสารกลาง 0-4537-9107 IP 603322
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุธีร์ เศรษฐวงศ์
พ.ต.ท. โชติพิสุทธิ์ วิสุทธิ์เมธากร
พ.ต.ท. สุกฤษณ์ สัณฑมาศ
พ.ต.ท. คมสันต์ ครองงาม
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วันงาม
พ.ต.ท. บุญปลูก เที่ยงจิตต์
พ.ต.ต. เดชศักดิ์ ผลพันธุ์
พ.ต.ท. ฉลวย เป้งทอง

0-4537-9107
0-4537-9107
0-4537-9107
0-4537-9107
0-4537-9107
0-4544-1153
0-4537-9107
0-4537-9107

08-7999-9965
08-5027-4070
08-9845-4898
08-1455-7570
08-1991-1925
08-3734-4912
08-9625-9345
09-1877-2499

สภ.นาตาล โทรศัพท์กลาง 0-4530-5085 โทรสารกลาง 0-4530-5085 IP 603340
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรงค์ฤฑธิ์ มณีโชติ
พ.ต.ท. บุรี ศรีหล้า
พ.ต.ท. ปรัชญนันท์ ปิยทัศนกุล
พ.ต.ท. ถนอม ศิริโรจน์ธนสาร
พ.ต.ท. ธวัชชัยโชคฐ์ ปิยะชัยกวี
พ.ต.ต. วัฒนศักดิ์ บุตรโคตร
พ.ต.ท. วันชัย มาตราวงค์

0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085

08-9834-0944
08-1641-3841
08-1068-7172
08-1976-6920
08-2157-0896
09-7446-4646
09-4542-5639

สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก) โทรศัพท์กลาง 0-4587-0228 โทรสารกลาง 0-4587-0228 IP 603326
ผกก
รอง.ผกก.(ป)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เชื้อชาติ เยาดำ
พ.ต.ท. ธนายุทธ ภูมิงาม
พ.ต.ต. พงศ์พิพัฒน์ ศรีชุม
พ.ต.ต. ปภพ ศรีเสน
พ.ต.ต. นิเวศน์ นิลวดี

0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228

08-9727-4222
08-6625-4481
08-9845-4107
08-1728-0912
08-0192-4124

สภ.นาโพธิ์ (พิบูล) โทรศัพท์กลาง 0-4538-4033 โทรสารกลาง 0-4538-4033 IP 603328
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์
พ.ต.ท. วัชระ วัชรพินธุ์
พ.ต.ท. คมพิสิฐ รัตน์กุศลศิริ

0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033

08-1879-7506
08-7999-8506
08-6584-4395
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สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. นิพิฐพงศ์ ทันธิมา
พ.ต.ต. วิชัย กองชัย
พ.ต.ต. สรพงษ์ นามวงษา
พ.ต.ท. สมิง สุดโต
พ.ต.ท. อนันต์ สุรำไพ
พ.ต.ต. ปรัชญา นิมาลา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033

มือถือ
08-5062-3625
09-4535-7889
08-5612-4372
08-7171-2919
09-7335-7838
09-1016-9456

สภ.นาเยีย โทรศัพท์กลาง 0-4530-6000 โทรสารกลาง 0-4530-6000 IP 603341
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุรินทร์ จันทวานิช
พ.ต.ท. ใส สุขอ้วน
พ.ต.ท. วุฒิชัย ลอนจันทึก
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองมั่ง
พ.ต.ท. ประนต หงษ์ทอง
พ.ต.ต. สมอาจ แคนเภาว์
พ.ต.ท. สงวนศักดิ์ พุทธิผล
พ.ต.ต. สมพงษ์ ศรีสนาย
พ.ต.ต. สุนทร พงษ์วิเศษ

0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000

08-1532-7813
08-1074-2061
08-0167-0722
08-8357-1171
09-1829-8537
08-1470-4583
08-1264-4696
08-0465-8778
08-1633-4693

สภ.น้ำขุ่น โทรศัพท์กลาง 0-4586-4656 โทรสารกลาง 0-4586-4656 IP 603342
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อิทธิชัย จารุนิล
พ.ต.ท. อนุรักษ์ อินบัญชา
พ.ต.ท. สถิตพงศ์ พาลี
พ.ต.ท. วัฒนา โคลงชัย
พ.ต.ท. สมพงษ์ ประถมมูล
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ วิเศษชาติ
พ.ต.ท. ปริยากร อุติลา

0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656

09-1349-5051
08-8353-9453
08-7262-5556
08-1955-5179
09-2165-1335
08-1139-0189
08-1189-0139

สภ.น้ำยืน โทรศัพท์กลาง 0-4537-1107 โทรสารกลาง 0-4537-1107 IP 603323
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนาพล มีชัย
พ.ต.ท. อรรคนิธิ์ แสงสุนีย์
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ณ อุดร
พ.ต.ท. บรรพต ธรรมมา
พ.ต.ท. มนตรี ปานกลิ่น
พ.ต.ท. สมภพ แก้วศรีใส
พ.ต.ท. ธัญสิทฐ์ บัวพันธ์

0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107

08-0701-4553
08-5216-6600
08-1321-7826
08-0164-9946
08-6872-7754
08-6996-6177
08-6544-5379
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.โนนกุง โทรศัพท์กลาง 0-4586-2421 โทรสารกลาง 0-4586-2422 IP 603319
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภาสกร สุบรรณ ณ อยุธยา
พ.ต.ท. สมคิด สุนทรชัย
พ.ต.ท. ชัยธัช เซียงทา
พ.ต.ท. กฤษดาเวทย์ ประดับศรี
พ.ต.ท. หอม ประหยัด
พ.ต.ท. สนธยา เชื้อเจริญ
พ.ต.ท. สมชาย แสงดาว

0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421

08-7584-3131
08-9846-9645
09-0985-5561
08-1547-5933
08-3387-9049
09-8362-4862
08-7872-6688

สภ.บุณฑริก โทรศัพท์กลาง 0-4520-1224 โทรสารกลาง 0-4537-6148 IP 603324
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชวดล พลทะมัย
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ศรีวิลัย
พ.ต.ท. สายรุ้ง ไป๋งาม
พ.ต.ต. ศรชัย พินิจมนตรี
พ.ต.ต. ศิริมงคล ห้องแซง
พ.ต.ท. ประชา พนะสรรพ์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ กล่อมไธสง

0-4537-6148
0-4537-6148
0-4537-6148
0-4537-6148
0-4537-6148
0-4537-6148
0-4537-6148

08-1393-2679
09-4664-2155
09-5245-2895
09-8114-4389
08-0466-9598
08-9720-6756
08-3371-3829

สภ.พิบูลมังสาหาร โทรศัพท์กลาง 0-4544-1153 โทรสารกลาง 0-4544-1173 IP 603327
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โสภณ เครือเช้า
พ.ต.ท. กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร
พ.ต.ท. พรศักดิ์ เหลือนาค
พ.ต.ท. จีรโรจน์ อัครภาชื่นสกุล
พ.ต.ท. พีระศักดิ์ สุระมะณี
พ.ต.ต. สุรชัย พิทักษ์เทพสมบัติ
พ.ต.ต. ชยกร สอนอาจ
พ.ต.ท.หญิง ชลิดา พันธ์ใย

0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153

08-1647-5808
08-1389-7901
08-9844-5141
08-8086-8807
08-5310-5539
08-7241-5995
08-8377-7557
08-7875-5630

สภ.โพธิ์ไทร โทรศัพท์กลาง 0-4549-6040 โทรสารกลาง 0-4549-6203 IP 603329
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เอนก ทับสูงเนิน
พ.ต.ท. วิโรจน์ เหมืองจา
พ.ต.ท. ธงชัย แก้วศรี
พ.ต.ท. ทวีเดช ใครบุตร
พ.ต.ท. สมชาย ฦๅแรง
พ.ต.ท. ทัศนะ สมรักษ์
พ.ต.ต. ฉายญา วงศ์คำ

0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040

08-1879-3131
08-6247-0796
08-3274-4545
08-6878-3645
08-4829-3455
08-0161-7400
08-5300-9518
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ม่วงเฒ่า โทรศัพท์กลาง 0-4521-9072 โทรสารกลาง 0-4521-9072 IP 603312
ผกก.
รอง ผกก.ป.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยุทธยา ทองพิทักษ์
พ.ต.ท. เดชา มีคุณ
พ.ต.ท. แสงจันทร์ บรรเทา
พ.ต.ท. ชูเกียรติ เลิศล้ำ
พ.ต.ท. ศุภกร ปะนิทานัง

0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072

08-9585-0758
08-1877-9658
08-1320-5845
09-1704-7172
08-3100-1430

สภ.ม่วงสามสิบ โทรศัพท์กลาง 0-4548-9126 โทรสารกลาง 0-4548-9126 IP 603330
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน )
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม
พ.ต.ท. สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม
พ.ต.ท. ภัทรพล พลศิลา
พ.ต.ท. ปวีณ แข็งเขตการณ์
พ.ต.ท. อุบล โนนตูม
พ.ต.ต. สมศักดิ์ รักพวกกลาง
พ.ต.ท. สุทธิพงศ์ พลสังข์
พ.ต.ต. นนทวัฒน์ โพธิ์ศรี
พ.ต.ต. เฉลิมชัย ธีระบุตร

0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126

08-1976-5850
08-8353-3735
08-1890-3450
08-9625-7025
08-1360-1603
08-1966-0787
08-1966-1396
09-3473-3228
08-8595-8808

สภ.วารินชำราบ โทรศัพท์กลาง 0-4532-1215 โทรสารกลาง 0-4532-1214 IP 603331
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดิเทพ พิชาดุลย์
พ.ต.ท. คมสันต์ รัตนแสง
พ.ต.ท. วรพนธ์ แก้วลี
พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ เหิงขุนทด
พ.ต.ท. วรจักร จันทาทอง
พ.ต.ท. รัฐศาสตร์ ดียิ่ง
พ.ต.ต. ดามพวร ทองอิ่ม
พ.ต.ท. มรกตภูมิ พลศักดิ์
พ.ต.ท. จอมเทพ ทุมมากรณ์

0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215

08-1911-1190
08-0655-5670
08-3773-8229
08-5405-3123
08-1877-6393
08-4297-7986
08-1817-4276
08-9777-2239
08-1967-8721

สภ.ศรีเมืองใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-4539-9081 โทรสารกลาง 0-4539-9081 IP 603333
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สานิตย์ ไชยสถิต
พ.ต.ท. ทองปาน พิมพ์พรม
พ.ต.ท. วิเชียร มุริจันทร์
พ.ต.ท. พรมมา ทุพรม
พ.ต.ท. วรรณนา เพ็ญจันทร์
พ.ต.ท. สิทธิโชค พิบูลย์ศักดิ์โสภณ

0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081

08-7874-9191
08-9844-9343
08-9205-7124
08-1389-7097
08-5316-7599
09-3345-3054
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ญาณวุฒิ สายเนตร
พ.ต.ท. ปาณวัตร ล่ำสัน
พ.ต.ท. พอพล พิมพ์พรมมา
พ.ต.ท. สุชาติ หลีพันธุ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081

มือถือ
08-7440-3254
08-5490-2460
09-3354-9113
08-6129-1972

สภ.สว่างวีระวงศ์ โทรศัพท์กลาง 0-4520-2183 โทรสารกลาง 0-4520-2183 IP 603343
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร สุขศิริ
พ.ต.ท. วิทยาวุธ กุระนาม
พ.ต.ท. รัชยุทธ ศักดิ์ระพี
พ.ต.ท. เชาว์วัรภูมิ วิเศษศักดิ์
พ.ต.ต. อนันตชัย คำด้วง
พ.ต.ต. รณพงษ์ จรสาย
พ.ต.ต. วีรพล สีดาจิตร์
พ.ต.ต. ถาวรศักดิ์ โมลานิล
พ.ต.ท. สมัย กอมณี

0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183

08-1603-5878
08-5481-9949
08-7954-7117
09-3320-2188
08-1071-6064
08-9284-2650
08-9464-4664
08-9911-6097
08-4825-1963

สภ.สำโรง โทรศัพท์กลาง 0-4530-3102 โทรสารกลาง 0-4530-3030 IP 603336
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิชาต สุขเลิศ
พ.ต.ท. ดุจดล ด้ายละออง
พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ ภูมิภักดิ์
พ.ต.ท. คำพันธ์ ไชยโกฏิ
พ.ต.ต. สุพจฎ์ นาสวน
พ.ต.ต. ศิณคร ทองห่อ

0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102

08-1966-0272
08-1876-7687
08-0736-9797
08-8349-1648
08-9427-1509
08-1393-0774
09-9246-8352

สภ.สิรินธร โทรศัพท์กลาง 0-4536-6188 โทรสารกลาง 0-4636-6188 IP 603337
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิวัตม์ ไมตรีแพน
พ.ต.ท. วีระยุทธ นาคเสน
พ.ต.ท. สุทิน สะเดา
พ.ต.ท. ทองดี นาหนองตูม
พ.ต.ต. ธวัชชัย ประพันธมิตร
พ.ต.ท. ชยางกูร แสนสมบัติ
พ.ต.ท. เนติรัฐ คูณแก้ว

0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188

08-1669-9938
06-1654-3455
08-6865-0450
08-6873-3921
08-6774-6226
09-3325-2741
08-8126-2954

สภ.หนามแท่ง โทรศัพท์กลาง 0-4538-1025 โทรสารกลาง 0-4538-1025 IP 603334
สว.

พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ

0-4538-1025

08-1266-3559
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สภ.ห้วยขะยุง โทรศัพท์กลาง 0-4543-1091 โทรสารกลาง 0-4543-1091 IP 603332
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เกรียงปกรณ์ อธิปฏิเวชช
พ.ต.ท. เสน่ห์ ทุ่งลา
พ.ต.ท. ฐิติวุฒิ พรมอินทร์แก้ว
พ.ต.ท. อารมณ์ วิเลปะนะ
พ.ต.ท. วุฒิชัย สิงห์คง
พ.ต.ท. ธานนท์ เทพคำราม
พ.ต.ต. สนัด พรหมประเสริฐ
พ.ต.ต. อธิศ นาโควงศ์
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ปัญจมาตย์
พ.ต.ท.หญิง ชญาดา อารีพงษ์

0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091

08-1628-2588
08-0736-7288
08-0736-9797
08-1976-1197
08-1838-6999
08-4035-9938
08-9583-7519
08-8119-2291
08-6060-6137
08-1997-7580

สภ.ห้วยข่า โทรศัพท์กลาง 0-4586-8225 โทรสารกลาง 0-4586-8222 IP 603325
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติโชติ แสงรุจี
พ.ต.ท. ธนชัย แก้วเสนา
พ.ต.ท. วีรวัต เครือสมบัติ
พ.ต.ต. เจริญ ตั้งพิทักษ์สกุล
พ.ต.ท. สันติภาพ สายงาม
พ.ต.ต. ภูษิต เกตุสูงเนิน

0-4586-8225
0-4586-8225
0-4586-8225
0-4586-8225
0-4586-8225
0-4586-8225

08-1967-3221
09-2418-9869
08-1889-2354
08-9925-4656
08-5306-5552
08-1921-6052

สภ.เหล่าเสือโก้ก โทรศัพท์กลาง 0-4530-4122 โทรสารกลาง 0-4530-4122 IP 603344
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมพล โพทิพยวงศ์
พ.ต.ท. สุพจน์ จงอุตส่าห์
พ.ต.ท. ศรุต เงินหมื่น
พ.ต.ท. กิตติคุณ ศรไชย
พ.ต.ท. วิสุทธิ เกณทวี
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เสนาพันธ์
พ.ต.ท. วรยุทธ จันทร์สวัสดิ์
พ.ต.ท. สุรพรรณ แฉ่งละมัย
พ.ต.ท.หญิง นิยม สุจิวรณ์

0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122

08-1660-0069
08-1400-1626
08-6878-1155
08-9717-2365
08-1360-8803
08-1264-3973
08-9189-2049
08-7115-6599
09-4542-0327

สภ.เอือดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4534-6045 โทรสารกลาง 0-4534-6045 IP 603335
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สาธิต คอกขุนทด
พ.ต.ท. วิทยา หมุนสิงห์

0-4534-6045
0-4534-6045

08-6708-3141
08-1265-3989
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ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Police
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000
โทรศัพท์กลาง 0-4571-1684 โทรสารกลาง 0-4571-1681 IP 603218
Web Site: www.policeyasothon.com E-mail: ccocyasothon@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. พัชระ จันทบาล
พ.ต.อ. มงคล ฉัตรแก้วบุญเรือง
พ.ต.อ. ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ
พ.ต.อ. พิจิตร ตันติเศรษฐ
พ.ต.อ. วิทยา เย็นจิตต์
พ.ต.อ. วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม

0-4571-1683[200]
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684 [312]

08-1850-4151
08-9844-6688
08-3793-7321
08-1321-9285
08-8584-3955
08-1879-5691

พ.ต.อ. ธวัชชัย ปัดเกษม
พ.ต.ท. สัญญา บุญจันทร์
พ.ต.ท. วิรัช ทรัพย์คณารักษ์
พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร
พ.ต.ต. รัชสถิต สุจริต
พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง
พ.ต.ท. สุรพล จ่าพร
ร.ต.อ.หญิง สุจิตรา เวชกามา
พ.ต.ต.หญิง พัชรีพร ฤกษ์ยาม
พ.ต.ต. วสันต์ รักแร่

0-4571-1684 [202]
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684 [303]
0-4571-1684 [501]
0-4571-1680
0-4571-1684 [309]
0-4571-1684 [504]
0-4571-1684 [206]
0-4571-1684 [405]

08-1389-7961
08-9612-0799
08-5775-3895
08-1878-4313
08-6868-2980
08-9846-1256
08-7550-0353
08-6264-1217
08-7101-2641
09-8104-4112

พ.ต.อ. เศวก โพนทัน
พ.ต.ท. สมแปลง คุณแสนใส
พ.ต.ท. นิติพัฒน์ สิริปีติวัฒน์
พ.ต.ท. นิราศ จันทร์ฤาชัย
พ.ต.ท. คมเพชร ปกติ
พ.ต.ต. อนุสรณ์ วรรณพิณ
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ พนิกรณ์

0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181

08-1966-9891
09-7296-1870
08-2562-9198
09-8605-4042
08-1660-9943
08-7800-0090
09-9661-5800

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
รรท.สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
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กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ภูชิต จ้อจันทึก
พ.ต.อ. อดิศักดิ์ มณีเนตร
พ.ต.ท. เกรียงไกร ไม่โศก
พ.ต.ท. ชัยบัญชา กองทอง

0-4571-1684 [406]
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684

08-1265-6588
08-1967-0679
08-7964-7675
08-1470-7861

สภ.เมืองยโสธร โทรศัพท์กลาง 0-4571-1571 โทรสารกลาง 0-4571-1571 IP 603219
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยณรงค์ บุญด้วง
พ.ต.ท. วทัญญู รุ่งรัศมี
พ.ต.ท. ปรีชา เนติวัชรเวช
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ทองป้อง
พ.ต.ท. มนตรี สีสุธรรม
พ.ต.ท. ยันต์ยงค์ นามโคตร
พ.ต.ต. ไพโรจน์ ลิลากุด
พ.ต.ต. มิตรชัย บุญล้ำ
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ คำศรี
พ.ต.ต. สถิตย์ อินเฉิดฉาย
พ.ต.ต. กำจัด เพ็งแจ่ม
พ.ต.ต. เทวฤทธิ์ สุขฉิมมา
พ.ต.ท. วรวุทธิ์ ท่านมุข
พ.ต.ต. ชยุต ชายแก้ว
พ.ต.ต. เรืองยศ โสนชัย

0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2

08-7110-6699
09-3431-3469
08-1266-8998
09-5196-5363
09-6643-5100
08-8563-1599
08-9719-2266
09-1470-8669
08-4607-0573
08-1186-7463
08-1976-3251
08-1760-4460
08-8328-9755
08-2378-3786
08-1967-1948

สภ.กุดชุม โทรศัพท์กลาง 0-4578-9099 โทรสารกลาง 0-4578-9099 IP 603220
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย จินดาวณิชย์
พ.ต.ท. คมเพชร ศรีเมืองคุณ
พ.ต.ท. ธนกฤต อัฒจักร
พ.ต.ท. วารินทร์ ขยันทำ
พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์ จักษุกรรฐ
พ.ต.ท. ยุทธนา โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงศ์
พ.ต.ต. สุนา ปะนัง
พ.ต.ท. สันตพงศ์ พัฒน์สุพิชาติ
พ.ต.ท. เฉลิม การงานดี

0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099

08-1966-4362
08-4789-4561
08-0473-7134
08-5496-8450
08-4479-7929
08-1669-1013
08-1944-8844
08-9464-1019
08-4355-5779
09-5605-6203
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สภ.ค้อวัง โทรศัพท์กลาง 0-4579-7060 โทรสารกลาง 0-4579-7060 IP 603222
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภิญโญ สุทธิสาร
พ.ต.ท. ธรณ์พัฒน์ รุ่งทิวาเลิศล้ำ
พ.ต.ท. เอนก พิเศษพงษา
พ.ต.ท. ยงยุทธ ภูสมนึก
พ.ต.ท. ศิระ มณีนิล
พ.ต.ท. สุระพงษ์ สุจิวรณ์
พ.ต.ต. ประเสริฐพัฒน์ บุญรัตนสุทโธ
พ.ต.ท. วีระชาติ นามวาท
พ.ต.ต. ธนาพัทธ์ นุชนาท
พ.ต.ต. ณัฐรัชชัยยงค์ เพิ่มขึ้น

0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060

08-5639-4040
06-1969-2838
08-1878-8649
08-1761-1198
08-6104-0268
08-4959-6290
08-6264-0640
08-1718-4934
09-1060-1264
09-2619-9565

สภ.คำเขื่อนแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-4579-1190 โทรสารกลาง 0-4579-1190 IP 603221
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรงค์ สายโน
พ.ต.ท. มนูญ วงศ์ก่อ
พ.ต.ท. ธนะพงษ์ ทองคำ
พ.ต.ท. พิจิต พิจารณ์
พ.ต.ท. ประสงค์ งามสง่า
พ.ต.ท. สุพจน์ ศรีคุณ
พ.ต.ท. พูลศักดิ์ เศิกศิริ
พ.ต.ท. วริทธิ์ ศรีสมบัติตระกูล
พ.ต.ต. ถนอม เฉลิมแสน
พ.ต.ท. วิจิตร บุญเสนอ
พ.ต.ท.หญิง พิศมัย หนูแก้ว

0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190

08-1877-6307
08-3129-7629
08-6652-9699
08-0482-4214
08-1579-3366
09-9714-6619
08-7710-2799
09-1829-1717
08-5201-0655
08-4798-1903
08-6244-3114

สภ.ทรายมูล โทรศัพท์กลาง 0-4578-7050 โทรสารกลาง 0-4578-7050 IP 603223
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วรัตถ์เอก สายแก้ว
พ.ต.ท. ปภาวิน เพ็ชร์นอก
พ.ต.ท. พยุงค์ เอี่ยมสกุล
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ เกิดสวัสดิ์
พ.ต.ท. รณชัย พรมบุตร
พ.ต.ท. อนงค์ สุภา
พ.ต.ท. ยนต์ โลคลัง

0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050

08-9584-0200
09-8722-3653
08-6714-8935
09-0892-6573
08-7027-7628
08-8374-9634
08-1285-3631
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สภ.ไทยเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4571-8138 โทรสารกลาง 0-457-8138 IP 603224
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประจวบ หมอกยา
พ.ต.ท. ธนภัทร์ เพชรอรุณ
พ.ต.ท. สันติ อัลดิดรุส
พ.ต.ท. เนตร บุญทวี
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ สกุลเดช
พ.ต.ท. วรวิทย์ ปุ้มแพง
พ.ต.ต. กฤตบุญศิษฏ์ กกเปือย
พ.ต.ท. สุระเมษฐ์ คำมะลุนพัฒนกุล
พ.ต.ท. วีระจักร์ จรรยาภรณ์
พ.ต.ท. เสวก จั่นแก้ว

0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138

08-7933-7808
09-7994-4253
08-6309-4801
08-1065-6577
08-8107-6181
09-0183-6060
08-7876-7951
09-3381-2684
08-1996-7248
09-3392-6200

สภ.ป่าติ้ว โทรศัพท์กลาง 0-4579-5063 โทรสารกลาง 0-4579-5063 IP 603225
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีระวัฒน์ มงคลสวัสดิ์
พ.ต.ท. ฐิติภัทร อุณเวทย์วานิช
พ.ต.ท. เทอดไทย เข็มทอง
พ.ต.ท. วานิช ไชยงาม
พ.ต.ต. ชัยวิชิต มาตย์เหลือง
พ.ต.ท. ธงชัย คณาศรี
พ.ต.ต. อารยะ ทิพย์เที่ยงแท้
พ.ต.ต. สิงหา สุตาสุข
พ.ต.ท. นิคม จันทร์ดา

0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111
0-4579-5111

08-1999-8944
08-1660-7129
08-5410-6244
08-1878-8522
08-6879-0785
08-9717-7662
08-1969-8925
09-3324-4223
08-1185-5843

สภ.มหาชนะชัย โทรศัพท์กลาง 0-4579-9093 โทรสารกลาง 0-4579-9093 IP 603226
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปริพัฒน์ พฤทธิกุล
พ.ต.ท. นิรันดร์ สัตยารังสรรค์
พ.ต.ท. ปภังกร ศรีวิรัญ
พ.ต.ท. อิทัปปัจจยตา ชินรี
พ.ต.ท. ปรีดา รูปพรม
พ.ต.ต. ชาญศักดิ์ หลักคำ
พ.ต.ท. ไชย์ ด้วงพันนา
พ.ต.ท. ธิติภวินท์ หนูแก้ว
พ.ต.ท. มงคล ธงไชย

0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093

08-9224-1111
09-3083-0630
08-6009-3939
08-6873-0417
08-1955-2151
08-7857-9454
09-6726-7742
09-8361-9499
08-1957-1231
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เลิงนกทา โทรศัพท์กลาง 0-4578-1286 โทรสารกลาง 0-4578-1286 IP 603227
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิลปชัย จันปุ่ม
พ.ต.ท. สุรนาท สกลวรรธน์
พ.ต.ท. ศักดิ์ชาย พิศชาติ
พ.ต.ต. พนม สระน้ำคำ
พ.ต.ท. ชัยรินทร์ ทองสุข
พ.ต.ท. นพพร เกตุทัสสา

0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286

08-3726-4642
09-2536-9155
09-0259-9908
08-1069-0888
08-1967-6315
08-4348-5897

สภ.คำผักกูด โทรศัพท์กลาง 0-4575-6850 โทรสารกลาง 0-4575-6850 IP 603228
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วิวัฒน์ สุมาพา
พ.ต.ท. สมบัติ ชุมสวัสดิ์
พ.ต.ท. วีระชาติ อักกะมานัง
พ.ต.ท. สุทิน จันพิรักษ์

0-4575-6850
0-4575-6850
0-4575-6850
0-4575-6850

08-1282-1334
08-8112-9237
08-7259-1592
08-9585-5984

สภ.บึงแก โทรศัพท์กลาง 0-4558-1445 โทรสารกลาง 0-4558-1524 IP 603229
สว.

พ.ต.ท. ถวิล หลักหาญ

0-4558-1444

09-3454-4261

ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen Provincial Police
482 หมู่ 12 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013 โทรสารกลาง 0-4545-1587 IP 603297
Web Site: www.amnatcharoen.police.go.th E-mail: acr.amnatcharoen@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.สบ1

พล.ต.ต. พงษ์เดช พรหมมิจิตร
พ.ต.อ. ถวาย บูรณรักษ์
พ.ต.อ. อรรคชัย ศังขวณิช
พ.ต.อ. บุญเลิศ ว่องวัจนะ
พ.ต.อ. ธเนศร เทพสุด
พ.ต.อ. วิชชาธร วรรณทวี
พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์
ร.ต.ท. ฤกษ์มงคล ตังวัฒนา

0-4551-2012
0-4551-2013
0-4551-1925
0-4551-2013
0-4551-1926
0-4551-1928
0-4551-2745
0-4551-2012

09-8308-2888
08-1879-7435
08-1321-5814
08-1878-3414
08-1879-7888
08-9712-1718
08-1999-1484
08-9627-0415

พ.ต.อ. ศิลา สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท. ฐิติพล อ้นหาด
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญวิจิตร์
พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ

0-4545-1922
0-4545-1922
0-4545-1904
0-4545-1935

08-1393-3636
08-7779-9933
08-1999-3768
09-3324-6881

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
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ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่ง
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ หรหมสวัสดิ์
พ.ต.ท. สุริยันต์ พุฒแก้ว
พ.ต.ต. ทวีทรัพย์ เล็กประดิษฐ์
พ.ต.ท. รัชพล แนวหล้า
พ.ต.ท. คีรีรักษ์ มารักษ์
พ.ต.ท. ณัฐจักร์ บุญกล้า

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4545-1920
0-4545-1902
0-4545-1920
0-4545-1910
0-4545-1934
0-4551-2013

09-7959-1635
08-1814-5946
09-3324-6881
09-4304-9269
08-9051-9922
08-1618-5605

0-4545-1900
0-4545-1900
0-4545-1900
0-4545-1900

08-9280-7141
08-1389-6161
08-9624-5106
08-1598-2701

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013 โทรสารกลาง 0-4545-1587
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นิติธร แสงย้อย
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เพชรรัตน์
พ.ต.ท. ฉัตรพัฒน์ ไชยสัตย์
พ.ต.ท. อดิสรณ์ อินทะนาม

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4545-1915 โทรสารกลาง 0-4545-1587
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุรโชค เจษฎาเดช
พ.ต.ท. สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ
พ.ต.ท. ไมตรี บุญมาศ
พ.ต.ท. สุวิชา บุญจิ่ม
พ.ต.ท. เฉวียงศักดิ์ อระบุตร
พ.ต.ท. เทศ ประชุมฉลาด
พ.ต.ต. ชนะ กองสิน

0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915

08-1600-5033
08-1549-2606
08-1265-6598
09-5618-4852
08-6251-5689
08-2269-7880
08-1967-5793

สภ.เมืองอำนาจเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4551-2007 โทรสารกลาง 0-4545-2595 IP 603298
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์
พ.ต.ท. คนองฤทธิ์ ดาราช
พ.ต.ท. เทวราช เอื้อวงษ์ประเสริฐ
พ.ต.ท. วิบูลย์ เจริญรัตน์
พ.ต.ต. พิทักษ์ วงศ์อาจ
พ.ต.ต. วรเดช พลอยพันธ์
พ.ต.ต. ยอดรักษ์ ทองสง่า
พ.ต.ท. วิชาญ ณรงค์แสง

0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007

08-6446-5940
08-5497-1594
08-4831-6655
08-6870-2576
09-4952-6344
09-3534-3459
08-6262-9451
08-6254-1623

สภ.ปลาค้าว โทรศัพท์กลาง 0-4554-3129 โทรสารกลาง 0-4554-3129 IP 603299
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ภาคภูมิ คำรังษี
พ.ต.ท. พิทักษ์ ชมพูพื้น
พ.ต.ต. คณิต คำสอน
พ.ต.ต. วิวัฒน์ ธีระวิศิษฐชัย

0-4554-3129
0-4554-3129
0-4554-3129
0-4554-3129

09-4278-9826
08-1175-5989
09-1050-1591
08-1264-5491
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ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.น้ำปลีก โทรศัพท์กลาง 0-4527-3191 โทรสารกลาง 0-4527-3191 IP 603300
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุทธกาญจน์ ฟักทอง
พ.ต.ท. นพพร วีระวัฒนาพงษ์
พ.ต.ท. จักรพล ระแมนชัย
พ.ต.ต. พิสิฐ รักษาพล
พ.ต.ท. วิชัย มีแวว
พ.ต.ท. นรศักดิ์ ม่วงศรี
พ.ต.ต. เอกบดินทร์ โคตรมุงคุณ

0-4527-3191
0-4527-3191
0-4527-3191
0-4527-3191
0-4527-3191
0-4527-3191
0-4527-3191

08-7707-4139
09-1019-7004
08-8377-9932
08-8580-3299
08-9277-9222
08-8509-9884
09-1831-9604

สภ.ชานุมาน โทรศัพท์กลาง 0-4546-6005 โทรสารกลาง 0-4546-6108 IP 603301
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีระพงษ์ ทองจันดี
พ.ต.ท. อรรถพล สิงหปุรางกูร
พ.ต.ท. สมจิต เวฬุวนารักษ์
พ.ต.ท. เกษมศักดิ์ เจริญวงษ์
พ.ต.ต. อำนาจ ปาเส
พ.ต.ท. ศุภชัย มุทาพร
พ.ต.ต. วุฒิชัย เสือสา
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ อ่อนเชียง

0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005

08-5765-8484
08-9949-2973
09-5610-9447
08-1660-0649
08-4450-0474
08-1990-2382
08-5209-4459
09-3327-1989

สภ.ปทุมราชวงศา โทรศัพท์กลาง 0-4546-5234 โทรสารกลาง 0-4546-5235 IP 603302
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล
พ.ต.ท. สมคิด ฉากครบุรี
พ.ต.ท. สุพล ร่วมสุข
พ.ต.ท. ชัยพร พรมสำลี
พ.ต.ต. เอกพล นาพิมาย
พ.ต.ต. ตรีเพชร นิยมสุข
พ.ต.ท. ประวิทย์ ประชาปกป้อง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ อุนาวงศ์
พ.ต.ท. แสงสรรค์ พวงปัญญา

0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234

08-3100-7595
08-4835-7014
08-9846-3052
08-7262-5809
08-1877-3797
08-0154-6965
08-1555-9495
08-8727-5290
08-9281-8561

สภ.พนา โทรศัพท์กลาง 0-4546-3034 โทรสารกลาง 0-45463033 IP 603303
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สุชาติ ละลี
พ.ต.ท. ปราโมทย์ พลหงษ์
พ.ต.ท. ธวัชชัย แก้วเบ้า
พ.ต.ท. ประจวบ เสาร์ฤกษ์
พ.ต.ต. ชาญฤทธิ์ ปิดตาระโพธิ์

0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034

08-3668-1152
08-9280-3957
08-1070-5580
08-3327-2352
08-1876-4059
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กำจัด สมบัติ
พ.ต.ต. สุนทร แต้มทา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4546-3034
0-4546-3034

มือถือ
08-7251-8871
09-5609-6846

สภ.ลืออำนาจ โทรศัพท์กลาง 0-4527-2338 โทรสารกลาง 0-4527-2338 IP 603304
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี
พ.ต.ท. ชัชนันต์ พรบุตร
พ.ต.ท. ประกอบ รูปแก้ว
พ.ต.ท. สัญญา เจริญรัตน์
พ.ต.ท. เริงศักดิ์ จินาพร
พ.ต.ต. ธีราวุธ ทวีสุข
พ.ต.ท. ประสิทธิชัย อุ่นเมือง

0-4554-7228
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227

09-1020-1310
08-4826-4224
08-0733-3087
08-8132-7419
08-7879-2434
09-5621-7044
06-1963-1782

สภ.หัวตะพาน โทรศัพท์กลาง 0-4546-9078 โทรสารกลาง 0-4546-9077 IP 603307
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทัชชกร รชตะภูวินทร์
พ.ต.ท. สมชาติ ศรีมงคล
พ.ต.ท. ปัญญา นราชัย
พ.ต.ต. สมบัติ นาสินพูล
พ.ต.ท. สุทธินันท์ อวนศรี
พ.ต.ท. เชาว์ จันทร์พิมาย
พ.ต.ต. ธีระยุทธ สิงห์ทอง

0-4546-9078
0-4546-9078
0-4546-9078
0-4546-9078
0-4546-9078
0-4546-9078
0-4546-9078

08-1877-3257
09-0364-1890
08-1966-0030
08-7765-1177
08-4073-9959
08-0084-5848
09-1020-4229

สภ.เสนางคนิคม โทรศัพท์กลาง 0-4546-1123 โทรสารกลาง 0-4546-1123 IP 603305
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธรรมชาติ โคกขุนทด
พ.ต.ท. กฤศ พิเศษกุล
พ.ต.ท. ฐเสฏฐ์ ธานัททิพพ์
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ อินทร์ปราบ
พ.ต.ต. สุวรรณ์ กิ่งคำ
พ.ต.ท. นวพล ศรีประเสริฐกุล
พ.ต.ท. ประเสริฐ วงค์หาญปราบ
พ.ต.ท. วรากรณ์ มณีรัตน์

0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123

08-9170-2160
08-1354-3219
08-1999-9233
08-4829-7070
08-8584-1529
08-3746-8827
06-2675-0516
08-6878-0292

สภ.โพนทอง โทรศัพท์กลาง 0-4555-0191 โทรสารกลาง 0-4555-0191 IP 603306
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ทวีวัฒน์ บัวศรี
พ.ต.ต. ณรงค์ชัย วงละคร

0-4555-0191
0-4527-0191

08-9864-1207
08-3726-6774
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ภ.4
ตำรวจภูธรภาค 4
Provincial Police Region 4
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4323-4886 , 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-1230, 0-4324-7120, 0-4324-5166
Web Site: http://www.police4.go.th E-mail: Police4p9@gmail.com
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผบช.
รอง ผบช.(1)

พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ
พล.ต.ต. รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่

รอง ผบช.(2)

พล.ต.ต. จตุพล ปานรักษา

รอง ผบช.(3)

พล.ต.ต. ขจรศักดิ์ ปานสาคร

รอง ผบช.(4)

พล.ต.ต. เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์

รอง ผบช.(5)

พล.ต.ต. พนมพร อิทธิประเสริฐ

รอง ผบช.(6)

พล.ต.ต. บุญลือ กอบางยาง

ผบก.ประจำ

พล.ต.ต. มาโนชย์ ศาตนันท์พิพัฒน์

นว. (สบ 2)

ร.ต.อ. วทัญญู ขาวไชยมหา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4323-8449
0-4333-0790 ถึง 800
[222]
0-4333-0790 ถึง 800
[214]
0-4333-0790 ถึง 800
[215]
0-4333-0790 ถึง 800
[216]
0-4333-0790 ถึง 800
[217]
0-4333-0790 ถึง 800
[223]
0-4333-0790 ถึง 800
[218]
0-4333-0790 ถึง 800
[221]

มือถือ
08-1321-7747
08-4449-4469
08-5001-1530
08-1655-6366
09-2276-2777
08-1935-1935
08-1954-0164
08-1626-4626
08-5249-6332

กองบังคับการอำนวยการ
Genneral Staff Division
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4323-4886 , 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-1230, 0-4324-7120, 0-4324-5166
Web Site: http://www.police4.go.th E-mail: Police4p9@gmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. ชาติชาย วัฒนสุขชัย

รอง ผบก.(1)

พ.ต.อ. พงษ์ศิริ สวนแก้ว

0-4333-0790 ถึง 800
[219]
0-4333-0790 ถึง 800
[239]

08-8959-1935
08-1965-4413
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

รอง ผบก.(2)

พ.ต.อ. กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา

รอง ผบก.(3)

พ.ต.อ. บุญส่ง นามกรณ์

รอง ผบก.(4)

พ.ต.อ. บัญชร มาลีศรี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4333-0790 ถึง 800
[259]
0-4333-0790 ถึง 800
[269]
0-4333-0790 ถึง 800
[249]

มือถือ
08-1471-2345
08-1812-8999
08-3415-7447

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-2486, 0-4324-3127
ผกก.

พ.ต.อ. ธีระวัฒน์ นุมานิต

รอง ผกก.

พ.ต.ท. สุรชัย ศรีวงศ์งาม

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ศิริชัย ศรีชัยปัญญา

สว.งาน 1 ธุรการ

ร.ต.อ. วิทยา กงภูเวช

สว.งาน 2 กำลังพล

พ.ต.ต. ภานุทัต นันสะอาง

สว.งาน 3 อบรม

พ.ต.ต.หญิง รินนา ธรรมวงษ์

สว.งาน 4 สวัสดิการ

ร.ต.อ. สุรพรรณ นิลวิลัย

0-4333-0790 ถึง 800
[511]
0-4333-0790 ถึง 800
[512]
0-4333-0790 ถึง 800
[113]
0-4333-0790 ถึง 800
[111]
0-4333-0790 ถึง 800
[112]
0-4333-0790 ถึง 800
[113]
0-4333-0790 ถึง 800
[114]

08-1825-1958
09-3067-0964
08-1871-4923
09-8097-2909
08-5011-4561
08-6531-1596
08-7293-9196

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-7115
ผกก.

พ.ต.อ. พรชัย แก่นเพชร

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ปวีร์กันต์ พลเยี่ยม

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ประจบ ลอยเลื่อน

สว.งาน 1 ธุรการ

พ.ต.ต. นักรบ แสงจันโท

สว.งาน 2 ข่าวอาญากรรม

พ.ต.ท.หญิง ปัธนิตา ศรพรหม

สว.งาน 3 ความมั่นคง

พ.ต.ต.หญิง พรรณภา ไล้ปิตา

0-4333-0790 ถึง 800
[521]
0-4333-0790 ถึง 800
[522]
0-4333-0790 ถึง 800
[523]
0-4333-0790 ถึง 800
[121]
0-4333-0790 ถึง 800
[122]
0-4333-0790 ถึง 800

08-5110-6666
09-5796-4213
08-7722-1337
08-6336-3535
08-6450-2075
08-3289-8981
หน้า 352
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.งาน 4 ศปก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุธีรัชต์ วรรณคำ

ที่ทำงาน[ภายใน]
[123]
0-4333-0790 ถึง 800
[124]

มือถือ
08-8552-9403

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-5117
ผกก.

พ.ต.อ. ประพันธ์ เวทีกูล

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ประยูร สิทธิเสนา

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง นวลจันทร์ โพธิ์ศรี

สว.งาน 1

พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ทิพย์ ระวังสำโรง

สว.งาน 2

พ.ต.ต. ชาญชัย ทองดี

สว.งาน 3

พ.ต.ต.หญิง มนต์ฤดี จำเริญศรี

สว.งาน 4

พ.ต.ต. ประสิทธิ นาใจดี

0-4333-0790 ถึง 800
[531]
0-4333-0790 ถึง 800
[532]
0-4333-0790 ถึง 800
[533]
0-4333-0790 ถึง 800
[131]
0-4333-0790 ถึง 800
[132]
0-4333-0790 ถึง 800
[131]
0-4333-0790 ถึง 800
[131]

08-1975-2586
08-9667-3646
08-1873-8929
08-1262-3896
08-1545-4191
08-9619-0133
08-1380-1429

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4333-1526, 0-4333-1054
ผกก.

พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพิสุทธิ์ จันทรเสนา

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ยุทธนา เคนวิเศษ

สว.งาน 1

พ.ต.ท. ปัฐกวิน ทองรักษ์

สว.งาน 2

พ.ต.ต. สมบัติ ปีนะกาตาโพธิ์

สว.งาน 3

พ.ต.ท. วิทยา เทศวงศ์

สว.งาน 4

พ.ต.ท. ศิริภาพ จันทร์ดก

0-4333-0790 ถึง 800
[541]
0-4333-0790 ถึง 800
[542]
0-4333-0790 ถึง 800
[543]
0-4333-0790 ถึง 800
[141]
0-4333-0790 ถึง 800
[142]
0-4333-0790 ถึง 800
[143]
0-4333-0790 ถึง 800
[144]

08-5694-9855
08-7770-6827
08-6261-1167
08-6853-4311
09-2910-3297
08-3151-1918
08-1873-7863
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-7117
ผกก.

พ.ต.อ. ชรัช จันทร์สุระ

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ ทองสะอาด

สว.งาน 1

พ.ต.ท.หญิง มณีวรรณ ครองยุติ

รรท.สว.งาน 2

ร.ต.อ.หญิง พจนารถ แก้วน่าน

สว.งาน 3

พ.ต.ท. คำใส ดอนบรรเทา

0-4333-0790 ถึง 800
[551]
0-4333-0790 ถึง 800
[552]
0-4333-0790 ถึง 800
[151]
0-4333-0790 ถึง 800
[152]
0-4333-0790 ถึง 800
[153]

08-4824-4141
08-9711-5605
08-1544-2821
08-1120-7781
09-1036-0876

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4333-0473, 0-4333-1055, 0-4323-5809
ผกก.

พ.ต.อ. มนตรี อนันตวงษ์

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง กาญจนา พูลแก้ว

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ทรงบัณฑิต

สว.งาน 1 ธุรการ

พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

สว.งาน 2 งบประมาณ

พ.ต.ต.หญิง ปาริชาติ ไทยดี

สว.งาน 3 การเงิน

พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ ชำนาญ

สว.งาน 4 บัญชี

พ.ต.ต.หญิง กิตติพร ทาทอง

0-4333-0790 ถึง 800
[561]
0-4333-0790 ถึง 800
[562]
0-4333-0790 ถึง 800
[563]
0-4333-0790 ถึง 800
[161]
0-4333-0790 ถึง 800
[162]
0-4333-0790 ถึง 800
[163]
0-4333-0790 ถึง 800
[164]

08-4144-1409
08-1261-2531
08-3787-6999
08-5686-9416
08-9509-7309
09-1053-1786
09-4886-4619

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4324-7114
ผกก.

พ.ต.อ.

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ลัลนา ภูสุวรรณ

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ชัยยุทธ ดอกบัว

0-4333-0790 ถึง 800
[571]
0-4333-0790 ถึง 800
[572]
0-4333-0790 ถึง 800
[573]

08-9205-1873
08-1954-4590
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

สว.งานธุรการ-กฎหมาย

พ.ต.ท. วีรนาท ศรีอาสนะ

สว.งานธุรการ-กฎหมาย

พ.ต.ท. สมจิตร บุญเขื่อง

สว.งานวินัย 1

พ.ต.ท. ธนสิทธิ์ ชยะบุตร

สว.งานวินัย 2

พ.ต.ท. รัฐธีร์ ศิรพรพงศ์สุข

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4333-0790 ถึง 800
[171]
0-4333-0790 ถึง 800
[171]
0-4333-0790 ถึง 800
[171]
0-4333-0790 ถึง 800
[171]

มือถือ
09-0842-0159
08-5743-8900
08-8560-5739
08-4376-3635

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4323-4895
ผกก.

พ.ต.อ. นิพนธ์ ทองแสงบุญญา

รอง ผกก.

พ.ต.ท. จิตรกานต์ เกื้อก่อยอด

สว.งาน 1 ธุรการ

พ.ต.ท.หญิง วาสนา ทำนอง

รรท.สว.งาน 2 วิเทศสัมพันธ์

ร.ต.อ. วัชระพงษ์ วอศิริ

0-4333-0790 ถึง 800
[581]
0-4333-0790 ถึง 800
[582]
0-4333-0790 ถึง 800
[181]
0-4333-0790 ถึง 800
[181]

08-1638-9250
08-1897-5897
08-6857-5714
08-9277-5878

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-4333-0790 ถึง 800 โทรสารกลาง 0-4333-0883
ผกก.

พ.ต.อ. ธนภณ สุคนธผล

รอง ผกก.

พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ ศรีอ่อน

สว.งาน 1 ธุรการ

พ.ต.ต. วรนันท์ โสเพ็ง

รรท.สว.งาน 2 เทคโนฯ

ร.ต.อ. ชินกร เนตรภักดี

0-4333-0790 ถึง 800
[591]
0-4333-0790 ถึง 800
[191]
0-4333-0790 ถึง 800
[191]
0-4333-0790 ถึง 800
[192]

08-1819-6092

0-4333-1060

08-1871-4083

08-7854-4949
09-8139-5414
09-2275-4661

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
192 หมู่ 13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4333-1057 โทรสารกลาง 0-4333-1056
Web Site: www.police4.go.th/idp4
ผบก.

พล.ต.ต. ยรรยง เวชโอสถ
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. สรพล สรสกุลชัย
พ.ต.อ. สันติ ไทยเสถียร
พ.ต.อ. วรวัฒน์ มะลิ
พ.ต.อ. ณัฐนนท์ ประชุม
ร.ต.อ. ประวีณ วงษ์ปัญญา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4333-1060
0-4333-1060
0-4333-1060
0-4333-1060
0-4333-1060

08-1636-5460
08-1391-0111
08-1536-3311
08-5688-5888
08-6392-8965

0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057

08-1829-7575
08-1262-4109
08-1974-5463
08-9843-9873
09-4292-5557

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4333-1057 โทรสารกลาง 0-4333-1056
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ-กำลังพล)
สว.(กง.)
สว.(กบ.-นผ)

พ.ต.อ.หญิง ศิริพร หารวิชัย
พ.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ สุวรรณจูฑะ
พ.ต.ท. สุรพล ศรีสุโคตร
พ.ต.ต.หญิง จตุพร อุพลเถียร
พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ นันทวงศ์

กองกำกับการสืบสวน 1 โทรศัพท์กลาง 0-4323-4376 โทรสารกลาง 0-4333-1056
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กิตติพงษ์ จิตรคาม
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ แสงอรุณ
พ.ต.ท. ณัฐพล มุงคำภา
พ.ต.ต. สมภพ กองสมบัติ
พ.ต.ต. ศัลย์ พินิจวัฒนา

0-4323-4376
0-4323-4376
0-4323-4376
0-4323-4376
0-4323-4376
0-4323-4376

08-7944-4944
08-1733-6865
08-6829-6649
08-1768-6871
08-1661-7883
08-9009-8961

กองกำกับการสืบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 04-3244-4540 โทรสารกลาง 0-4324-7266
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วสุ รอดพิทักษ์
พ.ต.ท. ฤทธิเดช อนันตโสภณ
พ.ต.ท. สุนันท์ วงษ์สีมี
พ.ต.ท. เดชชาติ แก้วมูลมณี
พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ ปัดทุมแฝง
พ.ต.ท. เวชแก้ว พรหมจันทร์

0-4324-4540
0-4324-4540
0-4324-4540
0-4324-4540
0-4324-4540
0-4324-4540

08-1909-0779
08-1348-8444
08-9187-3456
09-1867-8788
08-1720-7399
08-6238-5127

กองกำกับการสืบสวน 3 โทรศัพท์กลาง 0-4324-5315 โทรสารกลาง 0-4324-5315
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงศศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ
พ.ต.ท. แดนไพร แก้วเวหล
พ.ต.ท. เทิดเกียรติ รักษาพล
พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์ คงวัฒนานันท์
พ.ต.ท. ไพรวัลย์ อายุวงษ์
พ.ต.ต. สุริยศักดิ์ จิราวัสน์

0-4324-5315
0-4324-5315
0-4324-5315
0-4324-5315
0-4324-5315
0-4324-5315

08-9156-9893
08-0820-3551
08-1661-6020
09-3456-4114
09-8154-4654
08-1260-0812
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-4323-7529 โทรสารกลาง 0-4333-1056
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุพัชร พึ่งพวง
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ไพคำนาม
พ.ต.ท. นพดล ตรีโอษฐ์
พ.ต.ท. ยศพงษ์ กุลดิลก
พ.ต.ต. ยงยุทธ กิ่งแก้ว

0-4323-7529
0-4323-7529
0-4323-7529
0-4323-7529
0-4323-7529

08-1645-0607
08-6450-2727
08-6640-1228
08-6988-7777
08-1871-3799

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-4333-1057 โทรสารกลาง 0-4333-1056
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พยุงศักดิ์ นามวรรณ
พ.ต.ท. รัฐพล เหลาพรหม
พ.ต.ท. พรชัย จันทนะภาพ
พ.ต.ท. พงศ์พัฒน์ แก้วศรีหาภัทร
พ.ต.ท. ธนพันธุ์ จันทร์เทพ
พ.ต.ท. วัฒนา พลกันยา

0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057
0-4333-1057

08-9419-7271
08-1055-2721
08-1972-6600
08-9991-9418
08-5859-8885
08-5825-7577

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
272 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4346-5739 โทรสารกลาง 0-4346-5745 ,
Web Site: www.training.p4.police.go.th E-mail: thaweeporn.pr@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร
พ.ต.อ. คณิต ดวงหัสดี
พ.ต.อ. ภาสกร สถิตยุทธการ
ร.ต.อ. ภุชงค์ พระชัย

0-4346-5739 [14]
0-4346-5739 [14]
0-4346-5739 [14]
0-4346-5739 [14]

08-1975-1552
08-1708-3839
08-6035-8883
08-5850-8305

0-4346-5739 [15]
0-4346-5739 [15]
0-4346-5739 [15]
0-4346-5739 [18]
0-4346-5739 [25]

08-1563-1111
08-9808-9115
08-9622-2950
08-9106-8466
08-9845-5932

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4346-5739 โทรสารกลาง 0-4346-5745
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ สุทธิพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ทวีภรณ์ ประทีปะเสน
พ.ต.ท. วรวุธ วงษ์สุ่ย
พ.ต.ท.หญิง บุณยรัสน์ วันเพ็ญ
พ.ต.ท. ประภาส รู้จริง

ฝ่ายบริการการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-4346-5739 โทรสารกลาง 0-4346-5745
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.ท.หญิง สุนทรา สิงห์ลอ
พ.ต.ท. มานัด พรพิพัฒน์

0-4346-5739 [17]
0-4346-5739 [17]
0-4346-5739 [17]

08-1471-1159
08-1873-3079
08-1592-5127
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ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง นาตยา เฮ้าประมงค์
พ.ต.ท.หญิง นภาพร หิรัญพรหม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4346-5739 [17]
0-4346-5739 [17]

มือถือ
08-0409-3824
08-0762-6030

ฝ่ายปกครองและการฝึก โทรศัพท์กลาง 0-4346-5739 โทรสารกลาง 0-4346-5745
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย (สบ2)
ผบ.ร้อย (สบ2)
ผบ.ร้อย (สบ2)

พ.ต.อ. สุเมธ สุนทร
พ.ต.ท. สุรศิลป์ ภูชำนิ
พ.ต.ท. ปัญญา ศุภษร
พ.ต.ท. ภรศิษฐ์ มาพร
พ.ต.ต. เดชาธร เชี่ยววานิช

0-4346-5739 [21]
0-4346-5739 [21]
0-4346-5739 [21]
0-4346-5739 [21]
0-4346-5739 [21]

08-5292-1919
09-3095-6440
08-0190-1818
08-5005-0977
08-1717-1818

0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]

08-1574-2525
08-7216-3575
08-1263-2710
08-6228-5285
08-9714-3478
09-5664-4129
08-6226-2369
08-3290-9534
08-1964-7848
08-7945-4818

0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]
0-4346-5739 [26]

08-1263-2177
08-1964-9990
08-7490-7467
08-6852-9199
08-1662-0694
08-9621-5900

กลุ่มงานอาจารย์ โทรศัพท์กลาง 0-4346-5739 โทรสารกลาง 0-4346-5745
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)

พ.ต.ท. ชลาพันธุ์ ทองแผ่น
พ.ต.ท. รณยุทธ กลางการ
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี ตะกรุดโทน
พ.ต.ท. สธน ตะกรุดโทน
พ.ต.ท.หญิง ชูศรี ทองมนต์
พ.ต.ท. ปฏิณญา วิเชฏฐพงษ์
พ.ต.ท. ชำนิ คนไว
พ.ต.ท. จันทา สาคร
พ.ต.ท. อังกูร กาญจนัษฐายี
พ.ต.ท. ชูวิทย์ บุญรักษา

กลุ่มงานอาจารย์ โทรศัพท์กลาง 0-4346-5739 โทรสารกลาง 0-4346-5745
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)

พ.ต.ท. เกรียงไกร นารมย์
พ.ต.ท. ทองพูน เปรมเหลา
พ.ต.ต.หญิง เยาวเรศ จินดา
พ.ต.ต.หญิง อัชชารัตน์ ดาลัย
ร.ต.อ. อนุวัฒน์ จินดา
ร.ต.อ. เสกสรรค์ ตนชัยภูมิ

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Police
เลขที่ 470 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์กลาง 0-4371-1098 โทรสารกลาง 0-43711513 และ 0-4372-3550
Web Site: www.mahasarakham.police.com E-mail: mahasarakhampolice@gmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ

0-4371-1098 (204)

08-1661-7878
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ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. สุรศักดิ์ นาถวิล
พ.ต.อ. วรพล มะกล่ำทอง
พ.ต.อ. บรรพต เทพพานิช
พ.ต.อ. พานทอง สุวรรณจูฑะ
พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ
พ.ต.อ. ชาตรี ปรีชากุล
ร.ต.อ. อรรถพล วรลักษณ์ภักดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4371-1098 (301)
0-4371-1098 (200)
0-4371-1098 (202)
0-4371-1098 (302)
0-4371-1098 (307)
0-4371-1098 (100)
0-4371-1098 (300)

มือถือ
08-1661-2160
08-1649-6503
08-1781-8584
08-1471-1555
08-6711-8110
08-1592-9229
09-4980-9162

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4371-1098 โทรสารกลาง 0-4371-1513 และ 0-4372-3550
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กง.)
สว.(สท.)
สว.

พ.ต.อ. วันชัย ยังเทียน
พ.ต.ท. วีรพงค์ ฉิมคล้าย
พ.ต.ท. อายุทธ ธนสารโสภิณ
พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย
พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ
พ.ต.ต. ธานินท์ คำสุวรรณ
พ.ต.ต. สมพงษ์ เทือกเพีย
พ.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์
พ.ต.ท. ปรีชา ตะนะแสง
พ.ต.ท.หญิง กษิรา วงษ์สินธุ์

0-4371-1098 (203)
0-4371-1098
0-4371-1098 (305)
0-4371-1098 (311)
0-4371-1098 (311)
0-4371-1098 (201)
0-4371-1098 (203)
0-4371-1098 (500)
0-4371-1098 (206)
0-4371-1098

08-1769-8352
08-0199-1722
08-3332-2199
08-6861-7562
08-1769-6370
08-8560-1566
08-3150-2381
09-5671-0063
08-9714-3431
08-7676-7367

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4371-1098 โทรสารกลาง 0-4371-1513 และ 0-4372-3550
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประยุทธ พิทักษ์เผ่าสกุล
พ.ต.อ. กฤษฎิณทร์ จันทรศรีชา
พ.ต.ท. พชธกร พรหมอ้น
พ.ต.ท. โชติวิทย์ เกตุดิษฐ์

0-4371-1098 (401)
0-4371-1098 (401)
0-4371-1098 (401)
0-4371-1098 (401)

08-7221-2666
08-1768-2283
08-5854-4377
08-1738-3976

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4371-4098 โทรสารกลาง 0-4371-1513 และ 0-4372-3550
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยโรจน์ นาคราช
พ.ต.ท. กฤษฏิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์
พ.ต.ท. สายัณห์ สิงห์ขรณ์
พ.ต.ท. นนภูริช เดชธนดุล
พ.ต.ท. นรวิชญ์ แสงทัพ
พ.ต.ต. อำนาจ เศษสุ
พ.ต.ต. นิคม วิชาชัย

0-4372-5738
0-4372-5738
0-4372-5738
0-4372-5738
0-4372-5738
0-4372-5738
0-4372-5738

08-5000-0200
08-3281-5454
08-1544-8058
09-5591-1545
09-5670-4377
08-8563-5040
08-1866-4132
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ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เมืองมหาสารคาม โทรศัพท์กลาง 0-4371-1205 โทรสารกลาง 0-4372-3671
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤตชัย สรวมศรี
พ.ต.ท. ฐิติพงศ์ อนุพงศ์พิพัฒน์
พ.ต.ท. สมยศ ศรีพระคุณ
พ.ต.ท. ภานุกุล พูลสุข
พ.ต.ท. วุฒ ศรีวิลัย
พ.ต.ท. วิสูตร บุริมาศ
พ.ต.ท. สมพงษ์ อุดมเดช
พ.ต.ท. ไพบูลย์ ฐิติญาณวิโรจน์
พ.ต.ท. สำเริง นวลแก้ว
พ.ต.ท. สมมาส สถิตวัฒน์
พ.ต.ท. สมพงษ์ เยาวนิจ
พ.ต.ท. สุภาพชน เตื่อยมา
พ.ต.ท. มิตรธิศาล นรชาญ
พ.ต.ต. สุรัช รัตนวงษา
พ.ต.ต. มั่งเจริญ เที่ยงบุญ
พ.ต.ท. ขวัญชัย อัตโณ
พ.ต.ท. ภานุพันธ์ บุญเพ็ง
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ อรพันธ์
พ.ต.ต. ประวิทย์ จิตราษฎร์
พ.ต.ท. ไกรทอง ชัยสิงห์
พ.ต.ต. กตตน์ ภูดวงจิตร
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ สิทธิเราะ

0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205
0-4371-1205

08-1621-6464
08-1647-1080
08-0020-6444
08-6818-9190
08-7223-7799
08-4600-9440
08-5642-4841
08-7225-1009
08-1749-7462
08-6851-0969
08-1977-7284
08-1050-3649
08-5754-7650
08-9842-3316
08-6637-8281
08-6240-0033
08-2304-2678
08-6855-3667
08-9274-4841
08-3346-3458
08-9681-6135
08-1258-4545

0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395
0-4379-1395

08-3336-3699
08-8549-9669
08-1261-0371
08-8311-9547
08-9863-7647
08-1050-3730
08-9947-7464
08-1975-3873
08-3173-7280

สภ.พยัคฆภูมิพิสัย โทรศัพท์กลาง 0-4379-1395 โทรสารกลาง 0-4379-1191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฐชัย คงบุญ
พ.ต.ท. นิติวุฒิ อุทปา
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ไชยโภชน์
พ.ต.ท. สมาน แสงสว่าง
พ.ต.ท. ณรงค์ บึงมุม
พ.ต.ท. บารมี วงษ์อินตา
พ.ต.ท. ธนิต ใจนิยม
พ.ต.ท. ณัฐชัย ผาตากแดด
พ.ต.ท. สมชาย อ่อนศรีดอนทอง
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บรบือ โทรศัพท์กลาง 0-4377-1663 โทรสารกลาง 0-4377-1663
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนาวิล ภู่เงิน
พ.ต.ท. วินัย มั่งคั่ง
พ.ต.ท. ธนพล ทาทอง
พ.ต.ท. กฤศภณ ไชยรส
พ.ต.ท. สว่าง เดชบุรัมย์
พ.ต.ท. กริชเทพ วรรณประไพ
พ.ต.ท. ยงยุทธ วรสาร
พ.ต.ต. อเนก รัฐหนองขี
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เขียวกลม

0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663
0-4377-1663

08-7056-1367
08-5754-1188
08-7856-6633
09-4289-2249
08-6856-3949
08-7234-1093
08-2362-2254
08-9861-2250
09-9549-0580

0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460
0-4376-1460

08-9843-1321
08-7774-3428
08-1974-3430
08-4402-4044
09-9476-6720
08-8548-0305
08-3287-4233
08-1924-3395
08-4036-3181
08-6864-1441
08-4465-6995

สภ.โกสุมพิสัย โทรศัพท์กลาง 0-437-1460 โทรสารกลาง 0-437-1460
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฏฐพล ดำรงค์วัชรศักดิ์
พ.ต.ท. สุนันท์ สร้อยสุด
พ.ต.ท. อุดม ภูคำสอน
พ.ต.ท. ฐากร บุ้งทอง
พ.ต.ท. จตุรงค์ ดรอ่อนเบ้า
พ.ต.ท. กิตติพิชญ์ ภูตะโชติ
พ.ต.ต. วีระชัย บรรพจันทร์
พ.ต.ต. ศราวุฒิ โยชน์เมืองไพร
พ.ต.ท. สืบสกุล เกงขุนทด
พ.ต.ต. คมกริช วงษ์ชารี
พ.ต.ท. อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช

สภ.เชียงยืน โทรศัพท์กลาง 0-4378-1077,0-4378-1078 โทรสารกลาง 0-4378-1077,0-4378-1078
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นพ นรชาญ
พ.ต.ท. อนุรัตน์ ฉิมทิม
พ.ต.ท. ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. เดช นิมิตร
พ.ต.ท. สายันต์ แก้วนิสัย
พ.ต.ท. ประยูร สายสุด
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ทองหลาง
พ.ต.ท. ธีระพล ดวงธิสาร
พ.ต.ต. นิติกร จันหาญ

0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78
0-4378-1077-78

08-1872-9145
08-1392-4545
08-9177-3753
08-9056-2101
08-1965-1209
08-1545-8843
08-1974-8257
08-6245-3817
08-4955-6544
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.วาปีปทุม โทรศัพท์กลาง 0-4379-9193 โทรสารกลาง 0-43799193
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิศักดิ์ อินทกรอุดม
พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ อุดมชัย
พ.ต.ท. สุวรรณ นูเพ็ง
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วงค์อินตา
พ.ต.ต. ทวี ไชยสีดา
พ.ต.ต. สถิตย์ ชัยธานี
พ.ต.ต. สุประวีณ์ ปุริสา
พ.ต.ท. สมชิต วินทะไชย
พ.ต.ท. ธิติพงษ์ วิเศษวงศา
พ.ต.ต. จำรัส เกตุแสง

0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193
0-4379-9193

08-1768-1191
08-9940-4666
08-0413-9086
08-6636-1124
08-1964-7357
08-2115-7223
08-3328-5882
08-4076-8399
08-3335-3446
08-9863-4479

0-4378-9019 [100]
0-4378-9019 [312]
0-4378-9019 [303]
0-4378-9019 [209]
0-4378-9019 [312]
0-4378-9019 [303]
0-4378-9019 [302]

08-9841-3300
08-9620-7739
08-1320-0217
08-9709-9988
09-3526-7705
00-0003-5550
08-9638-6378

0-4377-9177 [100]
0-4377-9177 [200]
0-4377-9177
0-4377-9177 [300]
0-4377-9177
0-4377-9177
0-4377-9177
0-4377-9177

08-5007-0299
08-1601-8502
08-6888-8726
08-1561-9591
08-4404-2778
08-6862-0995
08-1546-6248
08-9279-4147

0-4379-7103
0-4379-7103
0-4379-7103
0-4379-7103

08-1955-0198
08-6226-6485
08-1546-0871
08-5458-5483

สภ.กันทรวิชัย โทรศัพท์กลาง 0-4378-9019 โทรสารกลาง 0-4378-9019
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีระเดช เลขะวรกุล
พ.ต.ท. ปรีชา เก่งสาริกิจ
พ.ต.ท. สัญญา แก้วมาลา
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ นามวิเศษ
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ใบปอด
พ.ต.ต. ดุสิต ภูหงษ์เพชร
พ.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ กุญชะโร

สภ.นาเชือก โทรศัพท์กลาง 0-4377-9177 โทรสารกลาง 0-4377-9177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีระโรจน์ กรวยสวัสดิ์
พ.ต.ท. จักรพันธุ์ จันหาญ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ มาศมาลัย
พ.ต.ท. ละเอียด พาลา
พ.ต.ท. ไชย นิลจันทร์
พ.ต.ท. แดง ดวงตาไท้
พ.ต.ท. บุญสวน สุรักษา
พ.ต.ท. ขวัญชัย ธนูชาญ

สภ.นาดูน โทรศัพท์กลาง 0-4379-7103 โทรสารกลาง 0-4379-7103
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สงวนศักดิ์ พูลทรัพย์
พ.ต.ท. มนตรี สิมลา
พ.ต.ท. อภิชัย สิมมา
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ศิริประภานนท์กุล
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พินิจ คำมี
พ.ต.ท. สุนทร ประจักโก
พ.ต.ต. สันติพงศ์ เกิดมี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4379-7103
0-4379-7103
0-4379-7103

08-9943-9731
08-3455-7191
09-4916-5453

0-4378-7123
0-4378-7123
0-4378-7123
0-4378-7123
0-4378-7123
0-4378-7123
0-4378-7123
0-4378-7123

08-6411-3944
08-6636-7209
08-5903-4598
08-8070-7574
08-7038-0276
08-3404-5925
08-7715-0488
08-6236-6833

0-4372-9303
0-4372-9303
0-4372-9303
0-4372-9303
0-4372-9303
0-4372-9303
0-4372-9303

08-1544-1353
08-9710-6337
09-9458-6216
08-6854-8086
08-5742-4560
08-4461-2929
08-9692-6814

0-4372-8250
0-4372-8250
0-4372-8250
0-4372-8250
0-4372-8250
0-4372-8250
0-4372-8250

08-0501-0550
08-9709-7997
08-1975-6359
08-7213-7589
08-3141-4488
08-6851-9252
09-1834-2556

0-4375-1210-100
0-4375-1210-209
0-4375-1210-401
0-4375-1210-300

08-1499-7155
08-1668-5447
08-6857-6813
08-3413-2555

สภ.แกดำ โทรศัพท์กลาง 0-4378-7123 โทรสารกลาง 0-4378-7123
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จุมพล เปรมศิริ
พ.ต.ท. บรรลุ ทะชาดา
พ.ต.ท. สุวิทย์ สวัสดิ์จู
พ.ต.ท. สุพจน์ สาคร
พ.ต.ท. วรวุฒิ ดีสุรกุล
พ.ต.ท. โอฬาร สีตะปัน
พ.ต.ท. ธีระยุทธ ภูวดลผาแดง
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ ทานา

สภ.ยางสีสุราช โทรศัพท์กลาง 0-4372-9303 โทรสารกลาง 0-4372-9303
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ
พ.ต.ท. อำนวย เสนาหนอก
พ.ต.ท. ณัทเดช นามอามาตย์
พ.ต.ท. สุพันธ์ เคลือชา
พ.ต.ท. ยุทธพงศ์ ชนะโยธา
ร.ต.อ. อภิชาติ กาฬภักดี
พ.ต.ท. อนันต์ ยุทธโกศา

สภ.กุดรัง โทรศัพท์กลาง 0-4372-8250 โทรสารกลาง 0-4372-8250
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนเดช ตันติอาภา
พ.ต.ท. วิราช คำรินทร์
พ.ต.ท. บุญช่วย จันทร์ศิริ
พ.ต.ท. วรงค์ แสนเทพ
พ.ต.ท. สุรชา พรหมผุย
พ.ต.ท. ไมตรี โปร่งจิตร
พ.ต.ท.หญิง ธนิตตา โสดาภักดิ์

สภ.ชื่นชม โทรศัพท์กลาง 0-4375-1191 โทรสารกลาง 0-43751210
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกกสส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. กิจจา แสงชวลิต
พ.ต.ท. กฤษฎา ประไพบูลย์
พ.ต.ท. ทองสุข ไชยวงษ์จันทร์
พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ ภความนตรี
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ตาลาซอน
พ.ต.ต. คมกริช เสาร์ห้า

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4375-1210-401
0-4375-1210-500

08-1053-5310
08-9400-5125

0-4375-4088
0-4375-4088
0-4375-4088
0-4375-4088
0-4375-4088
0-4375-4088
0-4375-4088
0-4375-4088

08-1871-2503
08-1601-2330
08-9622-1145
09-1689-8736
09-3379-4002
09-5665-5899
09-5662-3141
08-5010-7226

0-4398-8555
0-4398-8555
0-4398-8555
0-4398-8555
0-4398-8555
0-4398-8555
0-4398-8555
0-4398-8555

09-4536-5598
08-1261-0433
08-2848-0223
08-9715-6688
09-1061-9229
08-4510-0535
08-5926-7003
08-6249-3378

0-4399-2035
0-4399-2035
0-4399-2035
0-4399-2035
0-4399-2035
0-4399-2035
0-4399-2035

08-1320-9233
09-0591-0573
08-1380-2233
08-7491-7686
08-7428-1938
08-1856-4628
08-5118-8332

0-4376-2896(100)
0-4376-2896
0-4376-2896
0-4376-2896(301)

08-0193-0866
08-4545-8564
08-9395-6915
08-2852-4612

สภ.เขวาใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4375-4088 โทรสารกลาง 0-4375-4088
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรศักดิ์ เปลี่ยนขำ
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ อามาตย์สมบัติ
พ.ต.ท. สุทธินันท์ ชำนาญ
พ.ต.ต. สมพร เหล่าสมบัติ
พ.ต.ต. ฉลอง เลพล
พ.ต.ท. สมภพ ปานะใน
พ.ต.ต. พงษ์เทพ ยลอนันต์
พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย เสนามาตย์

สภ.กู่ทอง โทรศัพท์กลาง 0-4398-8555 โทรสารกลาง 0-4398-8555
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยุทธการ โสเมือง
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ ภูจีระ
พ.ต.ท. อิสระพงศ์ แขงมุกดา
พ.ต.ท. พุธ ชาดา
พ.ต.ท. ณกรณ์ รักแร่
พ.ต.ท. กิตติภพ จันทาศรี
พ.ต.ท. เดชา เมืองเหนือ
พ.ต.ต. อภิเดช สิทธิ

สภ.ราษฎร์เจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4399-2035 โทรสารกลาง 0-4399-2035
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เกษม จ้อยสีดา
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ พลเยี่ยม
พ.ต.ท. ชยกิติ์ นิธิเดชวิศิษฐ์
พ.ต.ท. ทองคำ พลอาจทัน
พ.ต.ท. ดำรงค์ บรรจงรอด
พ.ต.ท. จุลดิษฐ์ แก้วดอนไพร
พ.ต.ต. ฉัตรชัย พรชวลิหิรัญ

สภ.เหล่า โทรศัพท์กลาง 0-4376-2896 โทรสารกลาง 0-4376-2896
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ไพชยนต์ วงศ์วุฒิโท
พ.ต.ท. วิศิษฐ์ วงศ์มั่น
พ.ต.ท. วิจิตร ทดคุย
พ.ต.ท. โชติ ศรีเชียงหา
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0-4376-2896(301)

09-0807-8149

0-4390-0070
0-4390-0070
0-4390-0070
0-4390-0070

08-1320-5017
08-9941-0313
08-5413-7306
08-3092-8066

0-4399-1471
0-4399-1471
0-4399-1471
0-4399-1471
0-4399-1471

08-9710-2757
08-3146-1244
08-1974-3125
08-9569-2901
08-8513-0828

0-4398-9055 (100)

09-3320-5746

0-4375-2144(100)
0-4375-2144(300)

09-8464-3564
09-2570-4978

0-4377-4091

06-2128-5269

0-4375-2111

08-9420-2989

0-4379-3162
0-4379-3162
0-4379-3162
0-4379-3162

09-1056-8949
08-1380-8143
09-5657-9941
08-1873-8711

0-4399-0057
0-4379-3162

08-4791-0007
09-3528-7632

สภ.ดอนหว่าน โทรศัพท์กลาง 0-4390-0070 โทรสารกลาง 0-4390-0070
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. บัญดิษฐ์ วิทย์ตะ
พ.ต.ท. ไพรัช สมทรัพย์
พ.ต.ท. นาวิน อุ่นใจชน
พ.ต.ท. สังคม ปองไป

สภ.นาข่า โทรศัพท์กลาง 0-4399-1471 โทรสารกลาง 0-4399-1471
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ศุภชัย เชื้อกรุงเทพ
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ประตังเวสา
พ.ต.ท. เกียรติยศ จันทร์สะอาด
พ.ต.ต. ฤทธิกร ทองนุช
พ.ต.ต. คำพอง ดังก้อง

สภ.ปอพาน โทรศัพท์กลาง 0-4398-9055 โทรสารกลาง 0-4398-9055
สว.

พ.ต.ท. อัยรัตน์ ถาวรเรืองฤทธิ์

สภ.นาสีนวน โทรศัพท์กลาง 0-4375-2144 โทรสารกลาง 0-4375-2144
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พีระพัทธ์ เทพบรรหาร
พ.ต.ท. บรรลุ สินนา

สภ.มะค่า โทรศัพท์กลาง 0-4377-4091 โทรสารกลาง 0-4377-4209
สว.

พ.ต.ต. สมจิตร ชาลาเชาว์วิรุฬน์

สภ.หนองซอน โทรศัพท์กลาง 0-4375-2111 โทรสารกลาง 0-4375-2111
สว.

พ.ต.ต. วิโรจน์ นาหนองขาม

สภ.ท่าตูม โทรศัพท์กลาง 0-4379-3162 โทรสารกลาง 0-4379-3047
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พรชัย คุณาเมือง
พ.ต.ท. ดาว ฐานะกอง
พ.ต.ท. เชษฐา ผดาวงศ์
พ.ต.ต. สุภชัย โยธาจันทร์

สภ.กำพี้ โทรศัพท์กลาง 0-4399-0057 โทรสารกลาง 0-4399-0057
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ขันศรีมนต์
พ.ต.ท. มังกร สอนอ้น
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ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Police
เลขที่ 1 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์กลาง 0-4381-2528
IP: 604101 โทรสารกลาง 0-4381-2528 ,0-4381-4658
Web Site: www.kalasin.police.go.th E-mail: kalasinpolice @ hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พ.ต.อ. วิเชียร พินดวง
พ.ต.อ. ณัฐพล มิ่งพันธ์
พ.ต.อ. ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ. มนตรี จรัญพงศ์
พ.ต.อ. โสภณ วารี
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ไทยพุทรา
ร.ต.อ. พงศกร ดาเชิงเขา

0-4381-1262
0-4381-1262

08-1371-9283
08-1872-2286
08-1694-4209
08-5644-3717
08-1380-2848
08-9842-9713
08-1661-3373
08-6767-4488

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4381-2528 โทรสารกลาง 0-4381-2528, 0-4381-4658
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร.กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(งป.กง.)
สว.(ขว.ทส.)
สว.(นิติกร)
สว.(ชมส.)

พ.ต.อ. พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์
พ.ต.ท. วีระพงษ์ นามโยธา
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ ผาลิกา
พ.ต.ต. มนตรี บุรีรัตน์
พ.ต.ท. สุรพล เทพรังสฤทธิ์
พ.ต.ท. รัฐพล ไชยโย
พ.ต.ท. เกรียงไกร จำนงกิจ
พ.ต.ท. เสถียร คงประเสริฐ
พ.ต.ท. วีระชาติ อุดชาชน
พ.ต.ต. สังคม ปากวิเศษ

0-4381-2528
0-4381-2506
0-4382-1350
0-4381-2507
0-4382-1352
0-4382-1348
0-4381-2506

08-8340-4059
08-1061-3561
08-9569-6896
08-5003-3097
08-8548-3418
08-7852-2257
08-6235-5380
06-2196-5898
09-3016-3686
09-1060-5687

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4381-2351 โทรสารกลาง 0-4381-2528, 0-4381-4658
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พิศิษฏ์ คำชัยภูมิ
พ.ต.อ. สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ. สุธน สีหามาตย์
พ.ต.อ. สมบัติ พรรณขาม
พ.ต.อ. อำพร สายมะณี
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ภูมิพัฒน์

0-4382-1351
0-4382-1351
0-4382-1351
0-4382-1351
0-4382-1351
0-4382-1351

08-1320-8297
08-5003-1342
09-7168-7097
08-9937-2835
08-9840-2873
08-1937-3709
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กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4381-5275 โทรสารกลาง 0-4381-2528, 0-4381-4658
ผกก.สืบสวนฯ
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. เสกสรร อินทรสิทธิ์
พ.ต.ท. เกรียงไกร รับงาม
พ.ต.ท. ศักดินันท์ มูลมณี
พ.ต.ท. คณิศร อัคราช
พ.ต.ท. ประชาชาติ ใจคง
พ.ต.ท. วิชิต ชุมแวงวาปี
พ.ต.ต. มนต์เทียน พลเยี่ยม

0-4381-5275
0-4381-5275
0-4381-5275
0-4381-5275
0-4381-5275
0-4381-5275
0-4381-5275

08-1919-3551
08-8562-6426
09-1053-5458
09-7319-8504
08-1195-5758
08-7857-8018
08-1799-9481

สภ.เมืองกาฬสินธุ์ โทรศัพท์กลาง 0-4382-1809 โทรสารกลาง 0-4381-1111 IP 604102
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยพร พงษ์ศักดิ์
พ.ต.ท. สุเทพ ภูกัณหา
พ.ต.ท. ลังสันต์ ประคำ
พ.ต.ท. รณชัย พาภิรมย์
พ.ต.ท. ชาติชาย ลีลากุล
พ.ต.ท. ชาญชัย สีหามาตย์
พ.ต.ต. ชูชาติ อุทธิสินธ์
พ.ต.ท. ภฤศ ภาสว่าง
พ.ต.ต. เชษฐา กุสุมาลย์
พ.ต.ต. กฤษณ์ ภูวิจิตร
พ.ต.ท. อภิสัณห์ ทองหมู่
พ.ต.ต. ปรัชญา ตันกันยา
พ.ต.ต. ทินกร ชนะบำรุง

0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111
0-4381-1111

08-7900-3399
08-1872-1130
08-9569-4344
08-0085-5475
08-1717-0803
08-1830-0391
08-3418-4114
08-7682-0606
08-7391-4265
06-1535-3559
09-1079-9896
08-9174-5943
08-4279-2889

สภ.สมเด็จ โทรศัพท์กลาง 0-4386-1191 โทรสารกลาง 0-4386-1189 IP 604103
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทศพร จิเนราวัต
พ.ต.ท. บรรจงศักดิ์ ภูทะวัง
พ.ต.ท. เอกกฤต กัลยาสนธ์
พ.ต.ท. บุญจันทร์ สังข์ทอง
พ.ต.ท. วีระชัย ประทุมชาติ
พ.ต.ต. รพี สีพันนา
พ.ต.ต. ยงยุทธ ภูตาลพบ
พ.ต.ท. ภูมรินทร์ ขามชู
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ เสริญอนันต์
พ.ต.ท. พันธ์ชัย สุวรรณศรี

0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191
0-4386-1191

09-5653-6777
08-1964-9002
08-6222-9789
08-7862-0594
08-0818-0818
09-4525-4320
08-5925-2104
08-9843-0172
08-3380-8383
08-3343-7770
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สภ.กมลาไสย โทรศัพท์กลาง 0-4389-9136 โทรสารกลาง 0-4389-9136 IP 604104
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุเทพ ชนะสิทธิ์
พ.ต.ท. ณัฏฐพล แพนพา
พ.ต.ท. สมทรง พละเดช
พ.ต.ท. ประพนธ์ ภูจอมนิล
พ.ต.ท. มณี สาระขันธ์
พ.ต.ท. เมฆินทร์ ภูอาภรณ์
พ.ต.ท. ธนทัต นิลประทีปปรีชา
พ.ต.ท. จำรัส ดลเจือ
พ.ต.ต. สมพร งิมขุนทด

0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136
0-4389-9136

08-1710-1935
08-7218-6068
08-9483-8928
08-4029-9996
08-7228-3221
09-2595-0888
06-3943-2533
08-1054-3987
08-5827-7506

สภ.ยางตลาด โทรศัพท์กลาง 0-4389-1350 โทรสารกลาง 0-4389-1350 IP 604105
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรพล หาญทนงค์
พ.ต.ท. ศักดิโชติ ประสานเกษม
พ.ต.ท. คุณวุฒิ เมธีพิพิตตินันท์
พ.ต.ท. สมพงษ์ โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. ปฏิวัติ ประวิเศษ
พ.ต.ท. เกียรติขจร อุดรเขต
พ.ต.ต. ไพศาล ใจเกษม
พ.ต.ท. วิรัตน์ เขจรรักษ์
พ.ต.ต. อุดร หนูคำ
พ.ต.ท.หญิง ศศิร์ภาพร ภูตะคาม

0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350
0-4389-1350

08-4392-3611
08-5696-3939
08-6159-4747
08-1308-3125
08-1455-9778
08-1729-5322
08-7220-2473
09-1861-6558
08-6222-9797
08-1574-2225

สภ.กุฉินารายณ์ โทรศัพท์กลาง 0-4385-1356 โทรสารกลาง 0-4385-1356 IP 604106
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.ป.
สว.ป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ จำปาทุม
พ.ต.ท. ไทรัฐ สมฤทธิ์
พ.ต.ท. พัฒน์ พูราษฏร์
พ.ต.ท. วิชพงษ์ ทิมาบุตร
ร.ต.อ. จตุพร เบ็ญจกุล
พ.ต.ต. ดุลยธนู หมื่นพรม
พ.ต.ต. สุขสวัสดิ์ โคตรคำ
พ.ต.ต. วิชิต วรรณพฤกษ์

0-4385-1356
0-4385-1356
0-4385-1356
0-4385-1356
0-4385-1356
0-4385-1356
0-4385-1356
0-4385-1356

06-1895-0700
08-6241-0424
08-9569-2506
08-9895-5241
08-5351-5591
08-9277-7101
09-8608-6086
08-5481-5730

สภ.คำม่วง โทรศัพท์กลาง 0-4387-9078 , 0-4387-9112 โทรสารกลาง 0-4387-9078 IP 604107
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. วัฒนา เกษรมาลา
พ.ต.ท. โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ

0-4387-9078
0-4387-9078

08-7854-9828
09-4075-9690
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ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วีระ ศรีลับซ้าย
พ.ต.ท. สุวัฒน์ อวยพรส่ง
พ.ต.ต. วิชาธร พิมพ์กลม
ร.ต.อ. พนารัตน์ เรืองวชิรปัญญา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4387-9078
0-4387-9078
0-4387-9078
0-4387-9078

มือถือ
08-7221-4285
08-1768-9359
08-4012-3889
08-6637-9271

สภ.เขาวง โทรศัพท์กลาง 0-4385-9119 โทรสารกลาง 0-4385-9119 IP 604108
ผกก.
รอง ผกก.ปป.
สว.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปราโมทย์ พรหมรุ่งเรือง
พ.ต.ท. สมนึก ดาบสมุทร
พ.ต.ท. ธนกฤต พลเยี่ยม
พ.ต.ท. เด่นศักดิ์ แววไธสง
พ.ต.ท. สมพงค์ วังเสนา
พ.ต.ต. อุทัย แก้วบุญ
พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์ สุปัญบุตร
พ.ต.ท. ชัยชิต โอ่งกลาง
พ.ต.ท.หญิง วรรณา คนซื่อ

0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119
0-4385-9119

08-1987-5273
08-1320-2313
06-1041-1699
08-1954-2291
08-3143-0191
08-7859-8153
09-0474-6579
08-7880-0632
06-1364-9328

สภ.ท่าคันโท โทรศัพท์กลาง 0-4387-7016 โทรสารกลาง 0-4387-7016 IP 604109
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่
พ.ต.ท. ชำนาญ โชติประดิษฐ์
พ.ต.ท. เสรี เย็นสวัสดิ์
พ.ต.ท. จิรพงษ์ เอกวรพงศ์
พ.ต.ท. กิตติ์ธานี ทิพย์ศิริคำ
พ.ต.ต. นลิตร ทินภู
พ.ต.ท. สงวน เชื้อศิริ
พ.ต.ท. จิตติ อรรคพงษ์
พ.ต.ต. ชูวิทย์ ศรีเพชร
พ.ต.ท. สนามชัย ปุ๊กกระโทก

0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016
0-4387-7016

08-1424-7246
08-1623-9136
08-1769-6083
08-9895-9040
09-1719-7915
08-2111-2603
08-3419-9779
08-3353-6413
08-4952-2290
08-6222-4256

สภ.หนองกุงศรี โทรศัพท์กลาง 0-4388-1059 โทรสารกลาง 0-4388-1059 IP 604110
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พุฒินันท์ อำพันธ์
พ.ต.ท. วินทุ ฝังใจ
พ.ต.ท. ทรงกลด โลหะศิริ
พ.ต.ท. สมภาร แสนคำ
พ.ต.ท. วิธาน ชะลอกลาง
พ.ต.ท. อารมณ์ มะลิขจร
พ.ต.ต. ศักดิ์ชาติ เหล่าสักสาม

0-4388-1059
0-4388-1059
0-4388-1059
0-4388-1059
0-4388-1059
0-4388-1059
0-4388-1059

09-4286-6865
08-8571-4897
08-1373-5370
08-9569-9670
08-9162-4258
08-4798-8588
08-7946-9559
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ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ปรก.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วสุวัฒน์ หลานวงศ์
ร.ต.อ. สุริยน ระดาฤทธิ์
พ.ต.ท. ธฤษณุ ศิริรัตน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4388-1059
0-4388-1059
0-4388-1059

มือถือ
08-8548-2790
08-7238-3881
08-1888-1347

สภ.สหัสขันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-4387-1036 โทรสารกลาง 0-4387-1036 IP 604111
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ดนัย รัตนประเสริฐ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ยี่วาศรี
พ.ต.ท. เอกก์ พูลบวรรักษ์
พ.ต.ท. โด่งศักดิ์ นนทวงศ์
พ.ต.ท. ชุมพล วันชัย
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ไชยพร
พ.ต.ท. หัสดีวิช ศรีกำพล
พ.ต.ต. ประยุทธ ศรีมันตะ

0-4387-1036
0-4387-1036
0-4387-1036
0-4387-1036
0-4387-1036
0-4387-1036
0-4387-1036
0-4387-1036

08-4430-4343
08-0414-9291
08-1531-5478
09-3563-3388
08-9941-8041
08-0359-3007
09-8629-1507
08-0745-0191

สภ.นามน โทรศัพท์กลาง 0-4386-7189 โทรสารกลาง 0-4386-7189 IP 604112
ผกก.
รอง ผกก.ปป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฎฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.ท. เกษมสุข สวัสดี
พ.ต.ท. กฤษดา ขันโสดา
พ.ต.ท. ประนอม เขตประทุม
พ.ต.ท. อุดร นามเจริญ
พ.ต.ท. ประจง อุเทศ
พ.ต.ท.หญิง ศศิธร นามไธสง

0-4386-7189
0-4386-7189
0-4386-7189
0-4386-7189
0-4386-7189
0-4386-7189
0-4386-7189

08-9449-1486
09-1867-3690
08-9142-9724
08-6261-0944
08-1905-6330
08-8509-8393
08-8308-2435

สภ.ห้วยเม็ก โทรศัพท์กลาง 0-4388-9103 โทรสารกลาง 0-4388-9103 IP 604113
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.ท. อภิรักษ์ ผ่องวิไล
พ.ต.ท. ปรีชา เหล่าการ
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ยุทธศรี
พ.ต.ท. ประสาท อันทะพีระ
พ.ต.ท. สมพจน์ นามวิเศษ
พ.ต.ท. วชิระวิทย์ วงศ์สิทธิ์

0-4388-9103
0-4388-9103
0-4388-9103
0-4388-9103
0-4388-9103
0-4388-9103
0-4388-9103

08-1601-4343
08-4980-8889
09-4639-9693
08-1380-3516
08-9577-5455
08-1056-3113
08-5755-0735

สภ.ห้วยผึ้ง โทรศัพท์กลาง 0-4386-9283 โทรสารกลาง 0-4386-9151 IP 604114
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.ท. จรัส โภคาแสง
พ.ต.ท. อภิชาต อุสาคู
พ.ต.ท. ยงยุทธ นิ่มปานพยุงวงศ์

0-4386-9183
0-4386-9183
0-4386-9183
0-4386-9183

08-3338-7333
06-2131-9665
08-9711-9131
09-8579-0089
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ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ อนันทวรรณ
พ.ต.ต. กิตติพร รัตน์วิชัย
พ.ต.ท. อัษฎพร พรมแป้นดี
พ.ต.ท. ยงยุทธ วะสัตย์
พ.ต.ต. สถิตย์ นาสิงห์ทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4386-9183
0-4386-9183
0-4386-9183
0-4386-9183
0-4386-9183

มือถือ
09-3461-5629
08-7427-6769
08-3345-5339
08-4390-6962
09-3558-5199

สภ.ร่องคำ โทรศัพท์กลาง 0-4389-7080 โทรสารกลาง 0-4389-7080 IP 604115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัชทอง ธุระทอง
พ.ต.ท. วิเชียร ศรีจันทร์
พ.ต.ท. วิรัช ชื่นนิรันดร์
พ.ต.ท. ทวี จันทะศรี
พ.ต.ท. สมเกียรติ์ รวมวงศ์
พ.ต.ท. อรรถพร เครือวัลย์
พ.ต.ต. ทรงสิทธิ์ สินธิทา
พ.ต.ท. รัฐพล ไชยโย
พ.ต.ท. นิพพิชฌย์ เอี่ยมนูญ

0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080
0-4389-7080

08-1647-2455
08-5739-1341
08-8737-3787
08-9275-6172
08-5004-7940
09-8103-5874
08-7861-3388
08-7852-2257
08-4420-0006

สภ.นาคู โทรศัพท์กลาง 0-4312-6840 โทรสารกลาง 0-4312-6840 IP 604116
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กรองพลล์ สาราษฎร์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ หลาวมา
พ.ต.ท. ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
พ.ต.ท. จิระเดช ทองทัศนีย์พร
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ ศิริพัฒนชัยกุล
พ.ต.ท. ธฤษณุ ศิริรัตน์

0-4312-6840
0-4312-6840
0-4312-6840
0-4312-6840
0-4312-6840
0-4312-6840

08-9419-3224
08-7859-6338
08-5461-7719
09-3530-4127
09-3427-5759
08-1888-1347

สภ.สามชัย โทรศัพท์กลาง 0-4381-8142 โทรสารกลาง 0-4381-8142 IP 604117
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. ภาคิน โพธิ์กุล
พ.ต.ท. สามารถ เพชรศรี
พ.ต.ท. อุทัย เพ็งธรรม
พ.ต.ท. สุดจิต ศรีศิริ
พ.ต.ต. บุญสม นันสถิตย์
พ.ต.ท. วิรัตน์ แสนแก้ว
พ.ต.ท. ประวัติ ผุยคำภา

0-4381-8142
0-4381-8142
0-4381-8142
0-4381-8142
0-4381-8142
0-4381-8142
0-4381-8142

09-8105-8948
08-1052-3050
08-5003-1342
08-0407-5554
08-6219-4108
09-7305-3794
09-6774-3739

สภ.ดอนจาน โทรศัพท์กลาง 0-4312-0593 โทรสารกลาง 0-4312-0593 IP 604118
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ชนินทร์ จิตรแจ้ง
พ.ต.ท. รุจน์ วิเชียรภักดิ์

0-4312-0593
0-4312-0593

08-1967-1837
08-7228-0018
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ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประทีป ปัญโญวัฒน์
พ.ต.ท. บพิตร พรมโยธา
พ.ต.ต. กิตติพัฒน์ เฉิดเกียรติ
พ.ต.ท. ปรีชา แป้นอ้อย
พ.ต.ท. ชูชาติ ด้วงคำจันทร์
พ.ต.ต. อนุชิต มุงสูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4312-0593
0-4312-0593
0-4312-0593
0-4312-0593
0-4312-0593
0-4312-0593

มือถือ
08-9574-9438
08-1266-7267
08-4336-8881
06-1158-7043
08-9841-4181
08-9842-1130

สภ.ฆ้องชัย โทรศัพท์กลาง 0-4313-1055 โทรสารกลาง 0-4313-1055 IP 604119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์ ชอบธรรม
พ.ต.ท. นิรันดร์ อรุณชัย
พ.ต.ท. สยาม จิตเพียร
ร.ต.อ. นาวี แก้วก่า
พ.ต.ท. พลวัฒน์ อัดโดดดร
พ.ต.ท. บัญชา โสชารี
พ.ต.ต. อาทิตย์ คำยุธา

0-4313-1055
0-4313-1055
0-4313-1055
0-4313-1055
0-4313-1055
0-4313-1055
0-4313-1055

08-9256-1229
08-5481-7359
09-7318-6789
08883761738
08-7334-6070
09-0958-6346
08-7420-1472

สภ.โนนสูง โทรศัพท์กลาง 0-4312-4643 โทรสารกลาง 0-4312-4643 IP 604120
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นภดล ศรีชะตา
พ.ต.ท. บุญเทียน พุดสีเสน
พ.ต.ท. ชัยธัช มงคลธง
พ.ต.ท. ถวิล กุลนาฝาย
พ.ต.ต. อติวัณณ์ หวลศรีไทย
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ เกกาดำ
ร.ต.อ. สามารถ พิมพ์ดีด

0-4312-4643
0-4312-4643
0-4312-4643
0-4312-4643
0-4312-4643
0-4312-4643
0-4312-4643

08-1974-6116
08-8441-7172
08-1871-6691
08-9718-7271
08-4517-4386
08-5744-4234
08-1965-1221

สภ.นากุง โทรศัพท์กลาง 0-4384-0977 โทรสารกลาง 0-4384-0977 IP 604121
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ท. ยศพนธ์ สมอินอ้อย
พ.ต.ท. เชิด ผลเรือง
พ.ต.ท. สุริยศักดิ์ ศิริภักดิ์
พ.ต.ท. สรายุทธ ธงสวัสดิ์
พ.ต.ท. บรรลือ ภูฉายา
พ.ต.ท. พีระ ราศี

0-4384-0977
0-4384-0977
0-4384-0977
0-4384-0977
0-4384-0977
0-4384-0977
0-4384-0977

08-2979-5914
09-3264-4868
08-8328-1870
08-1768-2731
08-1964-9277
08-9841-2685
08-5133-4796

สภ.ลำปาว โทรศัพท์กลาง 0-4388-4091 โทรสารกลาง -0-4388-4090 IP 604122
สว.
สว(สอบสวน)

พ.ต.ต. วัชรไกร ใหม่คามิ
ร.ต.อ. สุรพล สินเพ็ง

0-4388-4091
0-4388-4091

08-9711-3361
08-6851-3069
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.แซงบาดาล โทรศัพท์กลาง 0-4384-0141 โทรสารกลาง 0-4384-0141 IP 604123
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พิชิต เขตสกุล
พ.ต.ท. นิกูล จันทร์หอม

0-4384-0964
0-4384-0964

08-8748-3767
08-8548-4689

สภ.บ้านหนองเม็ก โทรศัพท์กลาง 0-4385-2011 โทรสารกลาง 08-6458-2717 IP 604124
สว.

พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ปลื้มสุด

08-6458-2717

08-1546-0494

พล.ต.ต. ยงเกียรติ มนปราณีต
พ.ต.อ. ธนชาติ รอดคลองตัน
พ.ต.อ. วิบูลย์ วงศ์ก้อม
พ.ต.อ. สุทธิชัย บุนนาค
พ.ต.อ. สิงห์ทอง พลลา
พ.ต.อ. พิษณุ วัตถุ
พ.ต.อ. นวิบูน บัวสิษห์
ร.ต.อ. รณชัย เฮียงก่อ

0-4351-1933
0-4351-1778
0-4351-1778
0-4351-1778
0-4351-1778
0-4351-1778
0-4351-1778
0-4351-1933

08-4468-3322
09-2315-8665
08-1261-0060
08-1260-9098
08-0191-8008
08-1872-3850
08-5456-1935
08-8885-8288

พ.ต.อ. กันตชัย เสมาภักดี
พ.ต.ท.หญิง วนิดา สีดาคุณ
พ.ต.ท. เสริมเกียรติ ชาภู่พวง
พ.ต.ต. ชวลิต อาจหาญ
พ.ต.ท.หญิง สุดาวรรณ ศรีวงศ์
พ.ต.ท.หญิง สดใส ตาลทอง
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ สุขประเสริฐ
พ.ต.ท. ปรัชญา สุทธิประภา
พ.ต.ต. เสรีภาพ พานา
พ.ต.ท.หญิง ปวีณ์ริศา พลเยี่ยม

0-4351-3029
0-4351-8750
0-4351-8750
0-4351-8750
0-4351-8750
0-4351-3029
0-4351-3025
0-4351-3777
0-4351-1944
0-4351-6470

09-1724-9437
08-1260-1243
08-1432-5256
09-1060-2026
09-0340-2491
08-9275-7281
09-8104-5629
08-6091-4864
08-1056-3848
08-3935-6149

พ.ต.อ. รัตนทัต ศรีพล
พ.ต.ท. ณัฐฏ์เอก จงตระการสมบัติ

0-4351-6255
0-4351-6255

08-1708-6735
08-1544-8422

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
Roiet Provincial Police Division
ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์กลาง 0-4351-1778 โทรสารกลาง 0-4351-1778 , 0-4351-4922
Web Site: www.roiet.police.go.th E-mail: roicetpolice@hotmail.com
ผบก ภ.จว.ร้อยเอ็ด
รอง.ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.(ขว.)
สว.ฝอ.(ธร.)
สว.ฝอ.(กพ.)
สว.ฝอ.(กง.)
สว.ฝอ.(นผ.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.(ศทส.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.กก.สส.
รอง ผกก.กก.สส.
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รอง ผกก.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. รัขพง นามปัดสา
พ.ต.ท. สมบูรณ์ เวียงอินทร์
พ.ต.ท. สง่า นามหาไชย
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ แสวง
พ.ต.ต. นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรศิริ
พ.ต.ต. ชวลิต อาจหาญ

0-4351-6255
0-4351-6255
0-4351-6255
0-4351-6255
0-4351-6255
0-4351-6255

08-1051-1811
08-1799-9997
08-1052-9157
08-4713-5557
08-1266-0627
09-1060-2026

พ.ต.ท. เทพอุทัย สายชมภู
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ สินทรธรรม
พ.ต.ท. สุรชัย งามดี
พ.ต.ท. อุไร คำสวาสดิ์
พ.ต.ท. จิตรศักดิ์ เนตรโสภา

0-4351-2935
0-4351-2935
0-4351-2935
0-4351-2935
0-4351-2935

08-9863-1189
08-1604-8987
08-1873-7343
08-1871-3411
08-8530-5772

0-4351-1777
0-4351-1777
0-4351-1777
0-4351-9819
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-9817
0-4351-1777
0-4351-1777

08-1261-5454
08-6345-9125
08-1718-3728
08-1975-5027
08-6533-9466
08-1871-3411
08-8377-4555
08-9574-2348
08-4428-6716
08-8340-9979
08-9914-1231
08-7491-9148
08-0750-3636
08-7649-4332
08-1545-9358
08-8561-2327
08-8516-5929
08-1560-0296
08-1038-4848
08-1766-1025

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองร้อยเอ็ด โทรศัพท์กลาง 0-4351-1777 โทรสารกลาง 0-4351-1766
ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. วีระวัฒน์ สระบัว
พ.ต.ท. อาทิตย์ วนสิทธุ์
พ.ต.ท. ไพรัตน์ บุปผา
พ.ต.ท. ธราธิป เข่งคุ้ม
พ.ต.ท. ประโยชน์ โชติชัย
พ.ต.ท. อุไร คำสวาสดิ์
พ.ต.ท. เริงศักดิ์ สุวรรณศรี
พ.ต.ท. สุริยา แสงอ่อนตา
พ.ต.ท. ไพรวัลย์ นาวัลย์
พ.ต.ท. ปรีชา คำทองเขียว
พ.ต.ท. สมัย มงคลชู
พ.ต.ต. นรินทร์ นามบ้านค้อ
พ.ต.ต. ชยพัทธ์ วงศ์ศิริ
พ.ต.ต. นพรัตน์ หลวงสนาม
พ.ต.ต. ธนกิจ ศิริวุฒิ
พ.ต.ต. ชาญชัย นนท์ชนะ
พ.ต.ต. อดุลย์ จุดศรี
พ.ต.ต.หญิง สุธิดา อินทร์ดี
พ.ต.ท. เรืองสวัสดิ์ โยธคล
พ.ต.ต. หาญพล หาญโยธี
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สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธรรม์ปทีป วัฒนสุขชัย
ร.ต.อ. ภคิน วิเศษดอนหวาย
พ.ต.ต. สมโภชน์ แสวงแก้ว
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ เกียรติกรทวียศ
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ อ่อนวิจารณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4351-1777
0-4351-1777
0-4351-1777
0-4351-9819
0-4351-1777

08-1117-3995
08-2122-5520
09-8459-6535
08-9773-2055
08-9245-6362

0-4359-1011-2
0-4359-1011-2
0-4359-1011-2
0-4359-1011-2
0-4359-1011-2
0-4359-1011-2
0-4359-1011-2

08-1662-9509
08-1954-5826
09-7334-9424
08-1872-6749
08-7250-4655
08-8534-3498
08-7927-0564

0-4356-9071
0-4356-9071
0-4356-9071
0-4356-9071
0-4356-9071
0-4356-9071
0-4356-9071
0-4356-9071
0-4351-3025

08-9168-3815
08-1170-7191
08-1873-6613
08-0177-0055
08-9944-3652
08-1967-5539
08-5642-6161
08-9279-7239
08-1872-8167

0-4359-9088
0-4359-9088
0-4359-9088
0-4359-9088
0-4359-9088
0-4359-9088
0-4359-9088
0-4359-9088

08-0010-8517
08-6219-7398
08-5003-3345
08-1964-9130
08-6221-0810
08-1470-3826
08-1871-8395
08-9944-4097

สภ.พนมไพร โทรศัพท์กลาง 0-4359-1011 โทรสารกลาง 0-4359-1011
ผกก.สภ.พนมไพร
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นพพร แก้วยนต์
พ.ต.ท. ดาบทอง อุภัยพรม
พ.ต.ท. ประมวล ยุทธชิต
พ.ต.ท. สุริยา ยอดวงษ์
พ.ต.ต. เสถียรภูมิ ศรสุทธิ์
พ.ต.ท. วิชิต เคนหาญ
พ.ต.ต. คนงค์ พุดสีเสน

สภ.ธวัชบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4356-9071 โทรสารกลาง 0-4356-9071
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุกฤษณ์ ข้อร่วมคิด
พ.ต.ท. วัชรินทร์ สัตยาคุณ
พ.ต.ท. สีหชาติ พรจรรยา
พ.ต.ท. สมศักดิ์ รุ่งแสง
พ.ต.ท. อนุวัตร บุญวิเศษ
พ.ต.ต. สมศักดิ์ เกตุพิบูลย์
พ.ต.ท. ณปภัช สงเคราะห์
พ.ต.ท. สุรเดช อัฐเสนา
พ.ต.ท.หญิง สมสวย ฉ่ำมณี

สภ.อาจสามารถ โทรศัพท์กลาง 0-4359-9088 โทรสารกลาง 0-4359-9088
ผกก.สภ.อาจสามารถ
รอง ผกก(ป.)
รอง ผกก(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิรัตน์ นิลเหลือง
พ.ต.ท. เจนพล พลเยี่ยม
พ.ต.ท. เสรี พุดหล้า
พ.ต.ต. อ่อนสี สีดามาตย์
พ.ต.ต. สมคิด ไชยพลงาม
พ.ต.ท. เสริมวิช ดอนหนองบัว
พ.ต.ท. วัฒนา อุธาดร
พ.ต.ต. พงษ์พันธ์ คำผ่าย
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.โพนทอง โทรศัพท์กลาง 0-4357-1491 โทรสารกลาง 0-4357-1491
ผกก.สภ.โพนทอง
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ อุปพงศ์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ บัวเทิง
พ.ต.ท. ทองพูล ทองจันทร์
พ.ต.ท. ภิไชย จันทะวงษ์
พ.ต.ท. วิไชย ไถวฤทธิ์
พ.ต.ท. ธวัชชัย ชัยศรี
พ.ต.ต. เอนกชัย สุขอาษา
พ.ต.ต. คำปัน มะโนรมย์

0-4357-1491
0-4357-1491
0-4357-1491
0-4357-1491
0-4357-1491
0-4357-1491
0-4357-1491
0-4357-1491

08-9519-9541
08-7023-7590
08-6227-9693
09-0342-4659
08-1729-3559
08-8335-6321
08-8573-2383
08-6174-6417

0-4355-1491
0-4355-1491
0-4355-1491
0-4355-1491
0-4355-1491
0-4355-1491
0-4355-1491

08-6854-0999
08-9356-3655
09-3663-5391
08-7429-7805
08-1969-0966
08-9574-6473
08-1954-2482

0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635
0-4358-1635

08-4420-7337
08-7220-6897
08-4792-5355
08-7225-4626
08-1869-6640
08-8335-6321
09-2267-5809
09-8668-3189
08-9840-7796

0-4353-0110
0-4353-0110
0-4353-0110
0-4353-0110
0-4353-0110

08-1819-1099
08-9711-6090
08-1725-3565
08-8511-5995
09-0843-7689

สภ.เสลภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4355-1491 โทรสารกลาง 0-4355-1491
ผกก.สภ.เสลภูมิ
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธวัชชัย สัตยพัฒน์
พ.ต.ท. สุรพันธ์ ทองพิทักษ์
พ.ต.ท. ชิษณุภณห์ หาญวลินโรจน์
พ.ต.ท. มงคล พนาดร
พ.ต.ท. วุฒิวิวัฒน์ แวสะแลแม
พ.ต.ท. ไพบูรณ์ ทิพย์โสต
พ.ต.ต. วีระ พิลาดา

สภ.สุวรรณภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4358-1635 โทรสารกลาง 0-4358-1635
ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุริเดช วรรณสุทธิ์
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ เตยหล้า
พ.ต.ท. ธวัช ทองสุก
พ.ต.ท. ไชยา นามสิมมา
พ.ต.ท. สมศักดิ์ อาจหาญ
พ.ต.ต. สมบัติ ผิวผ่อง
พ.ต.ต. วิชิต บุณยพิสุทธิ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ลาสองชั้น
พ.ต.ท. สุบัน จันทะคาม

สภ.เกษตรวิสัย โทรศัพท์กลาง 0-4353-0110 โทรสารกลาง 0-4353-0110
ผกก.สภ.เกษตรวิสัย
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธนิต เหรียญเจริญ
พ.ต.ท. ชัยพล พลเยี่ยม
พ.ต.ท. พิชัย จันทรัตน์
พ.ต.ท. เกษมรัฐฒ์ วันทอง
พ.ต.ต. ประสงค์ พันธุ์สุภา
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สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. อดิศร อินธิจักร
พ.ต.ท. สุริยะ เลิศภูมิปัญญา
พ.ต.ท. กฤษณะ ศิริสิงห์
ร.ต.อ. มานิตย์ สายตา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4353-0110
0-4353-0110
0-4353-0110
0-4353-0110

มือถือ
09-8208-4806
08-7779-9955
08-0056-1673
08-1266-2822

สภ.จตุรพักตรพิมาน โทรศัพท์กลาง 0-4356-1120 โทรสารกลาง 0-4356-1120
ผกก.สภ.จตุรพักตร์พิมาน
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วันชัย วินทะสมบัติ
พ.ต.ท. ขวัญชัย แถลงจิตร
พ.ต.ท. รัฐพล เพ็ญสงคราม
พ.ต.ท. บรรเจิด ชมภูพฤกษ์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ ศรีชะอุ่ม
พ.ต.ต. ประดิษฐ์ บำรุงสานต์
พ.ต.ต. บุญศรี เดชชัย
พ.ต.ท. วิทวุฒิ สมภักดี
พ.ต.ต. ศักดิ์ดา เผ่าภูธร
พ.ต.ต.หญิง ศิรินทร รัตนพรหมรินทร์

0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177
0-4356-1177

08-5855-4099
08-7865-1499
08-9574-4513
08-9574-4513
09-3325-8006
08-7857-8531
08-1362-9247
08-1965-9489
08-4402-2546
09-1695-4654

0-4358-7087
0-4358-7087
0-4358-7087
0-4358-7087
0-4358-7087
0-4358-7087
0-4358-7087

08-9577-8218
08-1441-4441
09-5169-1966
08-9577-1853
08-1263-6387
08-2351-6611
08-1008-7576

0-4357-9139
0-4357-9139
0-4357-9139
0-4357-9139
0-4357-9139
0-4357-9139

08-1983-0482
09-4534-2052
08-1471-0047
08-2844-4789
08-1592-8081
08-9191-3854

0-4359-7081
0-4359-7081

08-8500-9090
08-9576-7772

สภ.ปทุมรัตต์ โทรศัพท์กลาง 0-4358-7087 โทรสารกลาง 0-4358-7535
ผกก.สภ.ปทุมรัตต์
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศธร สิทธิสาร
พ.ต.ท. วิทยา ปฐมนิละ
พ.ต.ท. อนุวัตร แก้วจันทา
พ.ต.ท. อวยชัย ภูมิเศษ
พ.ต.ท. พิชัย มูลรัตน์
ร.ต.อ. รัฐศักดิ์ จำปานวน
พ.ต.ท. สินชัย จันทร์เนย

สภ.หนองพอก โทรศัพท์กลาง 0-4357-9139 โทรสารกลาง 0-4357-9139
ผกก.สภ.หนองพอก
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไวยยวุฒิ รัตนวิโรจน์
พ.ต.ท. ศุภกร ไชยทิพย์
พ.ต.ท. ถาวร ถาวรบุตร
พ.ต.ต. ศักรินทร์ บุญเสงี่ยม
พ.ต.ท. ไพศาล เขมะรัง
พ.ต.ท. ณัฏฐวิชฌ์ ราชแก้ว

สภ.เมืองสรวง โทรศัพท์กลาง 0-4359-7081 โทรสารกลาง 0-4359-7081
ผกก.สภ.เมืองสรวง
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. ชาญเดช ศรีสังข์
พ.ต.ท. สุภาพ หารี
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รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุทัศน์ อะทาโส
พ.ต.ท. ภทรพล ภาษี
พ.ต.ต. คูณทวี วันทะไชย
พ.ต.ต. วิเศษ สังขพัฒน์
พ.ต.ท. ไพบูรณ์ นาเมือง
พ.ต.ต. ทินนิกร จันทโยธา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4359-7081
0-4359-7081
0-4359-7081
0-4359-7081
0-4359-7081
0-4359-7081

08-9861-2350
08-1975-6533
08-9572-1767
08-7221-1919
08-1986-5462
08-6220-2585

0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080
0-4356-7080

08-9712-7936
08-9856-1155
08-1320-0500
08-1391-1233
08-0753-0154
08-5662-1314
08-7237-2925
08-6136-7126
08-1745-0481

0-4357-7066
0-4357-7066
0-4357-7066
0-4357-7066
0-4357-7066
0-4357-7066
0-4357-7066
0-4357-7066

08-1708-4610
09-0335-3377
08-2105-6475
06-2135-2086
09-5602-0366
08-7902-4410
05-2426-1663
08-1261-4210

0-4359-5080
0-4359-5080
0-4359-5080
0-4359-5080
0-4359-5080
0-4359-5080
0-4359-5080

08-1711-5815
08-1261-3143
08-1265-6484
08-0012-0410
09-3564-5500
08-9454-0110
08-1945-9727

สภ.โพธิ์ชัย โทรศัพท์กลาง 0-4356-7080 โทรสารกลาง 0-4356-7080
ผกก.สภ.โพธิ์ชัย
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สะอาด เวียงเงิน
พ.ต.ท. สุรจิตร ประชาชู
พ.ต.ท. ถนอม บุตรพรหม
พ.ต.ท. สมพร เวียงธรรม
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ พรมมา
พ.ต.ต. สวัสดิ์ โคตรบรรเทา
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ ขันประกอบ
พ.ต.ท. กุศล แม่นเมือง
พ.ต.ท. สมจิตร สักการะ

สภ.เมยวดี โทรศัพท์กลาง 0-4357-7066 โทรสารกลาง 0-4357-7066
ผกก.สภ.เมยวดี
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สำนวน พวงพันธ์
พ.ต.ท. ภากร สุขประเสริฐ
พ.ต.ท. คำปน ราชสีเมือง
พ.ต.ท. จันลา เย็นวัฒนา
พ.ต.ต. คำจันทร์ ภูดวงดาษ
พ.ต.ท. สัมพันธ์ สังข์คำ
พ.ต.ต. เบญจพล ภูพานทอง
พ.ต.ท. ปานุวัฒน์ ปักการะนา

สภ.โพนทราย โทรศัพท์กลาง 0-4359-5080 โทรสารกลาง 0-4359-5080
ผกก.สภ.โพนทราย
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิมิตร จันทศิริศรี
พ.ต.ท. สุวัฒนชัย สุธรรม
พ.ต.ท. ประเสริฐ นิลยาภรณ์
พ.ต.ท. บุญมี ไทยอ่อน
พ.ต.ท. ศิริมิตร กมลศิลป์
พ.ต.ท. วิชาญ สุทธิประภา
พ.ต.ท. พิทักษ์ ธงศรี
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ศรีสมเด็จ โทรศัพท์กลาง 0-4350-8165 โทรสารกลาง 0-4350-8165
ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุบรร พิมพ์ชัยศรี
พ.ต.ท. ยอดชาย ปะวรรณจะ
พ.ต.ท. ชนากานต์ ชำนาญ
พ.ต.ท. รุ่งเรือง สลับสี
พ.ต.ต. ยุทธพร คำโนนงิ้ว
พ.ต.ต. อธิราช นาคศรี
พ.ต.ต. ฉัตรณรงค์ ผสมศรี
พ.ต.ท. สุพัน คำไพรินทร์
พ.ต.ท. อิทธิพล แอตาล

0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165
0-4350-8165

08-1975-0331
08-6454-3455
08-3334-9339
08-6224-7663
08-9240-1422
08-1471-6641
08-5608-2919
08-7262-1698
08-9612-1123

0-4350-7124
0-4350-7124
0-4350-7124
0-4350-7124
0-4350-7124
0-4350-7124
0-3450-7124

08-1708-4324
08-1717-3119
08-1873-3199
08-8530-5772
08-1755-9182
08-1265-6504
08-6223-6084

0-4350-9146-7
0-4350-9146-7
0-4350-9146-7
0-4350-9146-7
0-4350-9146-7
0-4350-9146-7
0-4350-9146-7
0-4350-9146-7

08-1055-4519
08-7948-7117
08-0415-9444
08-6641-1979
08-7948-3313
08-9942-0983
08-7856-0539
08-9421-2720

0-4350-6118
0-4350-6118
0-4350-6118
0-4350-6118
0-4350-6118

08-5011-4565
08-9577-6304
08-8572-1340
08-9577-0031
08-6240-3761

สภ.จังหาร โทรศัพท์กลาง 0-4350-7124 โทรสารกลาง 0-4350-7124
ผกก.สภ.จังหาร
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม
พ.ต.ท. ธวัชชัย ชัยประสิทธิ์วงศ์
พ.ต.ท. อานนท์ โยธะการี
พ.ต.ท. จิตรศักดิ์ เนตรโสภา
พ.ต.ท. ญาณวุฒิ คุ้มบัวลา
พ.ต.ท. ประเสริฐ สุ่มมาตย์
พ.ต.ท. เกรียงไกร พรมลี

สภ.เชียงขวัญ โทรศัพท์กลาง 0-4350-9146 โทรสารกลาง 0-4350-9147
ผกก.สภ.เชียงขัวญ
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วุฒิชัย แช่มช้อย
พ.ต.ท. รัชพล สาครขันธ์
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ เขียวหวาน
พ.ต.ต. กิตติ วินทะไชย
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ ทรงอาษา
พ.ต.ท. บุญช่วย ภูอุทา
พ.ต.ต. สุนทร สียางนอก
พ.ต.ต. ธณัฐพงษ์ ภูมิภาค

สภ.หนองฮี โทรศัพท์กลาง 0-4350-6118 โทรสารกลาง 0-4350-6118
ผกก.สภ.หนองฮี
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สงัด เอี่ยมทราย
พ.ต.ท. ดนัย คงสูงเนิน
พ.ต.ท. ณรงค์ ศรีตระกูล
พ.ต.ท. สมพร ธิมาชัย
พ.ต.ท. สุริยา พรหมจารีย์
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สวป.
สว.สส
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เชิดชัย ถนอนชีพ
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ พูนดี
พ.ต.ต. ประวิทย์ วิชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4350-6118
0-4350-6118
0-4350-6118

08-6358-7964
08-1846-1296
08-1052-0082

0-4355-0002
0-4355-7002
0-4355-7002
0-4355-7002
0-4355-7002
0-4355-7002
0-4355-7002
0-4355-7002

08-5439-3838
08-1769-9166
08-1954-3860
08-9840-2723
08-9843-0103
09-1675-5719
08-1975-3297
09-8104-9776

0-4361-1715
0-4361-1715
0-4361-1715
0-4361-1715
0-4361-1715
0-4361-1715
0-4361-1715

09-2920-7949
08-6223-8852
08-7214-0608
08-1975-5786
08-1966-0669
08-9067-5150
08-7934-0874

0-4366-6246
0-4366-6246
0-4366-6246
0-4366-6246

08-1975-0588
08-1873-1517
08-0750-2057
08-8327-8732

0-4362-5553
0-4362-5553
0-4362-5553
0-4362-5553

08-7945-7399
08-4742-9532
08-1052-2191
09-2863-7692

0-4350-1839
0-4350-1839

08-1260-6640
06-3626-7698

สภ.ทุ่งเขาหลวง โทรศัพท์กลาง 0-4355-7002 โทรสารกลาง 0-4355-7002
ผกก.สภ.ทุ่งเขาหลวง
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.ฯ
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิษณุ จันปุ่ม
พ.ต.ท. พรศักดิ์ ศรีโพธา
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ดวงชาทม
พ.ต.ท. ไวพจน์ ขันสุวรรณา
พ.ต.ต. นิติภัทร ชุมพล
พ.ต.ต. ณัฐภัทร เสมานู
พ.ต.ท. สุริยงค์ คณะคาย
พ.ต.ต. เสรีภาพ พานา

สภ.โพธิ์ทอง โทรศัพท์กลาง 0-4361-1715 โทรสารกลาง 0-4361-1715
ผกก.สภ.โพธิ์ทอง
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธันย์พศิน เพ็งพี
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ มากพิสุทธื์
พ.ต.ท. ประเทืองทิน วงศิริ
พ.ต.ท. วสันต์ ประทุมภักดิ์
พ.ต.ท. ธนพงษ์ บุตรพรม
พ.ต.ท. อนันต์ นามวิเศษ
พ.ต.ต. ชุติพงศ์ พิมทา

สภ.หน่อม โทรศัพท์กลาง 0-4366-6246 โทรสารกลาง 0-4366-6246
สวญ.สภ.หน่อม
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ชลิต มรกตศรีวรรณ
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ จันลคร
พ.ต.ท. สุวิท พื้นแสน
พ.ต.ท. ฉัตรชัย ลาพาณิชย์

สภ.โคกสว่าง โทรศัพท์กลาง 0-4362-5553 โทรสารกลาง 0-4362-5553
สวญ.สภ.โคกสว่าง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. กุลชาต จันโทริ
พ.ต.ท. จันลา เย็นวัฒนา
พ.ต.ต. บุญร่วม ปาริโชติ
พ.ต.ท. เนติพจน์ สุภารี

สภ.ดงครั่งใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4354-6627 โทรสารกลาง 0-4354-6627
ผกก.สภ.ดงครั่งใหญ่
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. ฤทธี รอดชูแสง
พ.ต.ท. ธรรมนูญ นาคแท้
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รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กันตภณ ธนาธิปปิ่นสกุล
พ.ต.ท. คำม่วน จ่าภา
พ.ต.ท. นรินทร์ วัชรไกร
พ.ต.ท. บุญมา บุตรทา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4350-1839
0-4350-1839
0-4350-1839
0-4350-1839

09-9117-9456
08-9278-2010
08-8334-8699
08-7217-9470

0-4361-1244
0-4361-1244
0-4361-1244
0-4361-1244
0-4361-1244
0-4361-1244
0-4361-1244

09-3561-3636
08-1789-0875
08-1739-8846
08-0180-2454
08-0678-9433
08-1544-8297
09-2910-4464

0-4362-5076
0-4362-5076
0-4362-5076
0-4362-5076
0-4362-5076

08-0181-0013
08-3679-8145
08-7221-8181
06-1040-9396
08-9569-9953

0-4366-0503
0-4366-0503
0-4366-0503
0-4366-0503
0-4366-0503

09-5669-4996
08-1060-3632
08-4704-6015
09-8196-0184
08-9572-6568

0-4350-1829
0-4350-1829
0-4350-1829
0-4350-1829

08-9570-7694
09-7319-6079
08-1873-8414
08-9569-9003

0-4366-5643
0-4366-5643
0-4366-5643

08-3334-4622
08-8070-3389
08-6232-2563

สภ.บ้านบัวขาว โทรศัพท์กลาง 0-4361-1244 โทรสารกลาง 0-4361-1244
ผกก.สภ.บ้านบัวขาว
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนัช วิเสฏโฐ
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ นาถ้ำเพชร
พ.ต.ท. มงคล ไหวดี
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ สุวรรณโคตร
พ.ต.ท. วิเชียร มะโนธรรม
พ.ต.ท. สมพงษ์ ภูกองแข
พ.ต.ต. ภาณุภัค ประเสริฐสังข์

สภ.เชียงใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-4362-5076 โทรสารกลาง 0-4362-5076
สวญ.สภ.เชียงใหม่
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สุภสิทธิ์ สุวรรณี
พ.ต.ท. แสวง สวัสดิ์นะที
พ.ต.ต. นพราช จันปาน
พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ เวียงบาล
พ.ต.ต. ธัชพล มูลละคร

สภ.สว่าง โทรศัพท์กลาง 0-4366-0503 โทรสารกลาง 0-4366-0503
สวญ.สภ.สว่าง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์
พ.ต.ท. ประสาท ฤทธิแสง
พ.ต.ต. สิรวิชญ์ แสงกุดเรือ
ร.ต.อ. เชน จงสถิตรักษ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ บัวนิล

สภ.หัวโทน โทรศัพท์กลาง 0-4350-1829 โทรสารกลาง 0-4350-1829
สวญ.สภ.หัวโทน
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ธนันท์ชัย โสภาวะนัสนิติกุล
พ.ต.ต. สุรพล วินทะไชย
พ.ต.ท. ทินกร เถินมงคล
พ.ต.ท. โสภิต ลุนสำโรง

สภ.ขวาว โทรศัพท์กลาง 0-4366-5643 โทรสารกลาง 0-4366-5643
สวญ.สภ.ขวาว
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อำนาจ พัฒนศักดิ์ศิริ
พ.ต.ท. ศรศิลป์ เปล่งชัย
พ.ต.ต. สาคร ชายพรหม
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สวป.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ถาวร คำกอง
พ.ต.ต. สมพงษ์ มนัส

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4366-5643
0-4366-5643

08-7373-1166
08-6234-4243

0-4361-1713
0-4361-1713
0-4361-1713

08-3363-6191
08-3327-9090
09-3069-7274

0-4367-1503
0-4367-1503

08-7944-7557
08-3563-4943

0-4361-1403
0-4361-1403
0-4361-1403

08-0608-9777
09-1867-9914
08-1871-6539

0-4365-6539
0-4365-6539
0-4365-6539

06-1062-2656
09-3529-1177
08-3337-1140

สภ.บ้านดู่ โทรศัพท์กลาง 0-4361-1713 โทรสารกลาง 0-4361-713
สว.สภ.บ้านดู่
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สุเมธ เหล่ายนขาม
พ.ต.ท. สมนึก โนนพล
พ.ต.ต. ชาคริต กวีมูล

สภ.ดู่ใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4367-1503 โทรสารกลาง 0-4367-1502
สว.สภ.ดู่ใหญ่
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วิชิต ศรีสุนารถ
พ.ต.ท. เชณ ภูโอบ

สภ.หนองแวงควง โทรศัพท์กลาง 0-4361-1403 โทรสารกลาง 0-4361-1403
สว.สภ.หนองแวงควง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พร้อมศักดิ์ รัตนดี
พ.ต.ต. พงษ์เพชร หงษ์ศรี
พ.ต.ต. บุรินทร์ อุตมรัตน์

สภ.ม่วงลาด โทรศัพท์กลาง 0-4365-6539 โทรสารกลาง 0-4365-6539
สว.สภ.ม่วงลาด
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ณัฏฐชัย สิริศรีจันทร์
พ.ต.ท. นิพนธ์ วันดีศรี
พ.ต.ต. ธงชัย นนยะโส

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Police
324 ม.16 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4323-5095-6 โทรสารกลาง 0-4323-6300 0-4323-6834 IP 604125
Web Site: www.khonkaen.police.go.th E-mail: q61.police@hotmail.com, q61.kkpolice@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายเวร

พล.ต.ต. จิตรจรูญ ศรีวนิชย์
พ.ต.อ. สุภากร คำสิงห์นอก
พ.ต.อ. สุดพิเศษ เอกศิริ
พ.ต.อ. จรูญ นวมทอง
พ.ต.อ. ออมสิน ตรารุ่งเรือง
พ.ต.อ. วิทยา ทองเหลา
พ.ต.อ. จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม
ร.ต.อ. นัฐพงษ์ นาอุดม

0-4323-5095-6 (100)
0-4323-5095-6 (200)
0-4323-5095-6 (203)
0-4323-5095-6 (204)
0-4323-5095-6 (205)
0-4323-5095-6 ( - )
0-4323-5095-6 (206)
0-4323-5095-6 (317)

08-1873-4203
08-9840-6766
08-1966-4523
08-1873-0680
08-1380-5251
08-1977-1884
09-1979-6535
08-6986-9312
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร.กพ.)
สว.(ปป.จร.)
สว.(ยศ.)
สว.(มค.)
สว.(กง.)
สว.(กบ.)
สว.(วน.)
สว.(ฝอ.)

พ.ต.อ. ชัยยง จันนา
พ.ต.ท.หญิง วิจิตรา พรหมนอก
พ.ต.ท. สุชัยรัตน์ พวงทอง
พ.ต.ท. วิเชียร ชุมมณเฑียร
พ.ต.ท. ปรเมศร พะละพิลา
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี นิลจันทร์
พ.ต.ต. วิษณุ โคตรพจน์
พ.ต.ท.หญิง ทุมมา สินธุเทา
พ.ต.ต.หญิง ศรีสุมาลย์ ชุมรุม
พ.ต.ท. ชาติชาย เกสรแก้ว
พ.ต.ท. อภิวรรณ ชูตระกูล

0-4323-5095-6 (216)
0-4323-5095-6 (-)
0-4323-5095-6 (317)
0-4323-5095-6 (110)
0-4323-5095-6 (304)
0-4323-5095-6 (305)
0-4323-5095-6 (306)
0-4323-5095-6 (107)
0-4323-5095-6 (102)
0-4323-5095-6 (302)
0-4323-5095-6

08-4660-1902
08-6576-6669
08-1739-4968
08-1966-8070
08-5006-0050
08-9621-9128
08-1826-9235
08-1261-0894
08-1172-5913
08-1545-0148
08-1848-7989

พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ แสงชาติ
พ.ต.อ. วิเศษ ภักดีวุฒิ
พ.ต.อ. สงวนศักดิ์ รักษาเคน
พ.ต.ท. มานิตย์ สิทธิไพร

0-4323-5095-6 (307)
0-4323-5095-6 (307)
0-4323-5095-6 (307)
0-4323-5095-6 (317)

08-5455-9119
08-9840-3046
08-1872-7075
08-9621-2199

0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097
0-4323-5097

08-7219-5144
08-9741-2641
08-9979-9695
08-6977-0554
09-7320-5454
08-8561-4628
08-4957-6664
09-4625-6995
08-7428-1240

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4323-5097
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สวัสดิ์ ศรีแสนยง
พ.ต.ท. ธนภณ เกษมแสง
พ.ต.ท. สมพัฒน์ อุ่นคำ
พ.ต.ท. วีร์ธวัช วีรธันยวัชร์
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ธนกิจไพโรจน์
พ.ต.ท. อภิรักษ์ ศรีหารักษ์
พ.ต.ต. กรนัท จิตรดี
พ.ต.ต. สุกฤษฏิ์ พุทธิทัยธีรธร
พ.ต.ต. สงกรานต์ นามอาษา

สภ.เมืองขอนแก่น โทรศัพท์กลาง 0-4322-1162 ,0-4322-1666 โทรสารกลาง 0-4322-7288 IP 604126
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.

พ.ต.อ. นพดล เพ็ชรสุทธิ์
พ.ต.ท. ภูสยาม ลารังสิต
พ.ต.ท. นรวัฒน์ คำภิไล
พ.ต.ท. เกียรติภูมิ สุวรรณไตร
พ.ต.ท. ถวัลย์ สุทธาวรัตน์

0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162

08-1908-8899
08-9714-8145
08-1928-5552
08-8562-1821
08-9569-6084
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประเนตร เพชรรัตน์
พ.ต.ท. จิรวัฒน์ พุฒซ้อน
พ.ต.ท. อัษฎาวุธ นาใจดี
พ.ต.ท. สุทัศน์ ไพบูลย์
พ.ต.ท. สุพรรณ จิตรโท
พ.ต.ท. คำมูล สีสะอาด
พ.ต.ท. สุพรรณ สุขพิไลกุล
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ นาสินสร้อย
พ.ต.ท. สำราญราชเดช เฉียบแหลม
พ.ต.ท. บุญสวน เหล่าจูม
พ.ต.ท. บัญชา ศรีษะภูมิ
พ.ต.ท. ปรีชา อรรคฮาต
พ.ต.ท. สมพงษ์ คำมูลมี
พ.ต.ท. ชินพันธ์ สังแก้ว
พ.ต.ท. จิรัฐเกียรติ ศรวิเศษ
พ.ต.ต. ชูชาติ เทือกอุด
พ.ต.ต. สุพัฒนชัย นภาสกุล
พ.ต.ต. ปุณณริศน์ ธรานันทเศรษฐ์
พ.ต.ต. กอบเกียรติ พาลา
พ.ต.ต. อนุชิต ผดุงชาติ
พ.ต.ต. เดชขจร บำรุงนา
พ.ต.ต. จตุเรศ ดรอ่อนเบ้า
พ.ต.ต. เอกศิษฎ์ ศิรสิทธิ์พงศ์พล
พ.ต.ต. ปิยวัฒน์ พลสวัสดิ์
พ.ต.ต. วิษณุ แสนคำ
พ.ต.ต.หญิง ญาดา แสนคำ
พ.ต.ท. ปัญญา ศรีรัตน์
พ.ต.ต. จีรัฐติกุล จรัสกมลพงศ์
พ.ต.ต. สุรเดช เพียรสร้างสรรค์
พ.ต.ต. วงศกร วันชัย
พ.ต.ต. ชาติชาย ทิมินกุล
พ.ต.ต. วิษณุ จันทร์พล
พ.ต.ท. ปรัชญามาศ ไชยสุระ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162
0-4322-1162

มือถือ
08-9042-4343
08-6859-5119
08-7954-6931
08-6231-2458
08-1708-0403
08-4785-5582
08-5467-6623
08-3151-4120
08-4789-1600
09-9883-3894
09-8238-1657
08-9286-5714
08-1058-3609
09-1865-5641
08-7945-5553
08-1662-1808
08-3599-3602
08-9712-8799
08-2739-8292
09-5356-5454
08-2848-7368
08-7224-5056
08-0008-9944
08-1364-8228
06-1929-6989
06-1946-8898
08-4594-2555
08-6630-3858
08-3455-4460
08-1571-0582
08-5738-9063
08-1738-2756
08-4684-0341
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนเมศฐ์ พีรวัสวงศธร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4322-1162

มือถือ
08-8871-0792

สภ.ชุมแพ โทรศัพท์กลาง 0-4331-1111 โทรสารกลาง 0-4331-1002 IP 604128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สรายุทธ ฉ่ำผิว
พ.ต.ท. มนตรี บุษทิพย์
พ.ต.ท. เทวฤทธิ์ บูรณรักษ์
พ.ต.ท. กฤติเดช สุพรรณ์
พ.ต.ท. ชาญศักดิ์ สุนทะโรจน์
พ.ต.ท. ชนาธิป ภาโนมัย
พ.ต.ท. ศุภมินทร์ ล้วนโสม
พ.ต.ต. ชนะ โกรธา
พ.ต.ต. วิษณุ พิมพ์โพธิ์
พ.ต.ต. ธรรมวิทย์ พลแก้ว
พ.ต.ท. ภาธร นิยมพงษ์

0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111
0-4331-1111

08-9622-3147
08-3157-0050
06-1958-2929
08-1592-2591
06-1928-2996
08-5000-9655
08-6220-7299
08-8572-9257
08-0021-0456
08-1827-9022
08-1450-6798

สภ.พล โทรศัพท์กลาง 0-4341-5580 โทรสารกลาง 0-4341-5580 IP 604141
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์
พ.ต.ท. จินดา เทพยศ
พ.ต.ท. วิชัย ทองคำ
พ.ต.ท. ดิเรก เขียวกลม
พ.ต.ท. สมมาตร มั่งไธสง
พ.ต.ต. ธนาตรี ศรีลุนช่าง
พ.ต.ท. ณฤทธธิ์ ศรีโยธา
พ.ต.ท. ก่อเกียรติ ทองนาค

0-4341-5580
0-4341-5580
0-4341-5580
0-4341-5580
0-4341-5580
0-4341-5580
0-4341-5580
0-4341-5580

08-5156-5491
08-1261-3008
08-6851-7755
08-1768-3450
08-4428-7614
08-6636-3406
08-7434-5858
08-1546-6431

สภ.น้ำพอง โทรศัพท์กลาง 0-4343-1443 โทรสารกลาง 0-4343-1444 IP 604127
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สุวัฒน์ สมจิตต์
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ เกียรติวัฒนกุล
พ.ต.ท. ถนอมศักดิ์ โสภา
พ.ต.ท. อักขราทรณ์ ดอนสถิตย์
พ.ต.ท. อภินันท์ รักศิลป์
พ.ต.ท. ตรีเทพ ทองนอก
พ.ต.ต. ประยุทธ คำบอนพิทักษ์
พ.ต.ต. ภูวมินทร์ อินนอก
พ.ต.ต. สุดใจ กงทอง
พ.ต.ท. ประมวล คล้ายขำ

0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443
0-4343-1443

08-1714-7497
08-1830-8195
08-1871-8500
08-1872-9234
08-3454-3012
08-6242-6852
06-2107-0966
08-6242-6852
08-7956-9238
09-1360-3147
หน้า 385

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ประดับ อ่อนตาแสง

0-4343-1443

08-6127-0901

สภ.กระนวน โทรศัพท์กลาง 0-4325-1491 โทรสารกลาง 0-4325-1491 IP 604131
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิสุทธิ์ เคร่งจริง
พ.ต.ท. ยุทธนา วิรักษา
พ.ต.ท. อาคม นารินทร์
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ชารี
พ.ต.ท. ทินกร เถาว์หมอ
พ.ต.ท. ประสงค์ วงษ์สิน
พ.ต.ท. วรวรรธน์ จันทร์คูเมือง
ร.ต.อ. เดชารัตน์ บุตรลา
ร.ต.อ. อนุชิต เหลาแหลม
พ.ต.ท. เอกวุฒิ ราชเหนือ
พ.ต.ท. นิพนธ์ พรมนิ่ม

0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491
0-4325-1491

08-3794-8463
08-9622-8218
08-8562-6467
08-9714-1046
09-3383-6796
08-9711-3319
09-5660-1858
08-0441-6559
08-5228-0501
08-1976-8575
08-9714-1046

สภ.ภูเวียง โทรศัพท์กลาง 0-4329-1111 โทรสารกลาง 0-4329-1111 IP 604129
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์
พ.ต.ท. ชัยยันต์ ศรีมังคละ
พ.ต.ท. สถิรพร สังขนุกิจ
พ.ต.ท. ปิติ พิมพ์ภูมี
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ แผงตัน
พ.ต.ต. เฉลียว โมรีย์
พ.ต.ต. พิบูรณ์ เจริญสุข
พ.ต.ท. สราวุธ พาเบ้า
พ.ต.ท. สมุทร สีดาราช
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี นิลจันทร์

0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111
0-4329-1111

08-9714-8999
08-8534-7919
08-1689-3109
08-7232-8188
08-1183-9801
08-9617-2951
08-1143-5135
08-1879-3361
08-7213-5823
08-9621-9128

สภ.บ้านไผ่ โทรศัพท์กลาง 0-4327-2351 ,0-4327-2331 โทรสารกลาง 0-4327-2351 IP 604142
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. จำรัส จันแดง
พ.ต.ท. จามร อันดี
พ.ต.ท. ยุทธนา งามชัด
พ.ต.ท. ชัชพงษ์ พงษ์สุวรรณ
พ.ต.ท. นิกูล จันโทสุทธิ์
พ.ต.ท. สนาน อุปลา
พ.ต.ท. อำนาจ เชาเทอรี่

0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351

08-3033-8226
08-1999-3854
09-8258-6868
08-1988-5671
08-1965-9380
08-9863-7518
09-5406-5416
หน้า 386

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เดชาชัย อนันตา
พ.ต.ต. ประเจน สุนันท์
พ.ต.ท. มนตรี สุปะตำ
พ.ต.ต. ปวีร์ มั่นเมือง
พ.ต.ท. กฤษฎา นิติพจน์
พ.ต.ต. บุญเอก สรรพคง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351
0-4327-2351

มือถือ
08-6458-5192
08-6859-3590
08-8340-0235
06-2981-4561
08-1717-8670
06-1623-5935

สภ.มัญจาคีรี โทรศัพท์กลาง 0-4328-9136 ,0-4328-9540 โทรสารกลาง 0-43289-540 IP 604143
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บรรจง ศิริสุทธิ์
พ.ต.ท. อนันต์ อุตรศาสตร์
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย พิมพ์แก้ว
พ.ต.ท. เพิ่ม นาคำ
พ.ต.ท. บุญส่ง นรมาตย์
พ.ต.ท. เลิศฤทธิ์ สุจริต
พ.ต.ท. สรวิช สินนา
พ.ต.ท. สนอง อุปลา
พ.ต.ท. จรัส บุบผา
พ.ต.ท. นภสินธ์ รสดี

0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136
0-4328-9136

08-9711-4395
08-9715-8444
08-4401-3793
09-1064-6840
09-0838-9678
08-3336-5996
09-5168-2418
08-8314-7912
08-4401-3793

สภ.หนองเรือ โทรศัพท์กลาง 0-4329-4111 โทรสารกลาง 0-4329-4000 IP 604130
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิโรจน์รัตน์ จั่นประดับ
พ.ต.ท. ปรีชา อุ่นคำ
พ.ต.ท. ธนารัตน์ มีทองหลาง
พ.ต.ท. เฉลา ปานพิมพ์
พ.ต.ท. สำเนียง สำโรงพล
พ.ต.ท. คมกฤติ สามแท่น
พ.ต.ต. สลาวุฒิ จันทศิลา
พ.ต.ต. สรายุทธ ก้านคำ
พ.ต.ต. วิสุทธิ์ เกื้อกูล

0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111
0-4329-4111

08-3678-5518
08-9712-9091
08-1873-0059
08-9944-9764
08-9415-7271
08-1264-9021
08-9715-3243
08-9487-2516
08-3413-2677

สภ.หนองสองห้อง โทรศัพท์กลาง 0-4349-1567,0-4349-1129 โทรสารกลาง 0-4349-1567 IP 604144
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. จำรัส ไชยศักดิ์
พ.ต.ท. สุรเดช นารี
พ.ต.ท. จีระวัฒน์ โพธินา
พ.ต.ท. ปรีชา อารมณ์
พ.ต.ท. ชาติชาย จิตสงบ

0-4349-1567
0-4349-1567
0-4349-1567
0-4349-1567
0-4349-1567

08-1592-7670
08-4964-7857
08-5760-5656
09-4163-1189
08-1369-6669
หน้า 387

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศรศักดิ์ พากระโทก
พ.ต.ท. ศิระ ภูมิสถาน
พ.ต.ต. อติชาติ กองทองธเนศ
พ.ต.ท. พิษณุรักษ์ มูลทองชุน
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ไกรนรา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4349-1567
0-4349-1567
0-4349-1567
0-4349-1567
0-4349-1567

มือถือ
08-6781-6875
08-2384-8185
08-9420-8420
08-1937-6522
08-9274-7311

สภ.ชนบท โทรศัพท์กลาง 0-4328-6981 โทรสารกลาง 0-4328-6981 IP 604145
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมหมาย สิงห์สูง
พ.ต.ท. สง่า ศรีวิชัย
พ.ต.ท. กิตติคุณ พรหมประทุม
พ.ต.ท. เจตน์มนูญ สภาไพโรจน์
พ.ต.ท. ณรงค์ โสภา
พ.ต.ต. สมศักดิ์ เย็นเหลือ
พ.ต.ท. บุญเหลือ คำศรี
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อ่อนสะอาด
พ.ต.ท. พรชัย โพธิ์ศรี

0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981
0-4328-6981

08-1872-5585
08-6863-3133
09-3449-8499
08-8339-0598
08-1391-5969
08-5744-9941
09-3325-5532
09-4928-8822
09-8096-2567

สภ.สีชมพู โทรศัพท์กลาง 0-4339-9078 โทรสารกลาง 0-4339-9080 IP 604132
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติรัชต์ น้อยโพนทอง
พ.ต.ท. วาสน์ วาระสิทธิ์
พ.ต.ท. ดิเรกฤทธิ์ ปานเรือนแสน
พ.ต.ท. สุริยา นภกรีกำแหง
พ.ต.ท. สมจิตร เจริญสุข
พ.ต.ท. วิวัฒน์ อินทรบัวบุญ
พ.ต.ต. วรพล ศรีเชียงสา
พ.ต.ท. บรรจบ เกตุชมภู
พ.ต.ต. วุทธยา สิงห์กลิ้ง
พ.ต.ท. สานิตย์ สุขแสน
พ.ต.ท. นภัสกรณ์ ศรีสุวรรณ

0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078
0-4339-9078

08-2545-9056
08-5744-4747
08-1768-8045
08-9569-5412
08-1054-4048
08-1781-6459
09-9758-5726
09-9465-5888
09-7214-9059
08-5013-2979
08-7232-8825

สภ.แวงน้อย โทรศัพท์กลาง 0-4349-9055 โทรสารกลาง 0-4349-9055 IP 604146
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เกษมภพ ดิศผดุง
พ.ต.ท. อิทธิชัย สง่างาม
พ.ต.ท. ชำนาญ คนไว
พ.ต.ท. สมคิด นาหนอง
พ.ต.ท. พินิตศักดิ์ ภูละคร

0-4349-9055
0-4349-9055
0-4349-9055
0-4349-9055
0-4349-9055

08-9440-2637
08-5391-5963
08-1059-2900
08-1263-7707
08-6859-1958
หน้า 388

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อิศเรศ ประสมพืช
พ.ต.ท. สุเนตร นราศร
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ งามชัด
พ.ต.ต. อาระสาร นางงามสำโรง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4349-9055
0-4349-9055
0-4349-9055
0-4349-9055

มือถือ
09-8105-5809
08-0414-7856
08-6242-2353
08-1053-3482

สภ.อุบลรัตน์ โทรศัพท์กลาง 0-4344-6125 โทรสารกลาง 0-4344-6057 IP 604133
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยุทธกร วงเวียน
พ.ต.ท. ธวัช ฤทธิ์เต็ม
พ.ต.ท. เศกสรร จินดาพรรณ
พ.ต.ท. ศรีวิลัย ใจหมั่น
พ.ต.ท. ครอง ยอดสง่า
พ.ต.ท. สุนทร พิมพา
พ.ต.ท. สวัสดิ์ ศรีลาโท
พ.ต.ต. สุวิทย์ ภูหนองโอง
พ.ต.ต. สมเกียรติ มีพูล
พ.ต.ท. ธนกร ศิลาศรี

0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125
0-4344-6125

0-8565-6383
08-1825-0613
08-1782-0330
08-0764-1455
08-6218-5188
08-2291-4557
08-1380-3364
08-5854-5909
08-6230-3761
-

สภ.บ้านฝาง โทรศัพท์กลาง 0-4326-9200 โทรสารกลาง 0-4326-9113 IP 604134
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โผนชัย ครองยุทธ
พ.ต.ท. สรกฤช ราชภักดี
พ.ต.ท. แมน ศิริฉาย
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ลิโป้
พ.ต.ท. เทียรไชย ชาวส้าน
พ.ต.ท. ปิยพงศ์ อุ่นศิลป์
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ สายสมบัติ
พ.ต.ท. ศักรินทร์ เฉนียง
พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ ขำภักดิ์
พ.ต.ท. วิเชียร เพียช่อ

0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200
0-4326-9200

08-9712-3880
09-5545-4354
08-5596-6546
06-2115-9917
08-4514-5345
08-0749-4554
08-4510-4119
08-1799-4122
08-1833-1991
08-6864-9519

สภ.พระยืน โทรศัพท์กลาง 0-4326-6025 โทรสารกลาง 0-4326-6025 IP 604135
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ โสดามรรค
พ.ต.ท. อำนาจ แก้วน่าน
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ผลดี
พ.ต.ท. สิทธิพร สินพร
พ.ต.ท. พานิช อานุภาพประเสริฐ
พ.ต.ท. อนันต์ เฉลิมแสน

0-4326-6025
0-4326-6025
0-4326-6025
0-4326-6025
0-4326-6025
0-4326-6025

08-1545-3185
09-2169-3654
08-5000-6644
08-5745-3003
08-1261-2589
08-1872-3276
หน้า 389
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ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. ประดุง วงชาลี
พ.ต.ท. ชวัชกรณ์ ศรีโช
พ.ต.ท.หญิง พัชรีสาน ช่างปรีชา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4326-6025
0-4326-6025
0-4326-6025

มือถือ
08-3352-2862
08-1236-7638
08-9944-7998

สภ.แวงใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4349-6043 โทรสารกลาง 0-4349-6043 IP 604147
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.ท. สมพล ศรีวงษ์
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ขวัญเสน่ห์
พ.ต.ท. จันทโรภาส ชัยลา
พ.ต.ต. สุพรรณ์ พระบุ
พ.ต.ต. เชาวรัฐ สิงห์โต
พ.ต.ท. กิตติพันธ์ แก้วกันยา
พ.ต.ท. สายันต์ ทิพย์แสง
พ.ต.ท. ปัญญา ภูผาคุณ

0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043
0-4349-6043

08-3141-8280
09-8354-4585
08-1871-9198
08-4743-4846
08-9622-0827
09-3086-6979
08-1049-1269
08-1380-3610
08-6861-6618

สภ.เปือยน้อย โทรศัพท์กลาง 0-4349-4020 โทรสารกลาง 0-4349-4020 IP 604148
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤติเดช วิรัชกิจ
พ.ต.ท. นุติ ศักดิ์สุภาพ
พ.ต.ท. ประศาสตร์ แน่นอุดร
พ.ต.ท. สุภีร์ บุหรัน
พ.ต.ท. โชคพิพัฒน์ พิบูลย์
พ.ต.ต. สุกิจ ชะฎา
พ.ต.ท. ปรีดา อุทัยกูล
พ.ต.ท. จินดา พลวี

0-4349-4020
0-4349-4020
0-4349-4020
0-4349-4020
0-4349-4020
0-4349-4020
0-4349-4020
0-4349-4020

08-1696-1839
09-4469-1192
08-4743-7431
09-3063-7295
08-8018-5855
09-8130-1161
08-7990-5890

สภ.เขาสวนกวาง โทรศัพท์กลาง 0-4344-9107 โทรสารกลาง 0-4344-9267 IP 604136
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย
พ.ต.ท. ภัควัฒน์ วันสนุก
พ.ต.ท. อัครบุตร อัครสุขบุตร
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ สุวรรณราษฎร์
พ.ต.ต. บุญมาก เครือแวงมล
พ.ต.ต. กฤตธน ชุมนรารักษ์
พ.ต.ต. สุทัศน์ มีลุน
พ.ต.ต. อภิพงศ์ ไชยวัน
พ.ต.ท. อุดม ไชยพิเดช

0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107
0-4344-9107

08-7911-5252
08-2454-9156
08-1768-5252
09-4614-5154
08-9417-1957
09-3328-8932
09-4279-4997
08-3198-3472
08-5001-4918
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ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ภูผาม่าน โทรศัพท์กลาง 0-4339-9081 โทรสารกลาง 0-4339-6354 IP 604137
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิชิต ดียา
พ.ต.ท. เสกสรร อุทโท
พ.ต.ท. ขุนพล สุทธิวรรณ
พ.ต.ท. สมบัติ วงษ์วิชา
พ.ต.ต. สมควร ชัยหงษ์
พ.ต.ท. กิตติกร บังศรี
พ.ต.ท. สัมนา แก้วมาก
พ.ต.ท. เกษม ท่อนทอง

0-4339-9081
0-4339-9081
0-4339-9081
0-4339-9081
0-4339-9081
0-4339-9081
0-4339-9081
0-4339-9081

08-1768-6730
08-1877-8447
08-9275-3526
08-1964-8249
09-2160-8979
08-1582-2910
08-9106-7473
09-1360-8439

0-4326-2424
0-4326-2424
0-4326-2424
0-4326-2424
0-4326-2424
0-4326-2424
0-4326-2424
0-4326-2424

06-1526-9539
08-1985-7849
08-3084-4890
08-5014-1327
08-8738-9110
08-4954-0097
08-6860-4819
08-8552-9891

0-4342-3616
0-4342-3616
0-4342-3616
0-4342-3616
0-4342-3616
0-4342-3616
0-4342-3616

08-1601-1306
08-1768-3801
09-3321-3568
08-5012-8290
08-7429-6415
08-4769-1000
08-6407-7860

0-4339-3210
0-4339-3210
0-4339-3210
0-4339-3210
0-4339-3210
0-4339-3210

09-3321-5879
08-1769-7365
08-6850-0969
08-1544-9955
08-7979-9979
08-7423-3589

สภ.ท่าพระ โทรศัพท์กลาง 0-4326-2424 โทรสารกลาง 0-4326-2424
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิริทธิ์พล มีสายมงคล
พ.ต.ท. กฤษษ์สักก์ มีมานะพุทธ
พ.ต.ท. เสนีย์ กาญจนคช
พ.ต.ท. ชินภัทร์ ประทุมดี
พ.ต.ท. สินทร ภูแสงสนั่น
ร.ต.อ. สนั่นภัค มาวงแหวน
พ.ต.ท. วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ
ร.ต.อ.หญิง อัญชลี นิลวงษ์

สภ.บ้านเป็ด โทรศัพท์กลาง 0-4342-3616 โทรสารกลาง 0-4342-3616
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ชุมพล หันชะนา
พ.ต.ท. ฑฤกร สอนวงษ์
พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์ รองเมือง
พ.ต.ท. ประเสริฐ ตุ้มฉิม
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ บุญโชติ
ร.ต.อ. ลักษณ์ ด้วงลำพันธ์
พ.ต.ต. ธราดล ดีแป้น

สภ.เวฬุวัน โทรศัพท์กลาง 0-4339-3210 โทรสารกลาง 0-4339-3210
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. พลาเดช เพ็ชร์หว้าโง๊ะ
พ.ต.ท. พานิชย์ เชษฐสิงห์
พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์ จงกลรัตน์
พ.ต.ท. ทักษ์ สุระนาถ
พ.ต.ท. สัมพันธ์ ปังลือรัตน์
พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ทิพยชีวิน

หน้า 391

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กิตติชน สนิทเชื้อ
ร.ต.อ. จำเนียร แก้วลาด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4339-3210
0-4339-3210

09-1109-6554
08-7223-7665

0-4328-3559
0-4328-3559
0-4328-3559
0-4328-3559
0-4328-3559
0-4328-3559
0-4328-3559
0-4328-3559

09-4909-9444
08-1875-3369
08-6221-1144
08-1739-4813
08-9713-6406
08-1295-5971
08-1470-5533
06-1689-7444

สภ.เมืองไหม โทรศัพท์กลาง 0-4328-3559 โทรสารกลาง 0-4328-3559
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์
พ.ต.ท. นุกูล ชาวแม้นจันทร์
พ.ต.ท. จตุรงค์ มหิทธิโชติ
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ เกษเจริญคุณ
พ.ต.ต. ณัศฐวัตรฆ์ สุทธิสา
พ.ต.ต. ชาญวุฒิ เทียมมงคล
พ.ต.ท. เศรษฐศักดิ์ ศรีดี
พ.ต.ท. เกียรติมนัส จงศิลป์ศิริ

สภ.ซำสูง โทรศัพท์กลาง 0-4321-9080 โทรสารกลาง 0-4321-9304 IP 604138
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีรัชช์ โอสถานนท์
พ.ต.ท. ทองสุข นารีจันทร์
พ.ต.ท. อิทธิพล เนตรไธสง
พ.ต.ท. ปัญญา ประภาเนติรักษ์
พ.ต.ท. ชำนาญวิทย์ เทพอาจ
พ.ต.ท. จรัญ อุปรัง
พ.ต.ต. ไทคมน์ สถิตย์ค่าย
พ.ต.ท. ณัฎฐวุฒิ ประจญ
พ.ต.ต. ณัฐศาสตร์ สุจริต

0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080
0-4321-9080

06-1915-6535
08-1739-4604
08-8561-5401
08-7047-3599
08-4428-2823
08-3337-6661
08-0755-5644
08-6870-5853
08-2100-6712

สภ.หนองนาคำ โทรศัพท์กลาง 0-4321-7115 โทรสารกลาง 0-4321-7116 IP 604139
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชาญศิลป์ นาสูงชน
พ.ต.ท. สมคิด งามเชื้อ
พ.ต.ท. ณัฐดนัย ชัยวงศ์จรัส
พ.ต.ท. ชนาธิป ภาโนมัย
พ.ต.ท. สุทธิ จันทร์พาณิชย์
ร.ต.อ. เอกวิทย์ บาคาล
พ.ต.ท. ณัสธร นามมนตรี

0-4321-7115
0-4321-7115
0-4321-7115
0-4321-7115
0-4321-7115
0-4321-7115
0-4321-7115

08-4794-6285
08-9712-3185
08-1977-4859
08-5000-9655
08-1117-9149
09-4548-5494
06-1445-4383

สภ.บ้านแฮด โทรศัพท์กลาง 0-4321-8197 โทรสารกลาง 0-4321-8197 IP 604150
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ภณกช หรรษา
พ.ต.ท. สุขกวี ศรีอิสาณ
พ.ต.ท. ภาสกร มหาวงศ์นันท์

0-4321-8197
0-4321-8197
0-4321-8197

08-1708-1810
08-9714-7177
08-1471-8557
หน้า 392
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ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมบัติ กำบุญมา
พ.ต.ท. วีระ หางนาค
พ.ต.ท. มังกร ชมจิตร
พ.ต.ต. ชูเกียรติ ไชยวิเศษ
พ.ต.ท. ณชรต แก้วเพชร
พ.ต.ท. สุรัตน์ จันทมาตร
พ.ต.ท. หญิงชมพูนุท ชื่อปรีชา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4321-8197
0-4321-8197
0-4321-8197
0-4321-8197
0-4321-8197
0-4321-8197
0-4321-8197

มือถือ
08-4511-1399
08-1878-5178
08-0009-5537
08-1361-6075
09-1868-8668
08-7945-6006
08-6901-1709

สภ.โนนศิลา โทรศัพท์กลาง 0-4328-1136 โทรสารกลาง 0-4328-1137 IP 604151
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ พูลเจริญ
พ.ต.ท. พรเทพ บูชาอินทร์
พ.ต.ท. สิทธิพันธ์ พงษ์ธนาวุฒิกรณ์
พ.ต.ท. ปรีชา กาญจนพลี
พ.ต.ท. กำธร โสดาศรี
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ ศิริจันทร์
พ.ต.ท. ศราวุธ แดนสุข
พ.ต.ท. คะนอง ภูบาลชื่น
พ.ต.ต. ทรงศักดา สิริโชคชัยวรกุล
พ.ต.ต. นรเดช เตชะกุลวงษ์

0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136
0-4328-1136

08-1755-8518
08-9711-0965
08-1902-7855
08-6219-8851
08-1662-9334
08-9870-9491
08-1965-8154
09-1061-0552
08-9663-2516
09-5629-6363

สภ.โคกโพธิ์ไชย โทรศัพท์กลาง 0-4321-6159 โทรสารกลาง 0-4321-6159 IP 604149
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)หน.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรัตน์ ไตลังคะ
พ.ต.ท. หฤษฏ์ คำจุมพล
พ.ต.ท. สุทธิสม ตระแก้วจิตร
พ.ต.ท. มาคูน ศรีรุ่งเรือง
พ.ต.ต. ยุทยา เติมผล
พ.ต.ต. บำรุงเกียรติ จันทะวงษ์
พ.ต.ต. ณัฏฐชัย สุภา
พ.ต.ต. สมบัติ ชัยลา
พ.ต.ท. อิสรา โชติอ่อน

0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159
0-4321-6159

08-5740-6296
08-3240-1149
08-1662-1596
08-6636-9098
08-3144-4873
08-6866-7162
08-8311-8835
09-7318-6327
08-7234-5297

สภ.เวียงเก่า โทรสารกลาง 0-4343-8452 โทรสารกลาง 0-4343-8452 IP 604140
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.

พ.ต.อ. โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์
พ.ต.ท. พิทักษ์ ครุธวงษ์
พ.ต.ท. เปลี่ยน นามพรมมา
พ.ต.ท. ประภาส โภคา

0-4343-8452
0-4343-8452
0-4343-8452
0-4343-8452

08-1873-1706
08-5011-0124
08-6852-4545
08-6142-8510
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ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แนวกำพล
พ.ต.ต. เข็มเพ็ชร์ ประชาจิตกุล
พ.ต.ท. ธนา อนุตรี
พ.ต.ต. สรอรรถ ทานาค
พ.ต.ท.หญิง ยลพัชร์ ภูดิศบุญญะนันท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4343-8452
0-4343-8452
0-4343-8452
0-4343-8452
0-4343-8452

06-2609-3929
08-1710-3259
08-9103-8411
08-5757-5313
08-9118-0379

0-4281-5456
-

08-1614-1222
09-8635-5635
08-1801-6977
08-3326-5444
08-0789-6116
08-1392-0379
08-1985-9804
08-7220-0654
08-1729-6169

0-4286-1443
0-4281-4332
0-4281-4332
0-4281-4331
-

08-1276-4242
08-1873-9331
08-1693-3517
08-0414-4415
09-1702-6198
09-0782-9587
08-3352-0478
08-8748-8083
08-0065-8297
06-2998-6567

-

08-8552-2465
08-9490-5078

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
Loei Provincial Police
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ถ.เลย - ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
โทรศัพท์กลาง 00-4281-1682 โทรสารกลาง (004)281-3017
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
หน.สนง.ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ชวลิต ประสพศิลป
พ.ต.อ. ศรีพงษ์ เตียประพงษ์
พ.ต.อ. ออมสิณ บุญญานุสนธิ์
พ.ต.อ. จีราวัฒน์ คงกระพันธ์
พ.ต.อ. พันชัย ชมภูจันทร์
พ.ต.อ. ปิติพัฒน์ ธวัชวิเชียร
พ.ต.อ. วันชัย รณชาติชัย
พ.ต.ท. อรรคเดช บุญงาม
ร.ต.อ.หญิง ยุพิน ทิพย์นาสา

สภ.ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4281-1682 โทรสารกลาง 042-813017
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.(กง.)
สว.ฝอ.(นผ.)
สว.ฝอ.(นผ.)
สว.ฝอ.(กพ.)
สว.ฝอ.(คด.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.

พ.ต.อ. สวัสดิ์ เตียวิรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ปราณี สินเธาว์
พ.ต.ท. โกศล แก่นแก้ว
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ ชนะกาญจน์
พ.ต.ท. เรืองวิทย์ ศรีทรายมูล
พ.ต.ท. อังครนาวิน บุญประสิทธิ์
พ.ต.ต. พีรพงษ์ รากสี
พ.ต.ท. สมสกุล โวหารลึก
พ.ต.ต. แดนชัย ฤทธิ์รักษา
พ.ต.ต. สนาน พรมพิมพ์

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4281-1682 โทรสารกลาง 042-813017
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน

พ.ต.อ. สมพงษ์ หงษ์ไพลิน
พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ศรีสุข
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ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
ตำแหน่ง
ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. รังศิษย์ พินทุวรรณ์
พ.ต.ท. อุดร ชูก้าน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-3353-3939
08-9709-2799

0-4283-0382
0-4283-0382
0-4283-0382
0-4283-0382
0-4283-0382
0-4283-0382
0-4283-0382

08-5001-3464
08-6850-4343
08-9710-2591
08-9375-3667
08-4514-6240
08-1916-2890
08-5459-0099

-

08-6239-8999
08-1446-5810
08-3352-3553
08-1964-5449
08-7236-2220
08-3336-6464
08-7771-1411
08-1729-4482
09-3324-1399
08-6231-9525
08-4919-4258
08-8398-0701
08-6579-6777
08-1050-5757
06-1939-6966
08-2467-1527

-

08-1873-3892
08-1369-1199
09-8829-4944
08-3560-6007
08-1049-4242

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4283-0382
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วรการ บุญประคอง
พ.ต.ท. ยศวัจน์ ตั้งจิตรมณีศักดา
พ.ต.ท. ทวนทอง พุทธเสน
พ.ต.ท. จักรี มาตราคิด
พ.ต.ต. โกวิทย์ ศรีนวล
พ.ต.ต. กฤศณัฎฐ์ พิมพ์กิรติ
พ.ต.ต. ธวัชชัย นาทันตอง

สภ.เมืองเลย โทรศัพท์กลาง 0-4281-1254 โทรสารกลาง 0-4281-2703
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สวป
สว.สส
สว.จร
สว.อก.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์
พ.ต.ท. พนมศักดิ์ มีระหงส์
พ.ต.ท. เรืองยศ ภูแช่มโชติ
พ.ต.ท. สมบุญพล คำตา
พ.ต.ท. คณพศ ภูคงน้ำ
พ.ต.ท. ดำรง วงษ์ลืออำนาจ
พ.ต.ต. ณัฐกมล ท้าวกลาง
พ.ต.ต. เดชา โพธาราม
พ.ต.ต. วานิช ภูดวงดาษ
พ.ต.ต. เรืองยศ ภูดานุ
พ.ต.ท. ธนเดช ระเวงวรรณ
พ.ต.ท. วัชระพงษ์ จักรโนวัน
พ.ต.ต. อำนาจ ทาก้อม
พ.ต.ท. ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ
พ.ต.ต. มานิตย์ แก้วเจริญ
พ.ต.ต. สุทธินันท์ รอดคำวงศ์

สภ.วังสะพุง โทรศัพท์กลาง 0-4284-1245 โทรสารกลาง 042-841-245
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.สภ.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุจินต์ นาวาเรือน
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ สิมสวัสดิ์
พ.ต.ท. นัทยา ทองจันทร์
พ.ต.ท. ยศพนธ์ วันทองสังข์
พ.ต.ต. บัญชา ศรีสร้อย
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ด่านซ้าย โทรศัพท์กลาง 0-4289-1310 โทรสารกลาง 0-41289-1358
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ยุทธวัฒน์ โชคชัย
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ เปรมกมล
พ.ต.ท. วีระพัน สมสุข
พ.ต.ท. ปัญญา จันทะนพ
พ.ต.ท. สมพงษ์ ชนะพล
พ.ต.ท. บุญหลง อิสระไพศาล
พ.ต.ท. ไพรัช จันทร์สิงห์
พ.ต.ต. วัฒนา พาจันลา
พ.ต.ต. ประมวล สมานทอง

-

08-1661-4934
08-1878-9233
08-7959-7891
08-9937-5068
06-2986-4120
08-7184-0698
08-1799-3348
08-6229-6174
08-6222-8966

-

08-1739-2073
08-9842-8728
08-8339-3124
08-3141-2846
08-6241-7518
09-1064-4269
08-9094-9199
08-0088-2005
08-5456-2891
08-4787-6115

-

08-9509-0101
08-6342-4681
08-1865-4300
08-1845-3091
08-4086-3603
08-7953-3852
09-2887-2319

-

09-2746-7888

สภ.ท่าลี่ โทรศัพท์กลาง 0-4288-9038 โทรสารกลาง 0-4288-9038
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.สภ.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุรพงษ์ อ่อนปุย
พ.ต.ท. สมพงษ์ ซื่อสัตย์
พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ บุญคมรัตน์
พ.ต.ท. ประสาท ชูลิขิต
พ.ต.ท. ใจชาย หงษ์เวียง
พ.ต.ท. บรรลุ ลครพล
พ.ต.ท. สมทรง โชคบัณฑิต
พ.ต.ท. คงกระพัน วังคำกฤษทรัพย์
พ.ต.ต. ยุทธพล ไชยอุตม์
พ.ต.ต. บุญเชิด กองเกิด

สภ.เชียงคาน โทรศัพท์กลาง 0-4282-1181 โทรสารกลาง 0-4282-1177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เอกพงษ์ พลมณี
พ.ต.ท. วิวัฒน์ ตรีธรรมกุล
พ.ต.ท. ธนกฤต เนืองพุด
พ.ต.ท. สมเกียรติ สุพัฒน์ทรงฤทธิ์
พ.ต.ต. ธาตรี เสนาผดุง
พ.ต.ต. สุขุม ถาวร
ร.ต.อ. จักรราช หงษา

สภ.ภูกระดึง โทรศัพท์กลาง 0-4287-1024 โทรสารกลาง 0-4287-1024
ผกก.

พ.ต.อ. สุรใจ รุ่งเรือง
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

รอง ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.ท. ปราโมทย์ ตระกูลโชคเสถียร
พ.ต.ท. สุพัฒน์ นันทะแสง
พ.ต.ท. ชูเกียรติ ภูบ้านหม้อ
พ.ต.ต. ฤทธ์ ประนิล
พ.ต.ต. สันติราษฎร์ บุษดี
พ.ต.ต. จันทรัตน์ ยอดสิงห์

-

08-6344-5759
08-8790-9319
08-9841-7988
08-1059-4921
08-7216-3578
08-9527-0657

-

08-1873-1299
09-3496-7744
08-0743-1614
08-7210-2323
06-1349-1716
08-0757-8818

-

08-5644-1118
08-9916-6244
08-7833-0088
08-9573-0291
08-4934-1249

-

08-7497-9912
09-8942-4744

-

08-1836-2323
08-1615-5540
08-1603-9652
08-0412-4999
08-7188-1415
08-6851-1605
08-4542-9896

สภ.ปากชม โทรศัพท์กลาง 0-4288-1035 โทรสารกลาง 042-881035
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. จักรพงษ์ ธรรมวงศ์
พ.ต.ท. จีรพงศ์ พัฒนาดิษฐกุล
พ.ต.ท. ดรัมพร พรมตู้
พ.ต.ท. สมชาย ใจสามารถ
พ.ต.ท. จำลอง เรือนใหม่
พ.ต.ต. วิบูลย์ นนทะแสง

สภ.ภูเรือ โทรศัพท์กลาง 0-4289-9090 โทรสารกลาง 0-4289-9090
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สส)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป

พ.ต.อ. กิตติ แดงสมบูรณ์
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ บุญโชติ
พ.ต.ท. กิตติ อุทัยวงศ์
พ.ต.ท. ประสาร พรศรี
พ.ต.ท. ชินพัฒน์ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
พ.ต.ต. รังสิต กันยาลักษณ์
พ.ต.ต. บุญชัย ฉิมพลา

สภ.นาแห้ว โทรศัพท์กลาง 0-4289-7074 โทรสารกลาง 0-4289-7074
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สส
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ คำทราย
พ.ต.ท. เผด็จ ภูบุบผากาญจน
พ.ต.ท. อนุสรณ์ มูลสาร
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ชัยอมร ทุมรินทร์
พ.ต.ท. อนันต์ เกษร
พ.ต.ต. ชาตรี ซื่อตรง
พ.ต.ต. สมพงษ์ ดอนอินทร์
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มือถือ

สภ.นาด้วง โทรศัพท์กลาง 0-4288-7073 โทรสารกลาง 042-887074
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.สภ.นาด้วง
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุพจน์ ดวงไพชุม
พ.ต.ท. มหรรฆพันธุ์ เพียงปราชญ์
พ.ต.ท. อดุลย์ สุทธิแสน
พ.ต.ท. สินศักดิ์ แควภูเขียว
พ.ต.ท. พิชัย นิ่มศรี
พ.ต.ต. ประเพียร กุมผัน
พ.ต.ต. คมสัน ปัดถม

-

08-5596-4477
08-1376-5115
08-1954-9534
08-3333-9181
08-2642-9659
08-2837-3461
08-5752-1801

-

08-5927-5757
08-1261-5355
08-1441-4055
08-5463-3008
08-7919-6635
08-9278-2118
09-8148-9431
08-7903-9304
08-6235-1015

-

08-1660-3210
08-9507-4589
08-5758-4244
09-2847-9994
08-0618-3645
09-8584-7263
08-1260-6488
08-5456-1990

-

08-7255-7444
08-9944-8079
08-9274-6668
08-9710-7440
08-1453-1742

สภ.ภูหลวง โทรศัพท์กลาง 0-4289-7074 โทรสารกลาง 042-879-013
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ดาวเรืองภูมิ สันดี
พ.ต.ท. ธนูศิลป์ มะโรณีย์
พ.ต.ท. สุทีป แสนัยนา
พ.ต.ท. ชาญชัย กุณะวงษ์
พ.ต.ท. คมเดช สุวรรณชาติ
พ.ต.ท. สมโภชน์ ศรีพรหม
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วิมลจิตร
พ.ต.ต. บรรเจิด จูจันทร์
พ.ต.ต. ยงยุทธ สินพร

สภ.ผาขาว โทรศัพท์กลาง 0-4281-8246 โทรสารกลาง 0-4281-8246
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สายสิทธิ์ พุ่มจันทร์ธนัง
พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ ประจินต์
พ.ต.ท. จงรักษ์ นามอั้ง
พ.ต.ท. ธนกฤต ลาภอิทธิสันต์
พ.ต.ท. นิยม ภมรพล
พ.ต.ท. ทัศน์พล จันทีนอก
พ.ต.ต.หญิง ปรียาภัทร์ มูลสุวรรณ์
พ.ต.ต. พีรวิชญ์ สมีแจ่ม

สภ.เอราวัณ โทรศัพท์กลาง 0-4285-3388 โทรสารกลาง 042-853-388
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์
พ.ต.ท. ปัฐพงษ์ สิงห์เถื่อน
พ.ต.ท. สมร โพธิ์ละเดา
พ.ต.ท. สมนึก เหล่าจันดา
พ.ต.ท. ชัยพล คำนอก
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สวป.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สุรพล ทองสุขแก้ง
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ ทัศนียานนท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-7852-2874
08-1996-9915

-

08-7221-8049
08-1875-5543
08-1884-0320
08-1050-4328
08-1360-6427
08-8560-5169
08-4419-5797

-

08-1871-1793
08-1964-4730
08-1964-4929
08-7854-5848
08-5738-1191
08-9525-0575

สภ.หนองหิน โทรศัพท์กลาง 0-4285-2091 โทรสารกลาง 042-874-162
ผกก.ฯ
รอง ผกก.ป.ฯ
รอง ผกก.สส.ฯ
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.ฯ
สว.สส.ฯ
สว.อก.ฯ

พ.ต.อ. สมชาย พิมพ์ชู
พ.ต.ท. วิโรจน์ ตระกูลวงศ์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ สวัสดี
พ.ต.ท. สมศักดิ์ โกศล
พ.ต.ท. เสน่ห์ รักวาด
พ.ต.ต. ยศพล พรเติม
พ.ต.ต. ชาติ บุญไล

สภ.นาดินดำ โทรศัพท์กลาง 0-4207-2449 โทรสารกลาง 042-072-449
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ณัฐกฤต คำวิเศษชัย
พ.ต.ท. สฤษดิ์ชัย มณีเนตร
พ.ต.ท. คารมณ์ ผดุงพจน์
พ.ต.ท. เสถียร ศรีสมุทร
พ.ต.ท. วิมล นามป้อง
พ.ต.ท. สุริยา แสงสุริยา

สภ.หนองหญ้าปล้อง โทรศัพท์กลาง 0-4207-7700 โทรสารกลาง 042-077700
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. จักรภพ ท้าวฤทธิ์
พ.ต.ท. พีรพัฒน์ โกษา
พ.ต.ท. รักศักดิ์ ภูแต้มใจ
พ.ต.ท. ปรีดา ผุยแสงพันธ์
พ.ต.ท. ยุทธนา พรหมโท
พ.ต.ต. ทองยุทธ หงษ์ภูมี
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ปัญญาวงศ์

-

08-4672-8999
08-8064-3439
08-1854-9109
08-1965-5654
08-9873-3532
08-2837-3461
08-1725-5340

-

08-1687-6442
08-0402-7366
08-9569-4409
08-1380-5490
08-9940-0123
08-1625-4231
08-3418-3327

สภ.โคกงาม โทรศัพท์กลาง 0-4207-8067 โทรสารกลาง 0-4207-8067
ผกก.
รอง ผกก.( ป )
รอง ผกก.(สส)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.( ป )
สว.( อก )
สว.(สส)

พ.ต.อ. ชาลี เรียนถาวร
พ.ต.ท. เชี่ยวชาญ ท้าวบุตร
พ.ต.ท. ปิติ จันทร์สวัสดิ์
พ.ต.ท. บุญชู มีศรี
พ.ต.ท. ธงชัย ถิ่นวงษ์แพง
พ.ต.ท. วรพจน์ พจนานุวัติ
พ.ต.ต. ผดุงศักดิ์ จันทะวงษ์
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.โพนทอง โทรศัพท์กลาง 0-4286-3611 โทรสารกลาง 0-4286-3611
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.สภ.โพนทอง
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. สมชาย ศรีคำแดง
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ พรหมสุวรรณ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ลอดคูบอน
พ.ต.ท. พัชรินทร์ เขื่อนแก้ว
พ.ต.ท. สมศักดิ์ คำมงคุณ
พ.ต.ท. บรรจง เปรมอยู่
พ.ต.ต. รณกฤต ฤทธิศักดิ์

-

06-1423-9259
09-1865-4747
08-1999-7112
08-1769-6326
08-7131-4896
08-9856-1345
08-0733-9399

-

08-1878-2300
08-5240-5545
08-9842-6597
08-8509-5975
08-9991-6460
09-3493-4343
08-0742-3580

พล.ต.ต. ธนพล บริบูรณ์
พ.ต.อ. สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
พ.ต.อ. ธีทัต อิ่มทั่ว
พ.ต.อ. สมนึก มิควาฬ
พ.ต.อ. ชัชวาล แก้วจันดี
พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย สาดมะเริง
พ.ต.อ. วีรสันธ์ สมใจ

0-4251-1943
0-4251-1088
0-4251-1088
0-4251-1088
0-4251-1088
0-4251-1088
0-4251-1088

08-1262-9051
09-2429-3616
08-1006-6069
08-1311-5695
08-1789-4779
08-1954-1716
08-1717-2432

พ.ต.อ. เชิดศักดิ์ ต้นสกุลพร
พ.ต.ท.หญิง สร้อยเพชร มิควาฬ
พ.ต.ท. ธวัชชัย ไทรกระจ่าง

0-4251-1503
0-4251-1503
0-4251-1503

08-8958-5589
08-1380-3862
08-1810-9363

สภ.เชียงกลม โทรศัพท์กลาง 0-4207-5037-8 โทรสารกลาง 042-075037-8
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สอบสวน
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภุชงค์ ภัทรพงศ์สินธุ์
พ.ต.ท. พีรพงศ์ แสงอากาศ
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ เนติเจริญรุจน์
พ.ต.ท. ชาติชาย ศรีบุรินทร์
พ.ต.ท. ชัชวัสส์ บุตรอินทร์
พ.ต.ต. ชัยยา ดวงริวงศ์
พ.ต.ต. พยุพล ขันตีชู

ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Police
4 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000
โทรศัพท์กลาง 0-4251-1088, 0-4251-1503 โทรสารกลาง 0-4251-4488
Web Site: http:\\www.nakhonphanom.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
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สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.(นิติกร)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง รัชนี สุวรรณไตร
พ.ต.ท.หญิง สมพิศ เพียรเจริญ
พ.ต.ต. อานนท์ รินนอก
พ.ต.ต. วรายุทธ อุตธูร
พ.ต.ท.หญิง พรอุมา สานคล่อง
พ.ต.ต. ปรีชา พันธุ์เจาะจง

0-4251-1503
0-4251-6367
0-4251-5803
0-4251-1503
0-4251-4356
0-4251-1088

08-6358-7171
08-0405-5449
08-0196-6326
08-7222-7030
08-9840-3413
08-9710-9306

พ.ต.อ. ปราโมทย์ อุทากิจ
พ.ต.อ. ณรงค์ วงศ์ธรรม
พ.ต.ท. มานพ มั่นยิ่ง
พ.ต.ท. สัญลักษณ์ ไชยโก

0-4251-1088
0-4251-1088
0-4251-1088
0-4251-1088

08-9569-5824
09-8172-7647
08-9714-8591
09-3323-1466

พ.ต.อ. เสฎฐวุฒิ รอดจันทร์
พ.ต.ท. สมคะเน ไตรยสุทธิ์
พ.ต.ต. สมจันทร์ ภูดี
พ.ต.ต. วีระศักดิ์ ต้นทัพไทย
ร.ต.อ. คณิน โพธิ์ชัยสาร
พ.ต.ท. วชิระพล แป๊ะชาญ
พ.ต.ท. ณรายุทธ ไตรยสุทธิ์

0-4251-5803
0-4251-5803
0-4251-5803
0-4251-5803
0-4251-5803
0-4251-5803
0-4251-5803

08-1786-2143
08-1471-1041
08-1184-8504
08-1739-5754
08-5146-3627
08-9624-3553
08-1712-7775

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

กก.สส.ภ.จว.นครพนม
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

สภ.เมืองนครพนม โทรศัพท์กลาง 0-4251-1266 โทรสารกลาง 0-4251-1266 , 0-4251-5680
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน
พ.ต.ท. อนันต์ คณโทมุข
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ มิรัตนไพร
พ.ต.ท. กฤษดา สุพรรณกูล
พ.ต.ต. อภิชาติ สุนีย์
พ.ต.ต. บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม
พ.ต.ต. พงษ์อนันต์ ชุบรัมย์
พ.ต.ต. วิสกี้ พระอาศัย
พ.ต.ท. คมเดช รุ่งบุตรศรี
พ.ต.ท. แวว โพธิ์บุตร
พ.ต.ท. โดมฤทธิ์ ศรีพิณเพราะ
พ.ต.ต. จีรุฎฐ์ พิมพา

0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266
0-4251-1266

08-1592-4492
08-4684-9866
08-9861-2920
08-3147-8862
08-4045-6628
08-4415-1219
08-0199-1320
08-5655-0425
08-5744-0166
08-9855-5279
08-1904-7080
08-1964-9438
หน้า 401

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล
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มือถือ

สภ.บ้านกลาง โทรศัพท์กลาง 0-4205-2145 โทรสารกลาง 0-4205-2145
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ยศพล พิทักษ์ธรรม
พ.ต.ท. ก้องเกียรติ เฟื้องทอง
พ.ต.ท. ทองพัน พรมจันทร์
พ.ต.ท. สุขสวัสดิ์ บัวอิ่น
พ.ต.ท. ศุภกร เฮียงบุญ
พ.ต.ต. สมพงษ์ ดิษฐาน
พ.ต.ท. บวร ก้อนอินทร์
พ.ต.ต. พนม พิลา
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ชมศรีหาราช

0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145
0-4205-2145

08-4313-3177
08-1815-3349
08-1060-0534
08-4789-9846
08-8315-6239
08-1633-6628
08-3348-6111
08-9184-8420
08-6851-1679

0-4258-1323
0-4258-1323
0-4258-1323
0-4258-1323
0-4258-1323
0-4258-1323
0-4258-1323

08-1985-0015
08-3397-7862
08-9416-1967
09-5414-8154
09-4260-8610
08-2858-5499
08-8322-4978

0-4259-1252
0-4259-1252
0-4259-1252
0-4259-1252
0-4259-1252
0-4259-1252

08-2304-5388
09-3414-7834
08-4684-7845
09-8586-6208
08-1990-3400
08-4552-5697

0-4259-9177
0-4259-9177
0-4259-9177
0-4259-9177
0-4259-9177
0-4259-9177

08-6225-4053
08-6246-9424
09-1865-9833
08-0007-8971
09-1682-7682
08-5460-4299

สภ.ท่าอุเทน โทรศัพท์กลาง 0-4258-1323 โทรสารกลาง 0-4258-1323
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธานัท ราธนะกุล
พ.ต.ท. สมยศ จุลโลบล
พ.ต.ท. ฌานนท์ เนื่องกัลยา
พ.ต.ท. ธีรเชษฐ์ ธิชาญ
พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์ วรรณพืช
ร.ต.อ. พัธทวี กางทอง
พ.ต.ต. เพ็ชร กิจพฤกษ์

สภ.บ้านแพง โทรศัพท์กลาง 0-4259-1252 โทรสารกลาง 0-4259-1253
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ ถาวรพจน์
พ.ต.ท. มนัส พูลอินทร์
พ.ต.ท. กฤตภาส จ่ายะสิทธิ์
พ.ต.ต. สนอง จันทะคาม
พ.ต.ต. ชินภัทร แสนมนตรี
พ.ต.ท. ยวนใจ หลักคำ

สภ.ศรีสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-4259-9177 โทรสารกลาง 0-4259-9177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี
พ.ต.ท. แสวง คนคล่อง
พ.ต.ท. เดชชัย วรรณพฤกษ์
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ยกบัตร
พ.ต.ท. กิตติ มะโนรา
พ.ต.ท. วศิน พิมพะวงษ์

หน้า 402

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ธาตุพนม โทรศัพท์กลาง 0-4254-0335 โทรสารกลาง 0-4254-0335
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. วัชรพงษ์ ฉายวัฒนะ
พ.ต.ท. เรืองศักดิ์ ไชยอุดม
พ.ต.ท. สมชาย นิลเพ็ชร
พ.ต.ท. ยงยุทธ ชื่นตา
พ.ต.ท. อุทัย ต้นงาม
ร.ต.อ. ฤทธิ์ชัยปกรณ์ ดำรงค์อิทธิสกุล
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์มหา
พ.ต.ท. รัตนพงศ์ สุอริยพงษ์
พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ภักดิ์ไธสง

0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335
0-4254-0335

08-4326-9999
08-1959-0279
08-4411-5252
08-7855-8312
08-1391-0778
08-2124-6702
09-1865-6978
08-6596-5191
08-7222-7566

สภ.หลักศิลา โทรศัพท์กลาง 0-4253-1111 โทรสารกลาง 0-4253-1111, 0-4253-0854
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อุทัย ทะจรสมบัติ
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีปน
พ.ต.ท. ทวี เกาะกิ่ง
พ.ต.ต. ก้องภพ สนิทนวล
พ.ต.ต. พิตรพิบูล มาตย์นอก
พ.ต.ท. ชัยยง จันทรธโยธา
พ.ต.ท. สมพร ไวแสน

0-4253-1111
0-4253-1111
0-4253-1111
0-4253-1111
0-4253-1111
0-4253-1111
0-4253-1111

09-0420-2786
08-7490-0048
08-7863-7127
09-7949-4542
09-8127-8996
08-7853-8872
08-1571-3595

0-4257-1256
0-4257-1256
0-4257-1256
0-4257-1256
0-4257-1256
0-4257-1256
0-4257-1256
0-4257-1256

08-3371-3737
08-4799-8929
09-1708-8747
08-5608-3511
08-6460-6490
09-8609-6132
08-3019-4153
08-1975-6679

0-4206-1488
0-4206-1488
0-4206-1488

09-8584-3370
09-8612-2873
09-9472-8753

สภ.นาแก โทรศัพท์กลาง 0-4257-1256 โทรสารกลาง 0-4257-1256
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รองผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วรเพชร เพชรบรม
พ.ต.ท. ณัฐพล ต้องเดช
พ.ต.ท. วิจิตร บุญวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ลักขณา อินทุวงศ์
พ.ต.ท. อัครวัฒน์ สุริยะพงศ์กร
พ.ต.ต. สมบัติ สุวรรณไตรย์
พ.ต.ท. สมชาติ เพ็ชรโรจน์
พ.ต.ต. สังเวียน ศรียศ

สภ.หนองบ่อ โทรศัพท์กลาง 0-4206-1488 โทรสารกลาง 0-4206-1488
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. มนตรี ฉิมพาลี
พ.ต.ต. ชาตรี แก้วเบ้า
พ.ต.ท. ดำรงศิลป์ จันทร์สา
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.พระซอง โทรศัพท์กลาง 0-4258-3131 โทรสารกลาง 0-4258-3131
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สนิท หงษ์สุวรรณ
พ.ต.ต. ประเสริฐศักดิ์ นวลบัตร

0-4258-3131
0-4258-3131

08-1768-5672
09-0366-4494

0-4258-9045
0-4258-9045
0-4258-9045
0-4258-9045
0-4258-9045
0-4258-9045
0-4258-9045

08-3151-6656
08-3675-7510
08-5010-4737
08-5761-7834
08-1872-5728
08-8736-0353
09-1314-3628

0-4258-5070
0-4258-5070
0-4258-5070
0-4258-5070

08-7944-4441
08-7299-2535
08-7842-1538
09-3323-2783

0-4257-8318
0-4257-8318
0-4257-8318
0-4257-8318
0-4257-8318

08-2133-6335
08-1871-8005
08-7017-5430
08-8557-9177
08-5929-0915

0-4257-9449
0-4257-9449
0-4257-9449
0-4257-9449
0-4257-9449
0-4257-9449
0-4257-9449

08-9944-7005
08-9204-4050
08-9899-3626
08-3291-9563
09-8002-3246
09-5475-9080
09-6920-4925

0-4257-9626
0-4257-9626

09-4357-8700
08-1052-1583

สภ.ปลาปาก โทรศัพท์กลาง 0-4258-9045 โทรสารกลาง 0-4258-9045
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เอกชัย นาถึง
พ.ต.ท. ศุภกร พันธุ์สุวรรณ
พ.ต.ท. สังคม พรหมจันทร์
พ.ต.ท. ณัฐชัญพงศ์ พ่วงกระสินธ์
พ.ต.ต. ประจักร ชาญสมร
พ.ต.ท. ศรีบุญเรือง ศรีนอม
พ.ต.ท. เจริญชัย จันทนชาติ

สภ.หนองฮี โทรศัพท์กลาง 0-4258-5070 โทรสารกลาง 0-4258-5070
สวญ.
สวป.
สว.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชลพงศ์ อารมย์ดี
พ.ต.ท. อนุชา ชาวไธสง
พ.ต.ท. บัญชา แพรสีนวล
พ.ต.ท. สมาน คำตัน

สภ.กุตาไก้ โทรศัพท์กลาง 0-4257-8318 โทรสารกลาง 0-4257-8318
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ธรณินทร์ ศรีทอง
พ.ต.ท. นราธิป ไชยคำภา
พ.ต.ท. ประยูร คำแหงพล
พ.ต.ท. โกเศษฐ์ ค่ำคูณ
พ.ต.ต. สมพงษ์ แรงรอบ

สภ.เรณูนคร โทรศัพท์กลาง 0-4257-9449 โทรสารกลาง 0-4257-9449
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. เกษม มุทาพร
พ.ต.ท. สมภพ แก้วรุนคำ
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ พรหมรักษา
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
พ.ต.ท.หญิง รัตติยา เขียวมณีรัตน์
พ.ต.ท. ดำรง ภูผาลินิน
พ.ต.ท. วสิษฐ เมืองนาม

สภ.นาโดน โทรศัพท์กลาง 0-4257-9626 โทรสารกลาง 0-4257-9626
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วิเชียร โพธิ์จันทร์
พ.ต.ต. สุระ บุญโยธา
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สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศิริชัย พรหมอารักษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4257-9626

08-5339-9365

0-4259-7086
0-4259-7086
0-4259-7086
0-4259-7086
0-4259-7086
0-4259-7086
0-4259-7086

08-4798-9893
08-3346-2493
08-9044-0022
06-2987-4939
08-4663-3310
08-9617-8029
09-0237-4651

0-4259-5097
0-4259-5097
0-4259-5097
0-4259-5097
0-4259-5097
0-4259-5097
0-4259-5097

08-5743-9377
08-8744-4704
08-1966-1318
08-1052-5013
09-5425-1393
08-9861-2740
08-9840-0658

0-4251-9191
0-4251-9191
0-4251-9191
0-4251-9191
0-4251-9191
0-4251-9191
0-4251-9191

08-5158-9922
06-1065-1238
08-2118-8038
08-9710-9060
08-7976-2591
08-1749-1454
08-6857-9334

0-4257-7010
0-4257-7010
0-4257-7010
0-4257-7010
0-4257-7010
0-4257-7010

08-6654-8556
08-9569-5399
08-9009-3582
06-1285-8325
08-9976-7465
09-0353-5632

สภ.นาหว้า โทรศัพท์กลาง 0-4259-7086 โทรสารกลาง 0-4259-7086
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศรีนคร นัยวัฒน์
พ.ต.ท. ประสาท ปาปะขา
พ.ต.ท. ศักดิสิทธิ์ บุญเสริม
พ.ต.ท. ชัยทัศรัศมิ์ พรหมศิริ
ร.ต.อ. พุฒิชัย จันทร์ทอง
พ.ต.ต. วิภูษิต เปรื่องธรรมกุล
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ พรมแสง

สภ.โพนสวรรค์ โทรศัพท์กลาง 0-4259-5097 โทรสารกลาง 0-4259-5097
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุชาติ พยัคฆ์มะเริง
พ.ต.ท. วิชัย จุลลนันท์
พ.ต.ท. กฤษณพล ประกิ่งเพชร
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ ดั่งเกษี
ร.ต.อ. สฤษดิ์ จุลนาค
พ.ต.ท. วัชรินทร์ จินายศ
พ.ต.ต. ภาศ สุวรรณ์

สภ.นาทม โทรศัพท์กลาง 0-4251-9191 โทรสารกลาง 0-4251-9191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชาติชาย เทียมฉัตร์
พ.ต.ท. สมยงค์ วงษ์สารักษ์
พ.ต.ท. ชะลอ ยอดเงิน
พ.ต.ท. สุนันท์ ชาญชำนิ
พ.ต.ต. ปุณมนัส สังสุวรรณ
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ กิตติภัทรจรรยา
พ.ต.ท. ประวัติ พลสุวรรณ์

สภ.วังยาง โทรศัพท์กลาง 0-4257-7010 โทรสารกลาง 0-4257-7010
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ธัชชัย ใยศิริกุล
พ.ต.ท. เทวินทร์ วิโรพรหม
พ.ต.ท. นิรุช จันทร์เพ็ง
พ.ต.ท. วิโรจน์ แกล้วกสิกรรม
พ.ต.ท. รังสรรค์ ประยงค์วีระกุล
พ.ต.ท. ยงยุทธ ผิวพรรณ์
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
Udonthani Provincial Police
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์กลาง 0-4222-3353 โทรสารกลาง 0-4232-8019
Web Site: www.udonthani.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.ฯ ปรก.
นว.(สบ 1)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ต. พีระพงศ์ วงษ์สมาน
พ.ต.อ. เนติพงศ์ ธาตุทำเล
พ.ต.อ. พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ
พ.ต.อ. ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร
พ.ต.อ. ชวิศ ศรีจันทร์
พ.ต.อ. ธวัชชัย ถุงเป้า
พ.ต.อ. จักรภพ สุคนธราช
พ.ต.อ. ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
ร.ต.ท.หญิง ฉัตรพัฒน์ เอี่ยมทัศน์
ร.ต.ท. สุขสันต์ สืบสหการ

0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142
0-4222-2142

08-9444-3838
08-1739-4185
08-6855-9299
08-1934-6866
08-6148-5226
08-6634-5697
08-1869-1818
08-1954-6113
08-6456-0033
08-5999-5066

พ.ต.อ. อารี สินธุรา
พ.ต.ท. ปวีณา ก้อนแพง
พ.ต.ท. บุญจันทร์ หงษ์ชั้น
พ.ต.ท. กฤติเดช ปทุมาวัฒนานนท์
พ.ต.ท. ปรีชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
พ.ต.ท.หญิง รุธิภา อันอามาตย์
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา พาดกลาง
พ.ต.ท. วีระชัย จำรูญศิริ
พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ จงมีสุข
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ อเวรา
พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ศุภกิจารักษ์
พ.ต.ท. สะอาด กาญจนรูจี

0-4232-7275
0-4222-1607
0-4222-3211
0-4222-1607
0-4222-1607
0-4222-3447
0-4232-8020
0-4224-0141
0-4224-9178
0-4222-4191

08-1871-2928
08-1262-3108
08-7238-2626
08-1290-9851
08-6650-5215
08-1320-4967
08-1059-7800
08-9841-4764
08-1965-0882
08-9279-0154
08-1872-4114
08-1954-4541

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.ฯ ปรก.ฯ(จร.)
สว.ฝอ.ฯ (ธร./กพ.)
สว.ฝอ.ฯ(กร./ตท.)
สว.ฝอ.ฯ (นผ.)
สว.ฝอ.ฯ(กบ.)
สว.ฝอ.ฯ(งป./กง.)
สว.ฝอ.ฯ (คดีและวินัย)
สว.ฝอ.ฯ(ทสท.)
สว.อก.ฯ ปรก.ฯ(สื่อสาร/191)

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4222-3480 โทรสารกลาง 0-4222-3480
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท. วิธ มุทธสินธุ์
พ.ต.ท. สุรชิต ฤทธิลี
พ.ต.ท. ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช

0-4222-3480
0-4222-3480
0-4222-3480

08-1149-1568
09-0850-5551
09-1868-1868
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สวป.ปรก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุชัย นันแก้ว
พ.ต.ท. เศกสันต์ ฤาเวทย์
พ.ต.ท. เจษฐา แพ่งศรีสาร
พ.ต.ท. ปฐวี ก้อนวิมล
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ โสนะโชติ
ร.ต.อ. ปรีชา แจ้งคล้อย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4222-3480
0-4222-3480
0-4222-3480
0-4222-3480
0-4222-3480
0-4222-3480

08-8562-7531
08-1965-8166
08-5644-4052
08-4877-5999
08-1974-0076
06-1536-5529

0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596
0-4221-2596

08-1117-1529
09-3324-4778
08-6249-8790
08-6240-9629
08-4428-7759
09-8102-3991
08-1053-2273
08-6643-2888
09-4786-4596
08-9401-4814
08-7235-8575

0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9

08-1614-5145
09-1416-9118
08-1871-7252
08-1954-6897
08-1966-2360
08-9841-6889
08-6637-8076
08-1871-8383
08-1545-6996
08-6662-2943
08-4796-5092
08-1601-5858
08-1189-9889
08-4119-3339

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4221-2596 โทรสารกลาง 0-4221-2596
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน) ปรก.
ผกก.(สอบสวน) ปรก.
ผกก.(สอบสวน) ปรก.
ผกก.(สอบสวน) ปรก.
ผกก.(สอบสวน) ปรก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน) ปรก.
สว.ฝอ.ฯ ปรก.

พ.ต.อ. ชวนชัย ชนะบัว
พ.ต.อ. บรรจบ สีหานาวี
พ.ต.อ. ประยุทธ พันธ์สีลา
พ.ต.อ. ชูศักดิ์ พึ่มชัย
พ.ต.อ. อนิรุธ ขันตี
พ.ต.อ. สม วาโย
พ.ต.อ. ภาณุวัฒน์ วิเศษเลิศ
พ.ต.อ. มานะชัย ศรีบัวอ่อน
พ.ต.ท. จรัล โคตรประทุม
พ.ต.ท. วีรชัย เสนาลอย
พ.ต.ท. ชยยง คงทอง

สภ.เมือง โทรศัพท์กลาง 0-4232- 8515-9 โทรสารกลาง 0-4232- 8514
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ภูมิวิทย์ เวชกามา
พ.ต.ท. เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ
พ.ต.ท. สิทธิพร ธารากุลทิพย์
พ.ต.ท. จำลอง ทับสีแก้ว
พ.ต.ท. บรรจง ชาสังข์
พ.ต.ท. ประยงค์ จอมสมสา
พ.ต.ท. วีรชัย เสนาลอย
พ.ต.ท. ชลิต ศรีหานู
พ.ต.ท. อติเมธ พลมุข
พ.ต.ต. ศรชัย ช่วยชัย
พ.ต.ต. ศิริชัย กุลวิทิต
พ.ต.ต. พัฒนวงศ์ จันทร์พล
พ.ต.ต. ฉลาม ภูเมืองขวา
พ.ต.ต. อาทิตย์ จันทา
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สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กุศล สิทธิขันแก้ว
พ.ต.ท. โกเมน วงษ์ละคร
พ.ต.ท. นัทธกานต์ วรรณพันธ์
พ.ต.ท. ประทีป สมวงษ์
พ.ต.ท. พิทักษ์ วาปีทะ
พ.ต.ท. วิฑูรย์ ศรีชาย
พ.ต.ท. อุดม รัตนสุทธิ
พ.ต.ต. นันทพล เชื้อพรมมา
พ.ต.ต. นิวัตร กุลศรี
พ.ต.ต. อาทิตย์ สอทา
พ.ต.ท. อำนาจ จุริตทะโย
พ.ต.ท.หญิง พัชรพร จันทร์หล้า

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9
0-4232-8515-9

08-7944-9816
09-0417-3032
09-3478-4440
08-7218-4490
08-1061-0817
08-9710-6379
08-0005-7938
09-8649-9221
08-9710-8898
08-1739-8150
08-6374-5066
08-9861-1698

0-4292-1507
0-4292-1507
0-4292-1507
0-4292-1507
0-4292-1507
0-4292-1507
0-4292-1507
0-4292-1507

06-1451-9291
08-3407-1679
08-8308-7659
08-7944-9244
08-3660-5097
08-5608-1804
08-7237-4849
08-2101-1693

0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288
0-4229-3288

08-9842-4141
09-1863-6858
08-7234-4213
08-9570-5366
08-4686-5366
08-9716-0465
08-9709-2552
08-7946-6626
08-4795-5778
08-9937-1289

สภ.กลางใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4292-1507 โทรสารกลาง 0-4292 1507
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
พ.ต.ท. ธีรเมฐ ศรีบาง
พ.ต.ท. วิมล พันชัย
พ.ต.ท. จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ
พ.ต.ต. อำนาจ พรมสาลี
พ.ต.ท. ประยุทธ วรรนิวาส
พ.ต.ต. สุรพล ทองเงิน
พ.ต.ต. วิเศษ เบี้ยวโกฎิ

สภ.กุดจับ โทรศัพท์กลาง 0-4229-3288 โทรสารกลาง 0-42291220
ผกก.สภ.กุดจับ
รอง ผกก.(ป)ฯ
รอง ผกก.สส.ฯ
สวป.สภ.กุดจับ
สว.สส.สภ.กุดจับ
สวป.สภ.กุดจับ
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
สว.อก.ฯ
สว.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.อ. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
พ.ต.ท. พิชัยรัชช์ ภูขาว
พ.ต.ท. สันต์ ถานันตะ
พ.ต.ท. วีระชัย ไชยคำหาญ
พ.ต.ท. รัช เบ้าสวัสติไชย
พ.ต.ท. พงษ์พิษณุ คงแสนคำ
พ.ต.ท. ธานินทร์ อินทร์กอง
พ.ต.ท. พิชิต สุนทรสัจบูลย์
พ.ต.ท. ศุภภาษ จิตตรักษ์
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.กุมภวาปี โทรศัพท์กลาง 0-4233-4368 โทรสารกลาง 0-4233-4368
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน )
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิเชฐ วงษ์บุรี
พ.ต.ท. จิรพงษ์ สิงหะสุริยะ
พ.ต.ท. มนัส อัดโดดดร
พ.ต.ท. พงศ์พันธ์ นาขวา
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ ฉวีทอง
พ.ต.ต. ภูภูมิ มีมูล
พ.ต.ท. วิศรุต แดงงาม
พ.ต.ท. ชัชวาล ศรีบุญวงษ์

0-4233-4368
0-4233-4368
0-4233-4368
0-4233-4368
0-4233-4368
0-4233-4368
0-4233-4368
0-4233-4368

08-1832-0864
08-9186-9167
08-8573-4335
08-1262-2520
08-0415-5553
09-3359-5649
08-2807-5757
08-1530-7809

0-4225-6137
0-4225-6137
0-4225-6137
0-4225-6137
0-4225-6137
0-4225-6137
0-4225-6137

08-1661-4422
09-7314-4991
08-1708-3600
09-8956-5364
09-8096-8805
09-7063-4909
08-1622-7466

0-4226-5412
0-4226-5412
0-4226-5412
0-4226-5412
0-4226-5412
0-4226-5412
0-4226-5412
0-4226-5412

08-1661-3901
08-1873-1783
08-1975-1442
08-4792-1451
08-9039-9872
08-8310-9121
08-1954-3266
08-1965-6848

0-4213-6091
0-4213-6091
0-4213-6091
0-4213-6091
0-4213-6091
0-4213-6091

08-1964-6096
09-2523-7728
08-1546-5553
09-9207-5744
08-7231-9544
08-4787-5777

สภ.กู่แก้ว โทรศัพท์กลาง 0-4225-6137 โทรสารกลาง 0-4225-6137
ผกก.สภ.กู่แก้ว
รอง ผกก.ป.ฯ
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
รอง ผกก.สส.ฯ
สวป.ฯ
สว.อก.ฯ
สว.สส.ฯ

พ.ต.อ. รักษ์พงศ์ รัตนพงศ์
พ.ต.ท. คณิน พงศ์ธำรง
พ.ต.ท. ทองแท่ง เพียเฮียง
พ.ต.ท. ศิวนาถ ป่าลั่นทม
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ไพบูลย์
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ พัสดร
พ.ต.ต. พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์

สภ.ไชยวาน โทรศัพท์กลาง 0-4226-5412 โทรสารกลาง 0-4226-5412
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เศกสรร สุขประเสริฐ
พ.ต.ท. บุญธรรม หงษาวงษ์
พ.ต.ท. คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
พ.ต.ท. ศัลยวิทย์ ปาลินทร
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อุ้ยประโค
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ภาดี
พ.ต.ท. นิทัศน์ ทนะขว้าง
พ.ต.ท. ภาสกร โคตรบรรเทา

สภ.ดงเย็น โทรศัพท์กลาง 0-4213-6091 โทรสารกลาง 0-4213-6091
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. คมสัน เสืออินทร์
พ.ต.ท. รัฐฐนินท์ ดิษฐ์ธิวรกูล
พ.ต.ท. เดช กองทอง
พ.ต.ท. ณภัทร จูมวันทา
พ.ต.ท. ไพรวัลย์ สิริปิยานนท์
พ.ต.ท. วีระพล มูลบัวภา
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อนิรุทธ์ รัตนโกเมศ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4213-6091

08-7950-2210

0-4226-8026
0-4226-8026
0-4226-8026
0-4226-8026
0-4226-8026
0-4226-8026
0-4226-8026
0-4226-8026

08-1848-3777
08-1965-8896
08-1964-5469
08-6639-5153
08-9861-7627
0-9799-5135
08-9418-8825
08-2300-0564

0-4213-2514
0-4213-2514
0-4213-2514
0-4213-2514
0-4213-2514
0-4213-2514

08-1955-2230
08-1290-9851
08-9714-1555
08-8561-9561
08-4513-5417
08-9654-2729

0-4228-7003
0-4228-7003
0-4228-7003
0-4228-7003
0-4228-7003
0-4228-7003
0-4228-7003
0-4228-7003

08-9710-2462
08-5464-5739
08-1974-2218
08-7946-1700
08-7946-2117
08-5608-9397
08-2851-2723
08-1954-4541

0-4239-2577
0-4239-2577
0-4239-2577
0-4239-2577
0-4239-2577
0-4239-2577

08-1872-7575
08-6856-3588
08-3670-5158
08-9862-8892
08-5757-8484
08-6242-0814

สภ.ทุ่งฝน โทรศัพท์กลาง 0-4226-8026 โทรสารกลาง 042-268026
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิรพล อัจกลับ
พ.ต.ท. เพชรรัตน์ ศรีเมือง
พ.ต.ท. ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
พ.ต.ท. อลงกต เพิ่งโพธิ์
พ.ต.ท. สมพล พันธภิบาล
พ.ต.ท. ปรีชาวุฒิ โชติศิริ
พ.ต.ท. เข็มทอง บุตตะโยธี
พ.ต.ท. สุรสีห์ ไชยสิทธ์

สภ.นายูง โทรศัพท์กลาง 0-4213-2514 โทรสารกลาง 042-132514
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมาน ศรีสันต์
พ.ต.ท. กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์
พ.ต.ท. เสรี อุทิศ
พ.ต.ท. สมชัย เกตุบาง
พ.ต.ท. ประสงค์ นอสิทธิ์
พ.ต.ต. พรไพฑูรย์ ศรีวรรณะโชติ

สภ.น้ำโสม โทรศัพท์กลาง 0-4228-7003 โทรสารกลาง 0-4228-7002
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อาลักษณ์ เจริญธนกุล
พ.ต.ท. นัฐเชษฐ์ โคตรนาม
พ.ต.ท. ทองพูน จันทะเนตร
พ.ต.ท. จันทวี ชาวชายโขง
พ.ต.ท. พรมมี โสระศรี
พ.ต.ท. ปรีชา จันทร์พินิจรัตน์
พ.ต.ท. พิษณุ สุริยะ
พ.ต.ท. สะอาด กาญจนรูจี

สภ.โนนสะอาด โทรศัพท์กลาง 0-4239-2577 โทรสารกลาง 0-4239-2577
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. อำนาจ ถนอมทรัพย์
พ.ต.ท. ชัยยะ หนูคุ้มทรัพย์
พ.ต.ท. นัฏฐ์ วันเพ็ญ
พ.ต.ท. ลิขิต สมศรีทอง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ มูลสาร
พ.ต.ท. ทินกร มะลิใหม่
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนากร หันจางสิทธิ์
พ.ต.ท. พิสิษฐ พูลเฉลิม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4239-2577
0-4239-2577

08-1661-7355
08-8314-9482

พ.ต.อ. ปิยบุตร ไพบูลย์

0-4227-1509

08-0026-4848

พ.ต.ท. จักรพงษ์ เคนทวาย
พ.ต.ท. วัฒนา มีทองหลาง
พ.ต.ท. อนุวรรตร ฆ้อนทอง
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ มิตรศรีจารุกุล
พ.ต.ท. ณฐวรรธก์ ศรีเล็ก
พ.ต.ท. มงคลก กางการ
พ.ต.ต. ยืนยง คำบอน

0-4227-1509
0-4227-1509
0-4227-1509
0-4227-1509
0-4227-1509
0-4227-1509
0-4227-1509

08-1871-4731
08-1261-1063
08-6642-5858
08-5005-5696
08-6309-1231
08-4742-0041
08-7945-9920

0-4215-0614
0-4215-0615
0-4215-0616
0-4215-0617
0-4215-0618
0-4215-0620
0-4215-0621
0-4215-0624

08-1871-1936
08-9051-3955
08-1975-5532
08-9937-2856
08-1836-8734
08-8562-7531
08-9051-3955
08-1302-4042

0-4228-1305
0-4228-1305
0-4228-1305
0-4228-1305
0-4228-1305
0-4228-1305
0-4228-1305
0-4228-1305

08-1261-2090
08-1871-7055
08-9395-3787
08-1670-0156
08-1975-7191
09-2481-5128
08-3400-5588
09-9141-4247

สภ.บ้านดุง โทรศัพท์กลาง 0-4227-1509 โทรสารกลาง 0-4227-1509
ผกก.

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.บ้านเทื่อม โทรศัพท์กลาง 0-4215-0614 โทรสารกลาง 0-4215-0614
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วรพงษ์ นันทลักษณ์
พ.ต.ท. นนทจิต บุดดีคำ
พ.ต.ท. ยศพนธ์ เสริมรัมย์
พ.ต.ท. ปฏิภาณ ไมยะปัน
พ.ต.ท. อดิศร ประพัฒน์
พ.ต.ท. สุชัย นันท์แก้ว
พ.ต.ท. รฤชภล เมฆสงค์
พ.ต.ท. เอกนรินทร์ วงศ์ชัย

สภ.บ้านผือ โทรศัพท์กลาง 0-4228-1305 โทรสารกลาง 0-4228-1305
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. พรชัย บุณรอด
พ.ต.ท. ชิระ จำปาวงศ์
พ.ต.ท. พสิษฐ์ คำสุข
พ.ต.ท. สุริยันต์ เถื่อนศร
พ.ต.ท. สิรภพ พิลาเคน
พ.ต.ท. องอาจ ปลัดขวา
พ.ต.ต. อัมพร ปลัดพรมมา
พ.ต.ท. ธัชกร แก้วกาหลง

สภ.ประจักษ์ศิลปาคม โทรศัพท์กลาง 0-4233-5030 โทรสารกลาง 0-4233-5030
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ราเชนทร์ ฉลองธรรม
พ.ต.ท. อดิศร เขียวทอง

0-4233-5030
0-4233-5030

08-9274-8877
08-8560-2034
หน้า 411
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์ มหาปัญญาวงศ์
พ.ต.ท. คำปุน คลังคำภา
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สุทธรัตน์
พ.ต.ท. จำลอง ปัญจนะ
พ.ต.ท. ถวัลย์ จันทราบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4233-5030
0-4233-5030
0-4233-5030
0-4233-5030
0-4233-5030

08-1871-4232
08-9862-1545
08-9843-9658
08-3141-4125
09-0995-4017

0-4225-8151
0-4225-8151
0-4225-8151
0-4225-8151
0-4225-8151
0-4225-8151
0-4225-8151
0-4225-8151

08-1544-9561
08-7945-4322
09-3154-5329
08-0353-6384
09-4514-5996
08-7930-7447
09-2921-8878
09-8656-8625

0-4227-9115
0-4227-9115
0-4227-9115
0-4227-9115
0-4227-9115
0-4227-9115
0-4227-9115
0-4227-9115

08-1872-5599
08-6232-2345
08-1799-8444
08-1994-1870
09-8124-8298
09-8986-2999
08-1545-7033
08-1974-1391

0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566
0-4238-7566

08-2300-5050
08-8058-7781
08-1965-4650
08-1799-9608
08-1380-0922
06-2130-1667
08-2123-8902
09-0965-9732
09-1863-2593

สภ.พิบูลย์รักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4225-8151 โทรสารกลาง 042-258151
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดุลย์ ขวัญมั่น
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ วงศาอ้วน
พ.ต.ท. ปรีดา มุลาลินน์
พ.ต.ท. กมล อัปการัตน์
พ.ต.ท. ผลิตอรัญ บุญมาตุ่น
พ.ต.ต. ฤทธิรณ ฝักฝ่าย
พ.ต.ท. สุนทร วงษ์อนันต์
พ.ต.ต. ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์

สภ.เพ็ญ โทรศัพท์กลาง 0-4227-9115 โทรสารกลาง 0-4227-9115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นวาระ จันนาวัน
พ.ต.ท. กานต์ ตั้งวิติตร
พ.ต.ท. นพดล วิเศษศรี
พ.ต.ท. สนั่นชัย มอไธสง
พ.ต.ท. สรพงษ์ งิมสันเทียะ
พ.ต.ต. บุญร่วม หนูกลาง
พ.ต.ท. พรชัย ขุนศรี
พ.ต.ท.หญิง ปจารีย์ นรากูล

สภ.วังสามหมอ โทรศัพท์กลาง 0-4238-7566 โทรสารกลาง 0-4238-7566
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. นวกฤต นวการพาณิชย์
พ.ต.ท. ธนัญกรณ์ แสนอุบล
พ.ต.ท. เจริญ ไชโยกุล
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ บุตรี
พ.ต.ท. อิสระ ตาระบัติ
พ.ต.ท. วัฒนา มายุรส
พ.ต.ท. ชัยชาญนณฐ์ สุขเดช
พ.ต.ต. พสิษฐ์ สิมสา
พ.ต.ท. ชวัช อุ่มสัมฤทธิ์
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไชยยง คงทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4238-7566

08-7235-8575

0-4238-2482
0-4238-2482
0-4238-2482
0-4238-2482
0-4238-2482
0-4238-2482
0-4238-2482

08-8328-9937
09-4290-6532
08-9715-2507
08-1975-9232
08-8571-8648
08-0355-3533
08-1975-6810

0-4227-6226
0-4227-6226
0-4227-6226
0-4227-6226
0-4227-6226
0-4227-6226
0-4227-6226
0-4227-6226

08-6088-8868
08-9816-5627
08-3345-0001
08-6457-2446
08-3285-2541
08-4112-4244
09-3056-2451
08-1964-0038

0-4229-8443
0-4229-8443
0-4229-8443
0-4229-8443
0-4229-8443
0-4229-8443
0-4229-8443
0-4229-8443

08-6458-9055
08-1601-8811
08-1123-5500
08-3408-9232
08-1545-3652
08-9120-0668
08-2689-7768
08-7218-8811

0-4239-6277
0-4239-6277
0-4239-6277
0-4239-6277
0-4239-6277

08-3362-2827
08-1739-5128
09-4257-6378
08-8339-5739
08-7225-1131

สภ.ศรีธาตุ โทรศัพท์กลาง 0-4238-2482 โทรสารกลาง 0-4238-2482
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิวัฒน์ ดวงจรัส
พ.ต.ท. ปรมัตถ์ นนทะบุตร
พ.ต.ท. ธัชพล แสนวัง
พ.ต.ท. มนตรี แก้วปัญญา
พ.ต.ท. เดชา บุระคราม
พ.ต.ท. ปริญญา หาพรหม
พ.ต.ท. พิทักษ์ พิลาศรี

สภ.สร้างคอม โทรศัพท์กลาง 0-4227-6226 โทรสารกลาง 0-4227-6226
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สามารถ แพงคำ
พ.ต.ท. ยุทธศิลป์ นามแสง
พ.ต.ท. สมโภชน์ ประจิตร
พ.ต.ท. เสย เสนามา
พ.ต.ท. พิชิต รักธง
พ.ต.ท. ก้องภากิจ พุฒิโชคธนัช
พ.ต.ต. ศิริชัย โพธิจักร
พ.ต.ท. ภาคภูมิ ธรรมวงศ์ผล

สภ.หนองวัวซอ โทรศัพท์กลาง 0-4229-8443 โทรสารกลาง 0-4229-8292
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประสาร วงศ์สง่า
พ.ต.ท. กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน
พ.ต.ท. ประหยัด ผิวอ่อน
พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ปัญจนะ
พ.ต.ท. อดุลย์ วรอนุ
พ.ต.ต. อรรถวิทย์ กันยา
พ.ต.ท. เพียรรัตน์ สมยืน
พ.ต.ท.หญิง จันทร์ศมน นาสมพันธุ์

สภ.หนองแสง โทรศัพท์กลาง 0-4239-6277 โทรสารกลาง 0-4239-6277
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วิเชียร สุนทรพินิจ
พ.ต.ท. ภราดร จุฬารี
พ.ต.ท. เชี่ยวชาญ มีชัย
พ.ต.ท. นาวี ศรีหาสมบัติ
พ.ต.ท. กิ่ง แสงจำปา
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ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วัชรา พาโส
พ.ต.ท. ณรงคักดิ์ วนไชยสงค์
พ.ต.ท. สมบัติ พาดกลาง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4239-6277
0-4239-6277
0-4239-6277

08-5010-7718
08-3146-9145
08-0355-5772

0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265
0-4226-1265

08-3656-5191
08-9940-3229
08-3666-5552
08-1965-2383
08-1739-1146
08-1828-5812
08-9071-2084
06-1414-1963
08-3359-0075
08-6871-1116

สภ.หนองหาน โทรศัพท์กลาง 0-4226-1264-5 โทรสารกลาง 042-261264-5
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กิตเตชิษฐ์ บำรุง
พ.ต.ท. ฐนกร ถาวะโร
พ.ต.ท. ไกรสร พาน้อย
พ.ต.ท. สุริยา โพธิ์ชาเนตร
พ.ต.ท. เจริญศักดิ์ อุบลพิทักษ์
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ อักษรกลาง
พ.ต.ท.หญิง ศรีนวล ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. อติโรจน์ ทาแจ้ง
พ.ต.ท. ทวัช นิยมสุข
พ.ต.ต. ภูตะวัน มูลเมือง

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
Nongkhai Provincial Police
184 หมู่ 9 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
โทรศัพท์กลาง 0-4201-2800 โทรสารกลาง 0-4201-2810
Web Site: www.nongkhai.police.go.th/joom E-mail: nongkhai@police.co.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต
พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
พ.ต.อ. วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ
พ.ต.อ. ไพศาล ลือสมบูรณ์
พ.ต.อ. อรรคพงศ์ พิมลศิริ
พ.ต.อ. ธนเดช ศรีเรไร
ร.ต.อ. มนูญ หลอมทอง

0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800

08-1845-9017
08-9416-3322
08-6310-1122
08-4696-9696
08-6863-4004
08-1954-0784
08-1266-5539

พ.ต.อ. คนองศักดิ์ ทองพันธ์
พ.ต.ท. วิสิฏฐ์ ศรีทรัพย์
พ.ต.ท. บุรณะ วันเหิม
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญภิญญา พรเพ็ง
พ.ต.ท. ชวภณ ฝ้ายขาว

0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800

08-9417-1616
08-1661-5989
08-6754-1038
08-3334-5801
09-7301-1591

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร.)
สว.(คดี/วินัย)

หน้า 414
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ตำแหน่ง
สว.(นผ.)
สว.(กง.)
สว.(มค.กิจการพิเศษ)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. มงคลชัย พลบูรณ์
พ.ต.ท.หญิง วรรณกุล ติโนชัง
พ.ต.ท. พิทูรย์ นินทระ

0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800

09-8565-4979
08-1965-1930
09-4530-3063

พ.ต.อ. จักราวุธ จงศิริ
พ.ต.ท. สมพงษ์ อ่ำกรด
พ.ต.ท. ทวีพงษ์ กีรติพงษ์ธรรม
พ.ต.ท. สุริยา บุญสิทธิ์
พ.ต.ท. รักชาติ นามมูล
ร.ต.อ. ฉัตรชัย ใจไวย์

0-4241-2992
0-4241-2992
0-4241-2992
0-4241-2992
0-4201-2800
0-4241-2992

08-6458-3434
09-0464-9990
08-1964-4172
08-9841-9614
08-8531-7966
08-1836-7696

พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ ภัทรศิริกรพัฒน์
พ.ต.อ. ปรีดา ดวงพุทธา
พ.ต.อ. ประสงค์ กองปัญญา
พ.ต.อ. วีระพล พาโส
พ.ต.อ. ศุภกร เพียรเสมอ

0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800
0-4201-2800

06-1446-9516
08-6631-9897
08-1261-7090
08-9715-8106
08-8557-2065

0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710
0-4241-2710

08-5756-7567
08-2488-1888
08-1661-4753
08-1872-8076
08-7220-6609
08-3338-2334
08-4514-4553
08-6858-4848
08-5459-7676
08-3539-6747
08-6410-2393
08-1059-6009
08-1871-6743
08-8339-2922
09-3086-8288

กลุ่มงานสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน
ผกก.(สอบสวน
ผกก.(สอบสวน
ผกก.(สอบสวน
ผกก.(สอบสวน

สภ.เมืองหนองคาย โทรศัพท์กลาง 0-4241-2710 โทรสารกลาง 0-4241-1662
ผกก.เมืองหนองคาย
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.จร.
สว.(สส.)
สว.อก.

พ.ต.อ. วุฒิชัย จันโทภาส
พ.ต.ท. อรรถศักดิ์ ศิริพานิช
พ.ต.ท. เตชรัฐ ประทุมชาติ
พ.ต.ท. วิเศษ ลานอุ่น
พ.ต.ท. เนรมิต นนสะเกตุ
พ.ต.ท. บำรุง แนบชิดชัย
พ.ต.ท. กิตติธัช สีหา
พ.ต.ท. วิริยภาพ วิริยะวังพรม
พ.ต.ต. สมพาน ขนเงิน
ร.ต.อ. ณัฏฐชัย อัคชาติ
ร.ต.อ. ปวิช อุราสาย
พ.ต.ท. ไตรเทพ ไตรยาง
พ.ต.ท. รณฤทธิ์ แสงคำ
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สีเสมอ
พ.ต.ท. สมพงษ์ ลิ้มพานิชย์
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ท่าบ่อ โทรศัพท์กลาง 0-4243-1035 โทรสารกลาง 0-4240-1072
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. จักรทิพย์ กูลพฤกษี
พ.ต.ท. ประเสริฐ ธรรมชัย
พ.ต.ท. อนุวัตร อ่อนโก้ก
พ.ต.ท. รัชพงศ์ อาจแก้ว
พ.ต.ท. ไพรงาม ยศปัญญา
พ.ต.ท. อนันต์ สุพรรณเภสัช
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาศ ปิตกภัทรากร
พ.ต.ท. สุริยะ เต่าทอง
พ.ต.ต. สายัณห์ พานา
พ.ต.ต. เนติพงษ์ จำนงนิตย์

0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035
0-4243-1035

08-1872-2594
09-9985-6374
08-6621-8951
08-3353-1511
08-4788-8312
08-7895-1911
08-8560-5155
08-3699-4412
08-7861-8196
08-8564-0686

0-4247-1332
0-4247-1332
0-4247-1332
0-4247-1332
0-4247-1332
0-4247-1332
0-4247-1332

08-9570-4000
08-7774-5995
08-9713-3663
09-1063-5121
08-7052-5588
08-7862-5506
09-3549-8359

0-4244-1080
0-4244-1080
0-4244-1080
0-4244-1080
0-4244-1080
0-4244-1080

08-1873-6651
09-4259-1453
08-1320-0416
08-1477-6600
08-8595-4200
08-8560-8898

สภ.โพนพิสัย โทรศัพท์กลาง 0-4247-1332 โทรสารกลาง 0-4247-1332
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.(สส)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธิติบูลย์ ธรรมาวิวัฒน์กุล
พ.ต.ท. สุรกิจ ค้วนเครือ
พ.ต.ท. อดุลย์ ศรีทอง
พ.ต.ท. ไพบูลย์ กัณหา
พ.ต.ต. วาทชัย สัมนวนชี
พ.ต.ท. เจษฏา ศรีกวนชา
พ.ต.ต. สุรสิทธิ์ บุญเนตร

สภ.สังคม โทรศัพท์กลาง 0-4244-1080 โทรสารกลาง 0-4244-1080
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรวุฒิ อุรัจฉัท
พ.ต.ท. อภิราช สนิทวงศ์ชัย
พ.ต.ท. ชวลิต วุฒิเป๊ก
พ.ต.ท. พนัส เนาวรัตน์
ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ กองม่วง
พ.ต.ต. เอกชัย บุญวาส

สภ.ศรีเชียงใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-4245-1035 โทรสารกลาง 0-4245-2092,0-4245-1175
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. สมบัติ นาแถมพลอย
พ.ต.ท. เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ
พ.ต.ท. วิทยา ลีทอง
พ.ต.ท. ชินโชติ วัฒนธนานพ
พ.ต.ท. คำดี น้อยเจริญ
พ.ต.ท. ณัชพล ใจดี

0-4245-1175
0-4245-1175
0-4245-1175
0-4245-1175
0-4245-1175
0-4245-1175

08-1965-6969
08-8563-7856
08-1592-9519
08-9121-1999
08-0400-1255
08-1050-2645
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จุลินทร์ ตลาดธานี
พ.ต.ท. ดนุกานต์ ผาตูมพิทักษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4245-1175
0-4245-1175

08-9842-9876
08-7427-3526

0-4246-3234
0-4246-3234
0-4246-3234
0-4246-3234
0-4246-3234
0-4246-3234
0-4246-3234
0-4246-3234

08-0194-7828
08-0194-7829
08-0194-7830
08-0194-7831
08-0194-7832
08-0194-7833
08-0194-7834
09-0843-2376

0-4241-7236
0-4241-7236
0-4241-7236
0-4241-7236
0-4241-7236
0-4241-7236
0-4241-7236
0-4241-7236

08-5992-2113
08-9699-6070
08-1873-4495
09-5669-5573
08-7865-8884
08-6942-7030
08-3281-2565
08-8562-4397

0-4241-8237
0-4241-8237
0-4241-8237
0-4241-8237
0-4241-8237
0-4241-8237
0-4241-8237

08-1768-6684
08-1261-0866
08-6010-9489
08-1865-8970
09-0338-1831
08-8572-2724
08-4705-0636

0-4248-3006
0-4248-3007
0-4248-3008
0-4248-3009

08-9840-2844
08-1443-2743
08-1964-3582
08-4934-4982

สภ.สระใคร โทรศัพท์กลาง 0-4246-3234 โทรสารกลาง 0-4246-3234
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.(สส)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วีระยุทธ ใบภักดี
พ.ต.ท. พสิษฐ์ โลเกศเสถียร
พ.ต.ท. จักรภพ ศรีจันทะ
พ.ต.ท. ศิริมงคล บุญหนุน
พ.ต.ท. สุชาติ วิทยเจษฎา
พ.ต.ท. อโนทัย สุขมนต์
พ.ต.ท. หญิงดวงจิต ศิลาเกตุ
พ.ต.ต. สานิต สิงห์เสนา

สภ.เฝ้าไร่ โทรศัพท์กลาง 00-4241-7236 โทรสารกลาง 0-4241-7236
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
พงส.ผนก.
สวป.
สว.สส.
พงส.ผนก.
สว.อก.

พ.ต.อ. สราวุธ ศรีชัย
พ.ต.ท. วีระเดช เจริญสุข
พ.ต.ท. นิยม อุตะมะ
พ.ต.ต. อธิศ แสนเภา
พ.ต.ท. อรุณธร ศรีสงค์
พ.ต.ท. วชิรุจน์ สังข์เขียว
พ.ต.ท. สมคง ศรีวิเศษ
พ.ต.ต. หาญชนะ พรมดี

สภ.รัตนวาปี โทรศัพท์กลาง 0-4241-8237 โทรสารกลาง 0-4241-8237
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก( สส.)
พงส.ผนพ.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิรัช นกแก้ว
พ.ต.ท. กรกช นามไพร
พ.ต.ท. จารึก พุ่มระย้า
พ.ต.ท. อนุชา เหล่างาม
พ.ต.ท. นาวา หาธรรมวงศ์
ร.ต.อ. อิทธิฤทธิ์ ภูโอบ
พ.ต.ท. ไพทูรย์ กาญจนลักษณ์

สภ.โพธิ์ตาก โทรศัพท์กลาง 0-4248-3006 โทรสารกลาง 0-4248-3006
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
พงส.ผนพ.

พ.ต.อ. ณัฐ สิงหศิริ
พ.ต.ท. สุดเขต ศีลพรหม
พ.ต.ท. ณรงค์ ตันดี
พ.ต.ท. ปริญญา อักษร
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทวงษ์
พ.ต.ท. เมธี ดีบุรี
พ.ต.ต. อุทัย ชาธรรม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4248-3010
0-4248-3011
0-4248-3012

08-0840-7443
08-1733-5429
08-1965-6409

0-4243-8191
0-4243-8191
0-4243-8191
0-4243-8191
0-4243-8191
0-4243-8191
0-4243-8191

08-4428-4888
09-1050-2444
08-1872-7569
08-7213-7589
08-1391-0943
08-9841-9614
09-6992-4129

0-4244-9025
0-4244-9025
0-4244-9025
0-4244-9025
0-4244-9025
0-4244-9025
0-4244-9025
0-4244-9025

08-1545-5359
08-9569-3915
08-8562-3009
08-9921-6060
08-6038-4562
08-1369-7231
08-4513-2512
08-3282-4628

0-4201-7080
0-4201-7080
0-4201-7080

08-3144-5290
09-8170-8287
08-1048-2353

0-4241-4906
0-4241-4906
0-4241-4906
0-4241-4906

08-0189-0595
09-3424-9992
08-5777-4955
06-2913-5096

0-4241-4875
0-4241-4875
0-4241-4875

08-9944-4286
06-2114-8919
09-9575-9959

สภ.เวียงคุก โทรศัพท์กลาง 0-4243-8191 โทรสารกลาง 0-4243-8191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิศักดิ์ กรองทิพย์
พ.ต.ท. ไพรวัลย์ ท้าวพรม
พ.ต.ท. สิงหราช แก้วเกิดมี
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ จันทร์มา
พ.ต.ท. สมยศ เชียงกางกุล
พ.ต.ท. สุริยา บุญสิทธิ์
พ.ต.ต. เจษฎา ว่องไว

สภ.บ้านเดื่อ โทรศัพท์กลาง 0-4244-9025 โทรสารกลาง 0-4244-9025
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี
พ.ต.ท. พิชญ์วุฒิ โพธิ์จันทร์
พ.ต.ท. วิษณุ ฉัตรวิริยะ
พ.ต.ต. สุชาติ ขวัญใจ
พ.ต.ท. สิทธิรักษ์ สิริสิงห
พ.ต.ท. เทียมชัย คูโพนทอง
พ.ต.ต. นรเศรษฐ สืบสำราญ
พ.ต.ต. สดใส ลาลด

สภ.เซิม โทรศัพท์กลาง 0-4201-7080 โทรสารกลาง 0-4201-7080
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สุเวศ ศรีแนน
ร.ต.อ. ยิ่งภิญโญ หล้าคำภา
พ.ต.ท. จิตติ มูลเมืองแสน

สภ.เหล่าต่างคำ โทรศัพท์กลาง 0-4241-4906 โทรสารกลาง 0-4241-4906
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. มนต์ชัย บางยี่ขัน
พ.ต.ต. เวหา พรมภิภักดิ์
พ.ต.ท. รชต มณีวงศ์
พ.ต.ท. อภิศักดิ์ วงศ์นุกูล

สภ.นางิ้ว โทรศัพท์กลาง 0-4241-4835 โทรสารกลาง 0-4241-4835
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. นิพนธ์ สมานชาติ
พ.ต.ท. ทวี พรหมกุล
พ.ต.ท. ชลธิชา อักษร
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Provincial Police
ถ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์กลาง 0-4261-1617 โทรสารกลาง 0-4261-1455
Web Site: www.mukdahan.police.go.th E-mail: policemuk@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก. (1)
รอง ผบก. (2)
รอง ผบก. (3)
รอง ผบก. (4)
รอง ผบก. (5)
รอง ผบก. (6)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. วิทวัส บูรณสมภพ
พ.ต.อ. ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ
พ.ต.อ. กิติพัฒน์ สุขา
พ.ต.อ. อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร
พ.ต.อ. อัครชัย ยลโสภณ
พ.ต.อ. รณภพ หริ่มสืบ
พ.ต.อ. ระพีพัฒน์ บุญคง
ร.ต.อ. อภิชาต วีระประดิษฐ์

0-4261-1555
0-4261-1455
0-4261-1455
0-4261-1455
0-4261-1455
0-4261-1455
0-4261-1455
0-4261-1455

08-1558-3131
09-3549-1456
06-2137-5456
08-1883-8668
08-7860-8756
08-1708-3358
08-1768-8500
08-9658-3877

0-4263-3529
0-4263-3531
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333
0-4261-1333

08-3669-9918
08-5970-2266
08-1917-1721
08-1545-2625
08-5750-8907
08-9620-6819
08-9277-0925
08-8557-3854
08-1710-1021
08-9863-2246
08-4686-1919
08-1403-0735
08-8563-9965
08-5680-4016
08-9572-1713
08-1875-6888
08-1061-7011

สภ.เมืองมุกดาหาร โทรศัพท์กลาง 0-4261-1333 โทรสารกลาง 0-4263-3534
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน
สว.อก.
สว.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.ท. เศรษฐพันธ์ ศรีสาคร
พ.ต.ท. จิรวิทย์ ปานยิ้ม
พ.ต.ท. ณรงค์ สิตวงษ์
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ ภูนาเมือง
พ.ต.ท. กวี เสนนอก
พ.ต.ท. เจด็จ ปรีพูล
พ.ต.ท. ประหัส ปลายด่วน
พ.ต.ท. คเชนทร์ พันนุมา
พ.ต.ท.หญิง พงลดา ไมตรี
พ.ต.ท. มานิตย์ วงษ์เส
พ.ต.ท. ชินดล งามสุทธิ
พ.ต.ท. เดชบดี รัตนวงศ์
พ.ต.ท. พิชิต ศรีวรรณา
พ.ต.ท. ปิยมิตร แสงเมือง
พ.ต.ต. ฉัตรมงคล บุญกลาง
พ.ต.ต. วิวัฒน์ แสนสุข
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สภ.คำชะอี โทรศัพท์กลาง 0-4269-1055 โทรสารกลาง 0-4269-1054
ผกก.สภ.คำชะอี
รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี
รอง.ผกก.สส.สภ.คำชะอี
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.สภ.คำชะอี
สว.สส.สภ.คำชะอี
สว.อก.สภ.คำชะอี

พ.ต.อ. พชรเดช จันทรวงศา
พ.ต.ท. เกษา ตันสมรส
พ.ต.ท. พัฒนา คาดพันโน
พ.ต.ท. ชัย ร่มธรรมไทร
พ.ต.ท. ธงชัย พาภักดี
พ.ต.ท. ทงศักดิ์ โพธิ์โหน่ง
พ.ต.ท. ชำนิ เมินขุนทด
พ.ต.ท. สุพัฒน์ กองศรี
พ.ต.ท. ประชา มูลสาร

0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055
0-4269-1055

08-1830-8842
08-3147-0066
08-9569-6985
06-1154-1924
08-7955-0405
08-8572-0679
08-1871-9425
08-1877-8191
08-1833-4286

0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099
0-4268-9099

08-1593-1233
08-1997-8828
08-1799-2403
08-4602-0646
08-3339-0153
08-1718-7910
08-4515-5211
08-6227-4201
08-9410-9077
09-3327-3442

0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131
0-4268-1131

08-9293-9449
09-1867-4239
08-1877-4193
08-1544-8251
08-5002-8090
06-1176-7363
08-6646-2711
09-5178-6991
08-1053-2942

สภ.ดอนตาล โทรศัพท์กลาง 0-4268-9099 โทรสารกลาง 0-4268-9099
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิษณุ บรรลุศิลป์
พ.ต.ท. สุขขี บุญเต็ม
พ.ต.ท. บรรพต สุขบท
พ.ต.ท. สมศักดิ์ หอมบุญมี
พ.ต.ท. ถาวร ชัยหงส์ษา
พ.ต.ท. เชิดชาย คำบุญ
พ.ต.ต. วิทูรย์ เจริญอาจ
พ.ต.ต. พลไชย ภูจอมจิตร
ร.ต.อ. ปกรณ์ เรือนแสน
พ.ต.ต. วัชรพล จันทรศรี

สภ.นิคมคำสร้อย โทรศัพท์กลาง 0-4268-1131 โทรสารกลาง 0-4268-1131
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.สส
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณรงค์ นาคทั่ง
พ.ต.ท. ประภาส สุจันทา
พ.ต.ท. สวัสดิ์ ศรีเกษม
พ.ต.ท. วีระชัย สมประสงค์
พ.ต.ท. วัชรวิตติ์ ทับทิมไสย์
พ.ต.ท. อนุวัฒน์ สุทธิสนธิ์
พ.ต.ท.หญิง สุธิดา แก้วเพชร
พ.ต.ต. สมบูรณ์ สีทาเลิศ
พ.ต.ต. กิตติวัฒน์ คนหาญ
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ดงหลวง โทรศัพท์กลาง 0-4269-7049 โทรสารกลาง 0-4269-7049
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา
พ.ต.ท. เสกสิทธ ทวีชัย
พ.ต.ท. ธนิต ดวงกลาง
พ.ต.ต. ผงเพชร ทาซ้าย
พ.ต.ท. นคร เส็งทอง

0-4269-7049
0-4269-7049
0-4269-7049
0-4269-7049
0-4269-7049

08-1872-7383
08-8572-6282
09-2248-4288
08-9862-0170
08-6213-4396

0-4269-9099
0-4269-9099
0-4269-9099
0-4269-9099
0-4269-9099
0-4269-9099

08-1639-9096
09-4902-5079
08-6455-5726
08-9812-4156
08-3007-6868
08-3144-0480

0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183
0-4263-5183

08-1974-8163
08-8539-7177
08-6225-9107
08-1700-9129
08-0415-3891
08-5465-2929
08-5852-8327
08-8747-3975
08-7222-4344

0-4263-6206
0-4263-6206
0-4263-6206
0-4263-6206
0-4263-6206
0-4263-6206
0-4263-6206
0-4263-6206

08-1825-4761
09-3542-5623
09-5654-4994
08-6459-6305
08-3357-9807
08-3351-6688
08-9622-5689
08-7132-3146

สภ.หว้านใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4269-9099 โทรสารกลาง 0-4260-4218
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.ส.
สวป.
สว.สส.
หัวหน้างาน พงสฯ

พ.ต.อ. พาชื่น ภาณุพินทุ
พ.ต.ท. สุรจิต จันทร์แดง
พ.ต.ท. เกรียงไกร กุญชร
พ.ต.ต. ถาวร ยอดยรรยง
พ.ต.ต. จำเนียร เศษฤทธิ์
พ.ต.ต. พงษ์สักก์ หงษ์เวียง

สภ.หนองสูง โทรศัพท์กลาง 0-4263-5183 โทรสารกลาง 0-4263-5183
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤตนัย บัวพันธ์
พ.ต.ท. ณัฐฐ์ อภิณัฐธนสมบัติ
พ.ต.ท. ทวี ปะมา
พ.ต.ท. โอภาส วงษ์คำหาญ
พ.ต.ท. วิทิพย์ โพธิ์สุข
พ.ต.ท. ธีรพล มนต์ดี
พ.ต.ต. สุพิศ ยามดี
พ.ต.ต. เมธี กุลวงศ์
ร.ต.อ. วุฒิชัย บุตรสาร

สภ.ผึ่งแดด โทรศัพท์กลาง 0-4263-6206 โทรสารกลาง 0-4263-3206
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สมยศ รามกุล
พ.ต.ท. วิชยานนท์ นิติกุล
พ.ต.ท. ภควุฒิ แผนตั้งต่อ
พ.ต.ท. ชยพล กิจันทร์
พ.ต.ท. ภศวรรษ บุญหลักคำ
พ.ต.ท. ธีรเดช เหมนนท์
พ.ต.ต. ปรีชา ครองยุติ
พ.ต.ต. ไมตรี เศษโถ
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บ้านค้อ โทรศัพท์กลาง 0-4263-6167 โทรสารกลาง 0-4263-6167
สวญ.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ลิขิต คันศร
พ.ต.ต. สุทธิศักดิ์ สอนสะอาด
พ.ต.ต. สมชาย กิ่งมลิ

0-4263-6167
0-4263-6167
0-4263-6167

08-3414-5872
09-5602-5388
08-9618-3243

0-4267-6500
0-4267-6500
0-4267-6500
0-4267-6500

08-9710-1443
08-9944-4177
08-7220-9039
08-9622-5689

0-4266-4413
0-4266-4413
0-4266-4413
0-4266-4413

08-9569-5654
08-7651-4478
09-4526-0023
08-0409-8881

0-4264-2787
0-4264-2787

08-1499-5977
08-3419-5859

0-4264-3085

08-4262-8422

0-4261-2558
0-4261-2558

08-9547-6689
08-7145-6562

0-4266-2499
0-4266-2499

08-4477-5445
08-6632-5591

สภ.กกตูม โทรศัพท์กลาง 0-4267-6500 โทรสารกลาง 0-4267-6500
สวญ.
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อาทิตย์ แสนวัง
พ.ต.ท. นิรันดร เขตเจริญ
พ.ต.ต. นิยม ดลราษี
พ.ต.ต. ปรีชา ครองยุติ

สภ.ป่าไร่ โทรศัพท์กลาง 0-4266-4413 โทรสารกลาง 0-4266-4413
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. นาม พานิชนอก
พ.ต.ท. พิทยา วรรณโยชน์
พ.ต.ท. กิจจาวัชร แสงศรี
พ.ต.ท. พุทธา สีอ่อน

สภ.หนองสูงใต้ โทรศัพท์กลาง 0-4264-2787 โทรสารกลาง 0-4264-2787
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วีระวุฒิ เศษแสงศรี
พ.ต.ท. ธิติภูมิ ผิวบุญเรือง

สภ.คำป่าหลาย โทรศัพท์กลาง 0-4264-3085 โทรสารกลาง 0-4264-3085
สว.

พ.ต.ท. วิทยา หินโยธา

สภ.ดงเย็น โทรศัพท์กลาง 0-4261-2558 โทรสารกลาง 0-4261-2558
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ภูวนาท สุขรมย์
พ.ต.ต. ไพบูรณ์ สุวรรณคุณ

สภ.นาอุดม โทรศัพท์กลาง 0-4266-2499 โทรสารกลาง 0-4266-2499
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. บุญหลาย ศรีอุบล
พ.ต.ท. ภูริทัต ศักขินาดี

ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
Sakonnakhon Provincial Police
1899 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์กลาง 0-4271-1665 โทรสารกลาง 0-4271-1923
Web Site: http://www.Sakhonnakhon.police.go.th E-mail: skppol@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)

พล.ต.ต. ชัยญัติ สายถิ่น
พ.ต.อ. สมเกียรติ เกิดจงรักษ์

0-4271-1878
-

08-1544-2766
08-6860-3999
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. สมประสงค์ พิมพิลา
พ.ต.อ. ชลิฏ วงษ์เจริญกิจ
พ.ต.อ. ธวัชชัย หาญนัทธี
พ.ต.อ. ประมาณ คุ้มวงศ์ดี
พ.ต.อ. ระพีพัฒน์ บุญคง
ร.ต.ท. สิทธิพร อ่อนเฉย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4271-6264
0-4271-6264
0-4271-6264
0-4271-6264
-

08-1739-7676
08-9571-6711
08-1549-0949
08-1261-0783
08-1768-8500
08-9444-8229

0-4271-1760
0-4271-1760
0-4271-1760
0-4271-1760
0-4271-1760
0-4271-1760
0-4271-1760

08-1872-5604
08-4799-9398
08-9274-7403
08-1767-4614
08-5757-1991
08-1544-0924
08-1554-4992

0-4271-6647
0-4271-6647
0-4271-6647
0-4271-6647
0-4271-6647
0-4271-6647
0-4271-6647

08-9577-4336
08-4686-1270
09-3528-4141
08-4602-6705
08-1965-5060
08-1975-8702
09-0986-8899

-

08-6999-0900
08-8582-3438
08-9522-7460
08-9482-8668
08-9569-9982
08-1265-5010
09-0351-5018
08-7948-3014
08-9963-6162
08-4956-9611

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-427-2906 โทรสารกลาง 0-427-2906
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสถียร บุญชื่น
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ จิระสกุลไทย
พ.ต.ท. สมคิด ผาณิบุศย์
พ.ต.ท. สมคิด หาญชุยชาย
พ.ต.ท. กฤศกร เชื้อสิงห์
พ.ต.ท. ภาสกร หินเธาว์
พ.ต.ท. อภิโชค มีทอง

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4271-6647
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สุคนธ์ พัฒน์มะณี
พ.ต.อ. ภูธร จันทร์ฤาชัย
พ.ต.อ. คมสัน บุญเติม
พ.ต.อ. วีระศักดิ์ พิมพ์มีลาย
พ.ต.อ. สุรพล ปาระคะ
พ.ต.ท. ดนัย ทองคำ
พ.ต.ต.หญิง กาญจนา ถาวรฟัง

สภ.เมืองสกลนคร โทรศัพท์กลาง 0-4271-1506 โทรสารกลาง 0-4271-6409
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
พ.ต.ท. ธิติ สมศรี
พ.ต.ท. พณพศ พนมชัย
พ.ต.ต. สมจิตร เบ็ญเจิด
พ.ต.ท. พันธุจิตต์ ศรีตลาด
พ.ต.ท. สุระชาติ ปวงสุข
พ.ต.ท. เสกสรร บาอุ้ย
พ.ต.ต. ประหยัด สิทธิเลาะ
พ.ต.ต. กิตติพล เกตุมาลา
พ.ต.ท. อภิชาต ครองยศ
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภูมิเทพ ภูมิธนานนท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-0744-1191

-

08-9274-3096
09-3530-8822
08-1846-8866
08-9841-3843
08-7822-4228
08-1749-4209
08-9593-3796

-

09-0962-8971
08-1975-8702
09-1013-7132
08-7711-8003
08-7430-2565
08-3341-1432
09-7304-8899

-

08-1890-0045
08-7229-6939
08-4962-3653
08-1739-7478
08-1376-5469
08-5465-5882

-

08-8040-2614
09-8189-7904
08-0455-9696
09-3326-3477
08-3304-6234
09-3415-4640

สภ.ขมิ้น โทรศัพท์กลาง 0-4274-6319 โทรสารกลาง 0-4274-6319
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ องอาจ
พ.ต.ท. ทองสัมฤทธิ์ อุ่นวิเศษ
พ.ต.อ. สุชาติ เมชนก
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ นาจันทร์เจียม
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ เครื่องดี
พ.ต.ท. ไมตรี เทพล
พ.ต.ท. หรรษกานต์ ปะกิระคัง

สภ.ตาดโตน โทรศัพท์กลาง 0-4271-2475 โทรสารกลาง 0-4271-2475
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สำเนา ปิ่นแก้ว
พ.ต.ท. ดนัย ทองคำ
พ.ต.ท. สาโรจน์ พลมณี
พ.ต.ท. เมธสิทธิ์ มธุรส
พ.ต.ท. สุเนตร นวลบัตร
พ.ต.ท. ไกรสร อินธิราช
พ.ต.ท.หญิง ศุภิสรา จันทะรักษ์

สภ.วานรนิวาส โทรศัพท์กลาง 0-4279-1134 โทรสารกลาง 0-4279-1134
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรกิจ นิลพิบูลย์
พ.ต.ท. ชัยเชษฐ์ สุระเสียง
พ.ต.ท. ธีรยุทธ วัณณกุล
พ.ต.ท. นำชัย ศรีเวียง
พ.ต.ท. ประทีบ กุลแก้ว
พ.ต.ต. รุ่งวิทยา บุญวิเศษ

สภ.ศรีวิชัย โทรศัพท์กลาง 0-4216-7087 โทรสารกลาง 0-4216-7087
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุบิน หนูเปีย
พ.ต.ท. วันชัย เขื่อนธะนะ
พ.ต.ท. สมชาย ชูแก้ว
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ อักษรพิมพ์
พ.ต.ท. จงฑณ ชื่นสกุล
พ.ต.ต. สังคม นาเมือง

หน้า 424

ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สว่างแดนดิน โทรศัพท์กลาง 0-4272-1605-6 โทรสารกลาง 0-4272-1416
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กวีศักดิ์ สุขบาง
พ.ต.ท. ณัฐพล เติมแก้ว
พ.ต.ท. วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต
พ.ต.ท. อุบล วงศ์รักษไทย
พ.ต.ท. ชัยพร สีมาวุธ
พ.ต.ต. อธิพงษ์ กงพาน
พ.ต.ต. พัลลภ กลิ่นหอม
พ.ต.ต. วสันต์ ใจหมั่น

-

08-6083-8182
08-1799-6421
08-1261-1233
08-3347-3475
08-7018-4382
08-7372-8877
09-3569-6667
08-0197-8214

สภ.แวง อ.สว่างแดนดิน โทรศัพท์กลาง 0-4272-9123 โทรสารกลาง 0-4272-9123
ผกก.
รอง ผกก ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิชยันต์ ดวงก้งแสน
พ.ต.ท. สุรินทร์ อุประโคตร
พ.ต.ท. จงประเสริศร์ มธุรส
พ.ต.ต. นพดล วงศ์เสาร์เนาว์
พ.ต.ท. บุญเชิด พลแสน
พ.ต.ท. สุวิทย์ อ่างลี
พ.ต.ท. สัณห์ชัย สุขธวัช

-

08-3326-2691
08-0199-2079
09-3454-9988
08-0720-2733
08-2850-6513
08-1768-1968
08-8326-7535

-

08-1257-5869
08-5451-3344
08-1964-2222
08-1320-2526
08-7023-8392
08-9553-9823
09-3325-2158

-

08-5010-8049
08-9619-5139
08-1670-8098
08-4799-2844
08-1768-9071
08-4954-2992
08-9422-1776

สภ.พังโคน โทรศัพท์กลาง 0-4277-1111 โทรสารกลาง 0-4277-1505
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จุลฤทธิ์ จุลกะ
พ.ต.ท. ปกรณ์ กันยะจันทร์
พ.ต.ท. ยุทธ ไชยพล
พ.ต.ท. ไพจิตร ใครบุตร
พ.ต.ท. ดุลย์ รัตนะ
พ.ต.ต. อภิวัฒน์ สิทธิจันทร์
พ.ต.ต. สุริยัน อินทร์สา

สภ.พรรณานิคม โทรศัพท์กลาง 0-4277-9232 โทรสารกลาง 0-4277-9233
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุกิจ อ่วมวงษ์
พ.ต.ท. สนั่น คำสีเขียว
พ.ต.ท. ไชยยงค์ ทิทำ
พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ วงษ์สนิทธีรา
พ.ต.ท. สุเทพ สนิทชน
พ.ต.ท. ชาตรี พงษ์ไพบูลย์
พ.ต.ต. ไชยรัตน์ ชาสมบัติ
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.วาริชภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4278-1186 โทรสารกลาง 0-4278-1186
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิยม พุทธาศรี
พ.ต.ท. ณัฐกิตติ์ แก้วคำแสน
พ.ต.ท. วิเชษฐ์ เทพพานิช
พ.ต.ท. ชนณรงค์ วันชา
พ.ต.ต. ปิยะเดช พบสมัย
พ.ต.ท. สุพิน แวงแสน
พ.ต.ต. สันติ ปุณริบูรณ์

-

08-1871-3672
08-1954-1136
08-1842-2079
08-8318-3772
08-1739-5824
08-7229-8617
08-1320-1617

-

08-4601-1346
06-1954-5899
08-9209-6132
08-9136-3443
08-1436-2888
09-1374-9655
08-1117-9884
08-9786-9068
08-1261-7548

-

08-8736-6473
08-9570-0227
08-6553-6198
08-6154-4469
08-7953-7924
08-4742-0009
08-1192-5559

-

08-1261-5171
08-1320-9214
08-1803-3508
08-9420-1649
08-7950-9945
08-9225-8758

สภ.กุสุมาลย์ โทรศัพท์กลาง 0-4276-9080 โทรสารกลาง 0-4276-9080
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุจินต์ ศิริขันธ์
พ.ต.ท. ธัญวุฒิ เสือข้าม
พ.ต.ท. พอง แพงไชย
พ.ต.ท. ธเนศ ประทุมวัลย์
พ.ต.ท. รุ่งชาย ลูกอินทร์
พ.ต.ต. กิตติชัย จักรบุตร
พ.ต.ต. เนตร พรมศิริ
พ.ต.ต. สมานศักดิ์ ศรีประเสริฐ
พ.ต.ต. ถวิล อนุไพร

สภ.โคกศรีสุพรรณ โทรศัพท์กลาง 0-4276-6092 โทรสารกลาง 0-4276-6092
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
พ.ต.ท. อาทร สิมพลา
พ.ต.ท. สัณหนนท์ ไชยเดช
พ.ต.ท. ชนณพัฒน์ ศิริเลิศ
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ ปู่ทา
พ.ต.ต. วรวิทย์ นนพละ
พ.ต.ท. ศรายุทธ ศักดิ์ศรีบุญดี

สภ.กุดบาก โทรศัพท์กลาง 0-4278-4116 โทรสารกลาง 0-4278-4125
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ กลีบแก้ว
พ.ต.ท. สมเกษม จารักษ์
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ วิเศษนันท์
พ.ต.ท. ธีรวีร์ อุตตรชน
พ.ต.ต. ธวัชชัย พมุลิจันทร์
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สนชัย หงษ์ทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-9582-0469

-

08-5645-2556
08-9938-6455
08-8732-5599
08-6229-7832
08-6174-5183
09-4394-5653
08-8540-9224
08-2739-9524

-

08-3336-8388
08-1592-3452
09-8114-0485
08-9569-7708
08-6459-1436
08-1749-7874
08-1066-3252

-

08-6230-8590
08-1494-5551
08-0413-6214
08-0351-4511
08-2837-4657
08-1207-4323
08-1739-2220
08-1726-0150

-

08-1871-2258
08-4956-0727
08-1954-3348
09-3326-8338
08-6854-0428

สภ.โพนนาแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-4270-7020 โทรสารกลาง 0-4270-7020
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญเลิศ ราชพรมมา
พ.ต.ท. เชิงศักดิ์ เอิบอาบ
พ.ต.ท. ไกร สอนสี
พ.ต.ท. กองเกียรติ จันทร์สนิท
พ.ต.ต. ภุมรัตน รินสีมา
พ.ต.ท. ปรีดา สุดชา
พ.ต.ต. สมศักดิ์ คำหนัก
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ จ่าภา

สภ.ภูพาน โทรศัพท์กลาง 0-4270-8131 โทรสารกลาง 0-4270-8131
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ขวัญชาติ ไขแสง
พ.ต.ท. ชูเกียรติ สุขสวัสดิ์
พ.ต.ท. พิชัย ชาวสวน
พ.ต.ต. วัฒนวิทย์ นิคม
พ.ต.ท. นรินทร์ โคตรคำจันทร์
พ.ต.ท. สรศักดิ์ แก้วอุดม
พ.ต.ท. ศาสตรวรรธ จันทร์งาม

สภ.นิคมน้ำอูน โทรศัพท์กลาง 0-4278-9122 โทรสารกลาง 0-4278-9122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศ์ปณต หนูแก้ว
พ.ต.ท. เสริฐศักดิ์ คงอยู่
พ.ต.ท. สีมอญ ตันตุลา
พ.ต.ต. ชาญณรงค์ นนทมาร
พ.ต.ต. สุวิทย์ สุวิทย์
พ.ต.ท. เชี่ยวชาญ จำปาเมือง
พ.ต.ท. เอกวัฒน์ รักโคตร
พ.ต.ท. สำราญ เวียงนนท์

สภ.ส่องดาว โทรศัพท์กลาง 0-4278-6126 โทรสารกลาง 0-4278-6091
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.

พ.ต.อ. จิระศักดิ์ พิลาวัลย์
พ.ต.ท. ทรงพล วันทาวงษ์
พ.ต.ท. ปภาวิน ไชยคำภา
พ.ต.ท. บุญยงค์ แก้วประเสริฐ
พ.ต.ท. รณชัย โพธิ์มี
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สว.สส.
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ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ สิทธิ
พ.ต.ท. ขวัญนิรันดร์ พละพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-7854-2049
08-1369-9901

-

08-1873-4878
08-3415-8227
08-5312-0111
08-6224-6379
09-1689-6907
09-3385-2092
08-3291-4999

สภ.อากาศอำนวย โทรศัพท์กลาง 0-4279-9254 โทรสารกลาง 0-4279-9078
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ บุญไทย
พ.ต.ท. พัฒนอุดม อุ่นประกอ
พ.ต.ท. สุพจน์ นาสถิตย์
พ.ต.ท. สมพงษ์ ขันติยู
พ.ต.ท. ไพชยนต์ ผายทอง
พ.ต.ต. ต่อฤทธิ์ ศิลาคุปต์

สภ.เต่างอย โทรศัพท์กลาง 0-4276-1061 โทรสารกลาง 0-4276-1079
ผกก.

พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร

-

รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. จำเนียร สกลอินทร์
พ.ต.ท. ภาณุพล เลพล
พ.ต.ท. ประพันธ์ศักดิ์ จันทร์ศิริ

-

สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. อรุณ ดำรงค์กิจ
พ.ต.ท. จีรัชญ์พัฒน์ จันทร์แดง
พ.ต.ต. วีระพงษ์ สุวรรณเกษาวงศ์

-

08-18739074/08-50802463
09-4541-6098
08-1966-9808
08-72322848/09-10508353
08-6639-7758
06-3247-8946
09-1686-4191

-

08-4383-8949
08-7221-7964
08-6238-5820
08-7111-8099
08-7105-5099
08-8733-6137
08-1545-7905

-

08-9569-5021
09-9449-1459

สภ.คำตากล้า โทรศัพท์กลาง 0-4279-6004 โทรสารกลาง 0-4279-6004
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีรนารถ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ต.ท. นิคม ผิวโพนม่วง
พ.ต.ท. อรรถพล ประกอบดี
พ.ต.ท. วชิรญาณ ชนะสิทธิ์
พ.ต.ท. อาทิตย์ พาคาม
พ.ต.ท. สมคิด ขุนนายก
พ.ต.ท. ปรีชา แฉล้มศรี

สภ.บ้านม่วง โทรศัพท์กลาง 0-4279-4320 โทรสารกลาง 0-4279-4320
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ มโนทัย
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รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมบัติ อุ่นมีสี
พ.ต.ท. สากล วะหาโล
พ.ต.ท. วิรัตน์ เขียวนิล
พ.ต.ท. ก่อเกียรติ ชื่นชม
พ.ต.ท. วิเชียร สายประศาสน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-1057-7203
08-9278-9058
08-3351-0099
08-1995-1453
08-3345-4620

-

08-1975-8995
09-9519-4546
08-6063-9933
08-1736-4215
08-6220-5370
08-1837-4455
08-6231-5666

สภ.เจริญศิลป์ โทรศัพท์กลาง 0-4270-9205 โทรสารกลาง 0-4270-9205
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิพัฒน์ มนาปี
พ.ต.ท.ดร. ณรงค์ ศรีวิเชียร
พ.ต.ท. โสภณ ชั้นไพบูลย์
พ.ต.ต. จีรศักดิ์ ภูแสนศรี
พ.ต.ท. สุพิศ อ่อนละมุล
พ.ต.ท. ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์
พ.ต.ต. นิรันดร์ พุทธวงศ์

สภ.สว่าง โทรศัพท์กลาง 0-4297-3068 โทรสารกลาง 0+4297-3014
สวญ.

พ.ต.ท. เจษฏา เปรมโต

-

สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. คะนอง ปทุมวัน
พ.ต.ท. ตะวัน ฉวีวรรณ์
พ.ต.ท. จำรัส ประคอง

-

08-5926-6777/
08-5976-4555
08-1459-3448
08-1980-3789
08-1912-8359

-

08-1060-7172
08-7859-7729
08-9981-4425
08-1261-0321

-

08-1974-7550
08-0190-1456
08-9715-3571
08-1974-0759

-

09-3326-0795
08-8336-3709
08-1117-1072

สภ.โพนแพง โทรศัพท์กลาง 0-4298-1272 โทรสารกลาง 0-4298-1272
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วีระ นนทะวงษ์
พ.ต.ท. คชณิธ เที่ยงแท้
พ.ต.ท. ชิน ติงมหาอินทร์
พ.ต.ท. บรรดิษฐ์ วงศ์กาศ

สภ.หนองสนม โทรศัพท์กลาง 0-4270-4947 โทรสารกลาง 0-4270-4947
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สวาท จันทาคำ
พ.ต.ต. นพดล บัวลี
พ.ต.ท. ธวัชชัย โคแก้ว
พ.ต.ท. เล็ก อามาตย์

สภ.โพนงาม โทรศัพท์กลาง 0-4216-8104 โทรสารกลาง 0-4216-8104
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.ท. ถวิล คำเกษ
พ.ต.ต. วิเชียร ผ่องใสศรี
พ.ต.ท. ปรีดา วัฒนะสุระ
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สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อำนวย ศิลวิชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-9276-2571

-

09-1883-5161
08-2837-4657
08-1117-7420
09-4694-3424

-

08-5730-9130
08-8316-4744
08-1058-9782
08-7226-4157

-

08-7104-7589
08-1974-6151

-

08-2124-6702
08-7233-1339
09-3569-9136

-

08-1380-6154
08-1369-7487

สภ.สร้างค้อ โทรศัพท์กลาง 0-4216-3563 โทรสารกลาง 0-4216-3564
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. พรศักดิ์ งามดี
พ.ต.ต. สุวิทย์ สุวรรณ
พ.ต.ท. สราวุธ มันตาพันธ์
พ.ต.ต. ธนกฤต จันธนลุน

สภ.คำบ่อ โทรศัพท์กลาง 0-4277-4111 โทรสารกลาง 0-4277-4111
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.

พ.ต.ท. วรพงษ์ พุ่มศิโร
พ.ต.ต. อภิเดช บุญไชยโย
พ.ต.ท. ศักดิ์ งามเสน่ห์
พ.ต.ท. สุพันธ์ อันทะเกตุ

สภ.นาใน โทรศัพท์กลาง 0-4270-3417 โทรสารกลาง 0-4270-3417
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ณัฐพัชร์ วิเท่ห์วรกาญจนน์
พ.ต.ต. ชาติชัย วงษ์แสงจันทร์

สภ.ดงมะไฟ โทรศัพท์กลาง 0-4298-1231 โทรสารกลาง 0-4298-1231
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. โฆษิต หมอยา
พ.ต.ต. เพื่อน พรมดี
พ.ต.ต. นันท์มนัส โพธิ์ศรี

สภ.โคกสี โทรศัพท์กลาง 0-4277-6057 โทรสารกลาง 0-4277-6057
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อภิชาต มัฆนาโส
พ.ต.ต. ชุมพร พรมอินทร์

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu Provincial Police
69 ถ.ยุวานนท์ ต.ลำภู อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์กลาง 0-4237-8521 โทรสารกลาง 0-4237-8522
Web Site: www.Nongbualamphu.police.go.th E-mail: Police.nongbualamphu@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)

พล.ต.ต. สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ สุขเกษม
พ.ต.อ. จักฎ์กฤษณ์ จันทรรัตน์
พ.ต.อ. จักรพงศ์ นามสง่า
พ.ต.อ. ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
พ.ต.อ. ไพโรจน์ กุจิรพันธ์

0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521

08-1639-4903
08-6831-3377
09-2929-5535
08-9274-9045
08-1954-6113
08-9841-1203
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กง.)
สว.(มค.)
สว.(วน.)
สว.(เทคโนฯ)

พ.ต.อ. สุนทร โชคอำนวย
พ.ต.ท. เฉลิมพล ยอดประทุม
พ.ต.ท. บุฎฎา แฝงเมืองคุก
พ.ต.ท. อำนวย มีมา
พ.ต.ท. จีรพงษ์ บุญพิรินทร์
พ.ต.ท. นิกร คำวันดี
พ.ต.ท.หญิง บุญน้อม มีมา
พ.ต.ท.หญิง มินตราภรณ์ ลี้สงวน
พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์ ลานรอบ
พ.ต.ท. เทพนิมิต ทุนประเทือง

0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521

09-5547-4939
08-9729-3033
08-1601-8978
08-1601-6019
09-2296-7505
08-7863-1212
08-6237-4555
09-3216-9398
08-7945-4544
08-9617-1999

พ.ต.อ. พรพิชิต สุปัญญา
พ.ต.ท. สรภพ หมื่นกันยา
พ.ต.ท. สุเมธ ขันทอง
พ.ต.ท. สมหมาย สุทโธ
พ.ต.ต. เจษฎา ห้าวหาญ

0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521

09-1119-7777
08-3453-3652
08-8865-2402
08-1047-6234
08-2843-4666

พ.ต.อ. สมกฤษ จันทอง
พ.ต.อ. อัษดิน สมศรี
พ.ต.อ. พิทักษ์ กองทัพไทย
พ.ต.ท. รตะพงษ์ ธรรมสกุลรังสี
พ.ต.ท. สุริยัน ศรีจันทะ

0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521
0-4237-8521

08-1768-2862
09-3391-2464
09-7331-9555
08-9944-2734
08-7218-4906

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

งานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

สภ.เมืองหนองบัวลำภู โทรศัพท์กลาง 0-4231-2578 โทรสารกลาง 0-4231-1054
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
สวป.

พ.ต.อ. รัชพล เสริมศรัณย์
พ.ต.ท. มานะ ธัญญะวานิช
พ.ต.ท. ภควัต บงแก้ว
พ.ต.ท. อำนาจ ฉิมมา
พ.ต.ท. สุมนชาย จำนงนิจ
พ.ต.ท. นิกร หอมอ่อน
พ.ต.ท. จำเนียร ไชยวาส
พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์ พนมชัยจิรกุล
พ.ต.ท. สุชาติ สุทธิภาพ

0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578

08-6338-8847
09-8668-9751
08-7946-8785
08-1873-2961
08-5006-7153
08-6221-9566
08-0007-6199
08-7866-7007
08-7218-6910
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สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวนฯ)
สว.(สอบสวนฯ)
สว.(สอบสวนฯ)
สว.อก.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชธิกร คำอาษา
พ.ต.ท. สมคิด ชื่นชม
พ.ต.ท. เสาร์คำ ชมภูปิก
พ.ต.ต. สุเนตร สรรพ์สมบัติ
พ.ต.ต. นิรันดร์ ปัสสาโท
พ.ต.ต. ไพศาล พรมบุตร
ร.ต.อ. พิสัณย์ ขันธอุบล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578
0-4231-2578

09-2981-2901
08-7858-4377
08-1052-6267
08-8549-2478
08-5007-7944
08-9841-8502
08-6557-2199

0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360
0-4237-5360

08-1975-4003
08-1457-3626
08-9714-4412
08-5741-7936
08-0191-3585
08-1544-2340
09-6774-4515
08-7945-9050
08-1799-6945

0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030
0-4235-9030

08-5145-8336
08-1974-4051
08-3340-3239
08-1708-1216
08-3363-3345
08-1974-9425
09-5168-5395
08-1320-3509
09-3384-2782
08-1768-1602

0-4235-3896
0-4235-3896
0-4235-3896
0-4235-3896

09-1191-1169
08-1839-8089
08-7863-3895
08-9576-3349

สภ.โนนสัง โทรศัพท์กลาง 0-4237-5360 โทรสารกลาง 0-4237-5576
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวนฯ)
สว.(สอบสวนฯ)

พ.ต.อ. สุวัฒชัย มะลิทอง
พ.ต.ท. ณรงค์ภัทร ช้วนกุล
พ.ต.ท. วีรยุทธ เหมือนพุฒ
พ.ต.ท. อุทิศ สนิมคร่ำ
พ.ต.ท. อิทธิวัตร มูลขุนทศ
พ.ต.ท. สมโภชน์ กาญจนสกุล
พ.ต.ท. อำนวยกานต์ สรรพ์สมบัติ
พ.ต.ต. ธนายุทธ ดวงทองมา
พ.ต.ต. สุพล คำภีระมี

สภ.นากลาง โทรศัพท์กลาง 0-4235-9030 โทรสารกลาง 0-4235-9030
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวนฯ)
สว.(สอบสวนฯ)
สว.อก.

พ.ต.อ. ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน
พ.ต.ท. สุภี พลดงนอก
พ.ต.ท. ภิรมชัย นาคสุวรรณ
พ.ต.ท. ถนัด คำสุข
พ.ต.ท. วชิรา ศรีเวียงราช
พ.ต.ท. สมใจ รักศิลป์
พ.ต.ท. กิตติชัย โถวิเชียร
พ.ต.ท. ฐากูลอุตส่าห์ ศรีหาคำ
พ.ต.ต. ประยุทธ์ ลายเมฆ
พ.ต.ท. ยงยุทธ เพียราษฎร์

สภ.ศรีบุญเรือง โทรศัพท์กลาง 0-4235-3896 โทรสารกลาง 0-4235-3896
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. กริช ปัตลา
พ.ต.ท. พงศักดิ์ ชัยชนะกุล
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ อัครฮาด
พ.ต.ท. ธเนศร อาจกล้า
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รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวนฯ)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นพวัฒน์ ธาตุชนะ
พ.ต.ท. รักษา ไชยนา
พ.ต.ท. วรวิทย์ น้ำใจดี
พ.ต.ต. พรชัย ประพิณ
ร.ต.อ. คมกริบ ใยแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4235-3896
0-4235-3896
0-4235-3896
0-4235-3896
0-4235-3896

08-9575-1900
08-8318-1007
08-1816-6536
09-5664-0327
09-2790-6024

0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191
0-4237-2191

08-1768-9230
09-4516-0861
08-7232-2080
08-6853-4014
08-5741-5622
08-4954-0196
08-6238-1710
08-1975-4039
08-3308-5459

0-4200-4054
0-4200-4054
0-4200-4054
0-4200-4054
0-4200-4054
0-4200-4054
0-4200-4054
0-4200-4054

08-1975-1198
08-1974-8420
08-9863-6677
08-8703-7384
08-5457-3592
08-1902-8645
08-5738-3304
08-3359-3304

0-4294-1095
0-4294-1095

08-5675-4393
08-5979-6168

0-4249-0834

08-1261-9060

สภ.สุวรรณคูหา โทรศัพท์กลาง 0-4237-2191 โทรสารกลาง 0-4237-2062
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวนฯ)
สว.(สอบสวนฯ)
สว.อก.

พ.ต.อ. ฉกาจน์ เทียมวงศ์
พ.ต.ท. ธีระยุทธ ฉายาวุฒิพงศ์
พ.ต.ท. ชวโรจน์ ต้นเงิน
พ.ต.ท. วรรณะ กมลตรี
พ.ต.ท. อำนวยพล กรรมหาวงศ์
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ สารโพคา
พ.ต.ท. บุญมี ใจดี
พ.ต.ท. วีระ โพทุมทา
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ศรีบุญเรือง

สภ.นาวัง โทรศัพท์กลาง 0-4200-4054 โทรสารกลาง 0-4200-4054
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวนฯ)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุสันต์ พยัคหาญ
พ.ต.ท. เกียรติชัย ปอวิจิตกุล
พ.ต.ท. พรหมศักดิ์ หงษ์วรรณา
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ดอนศรีชา
พ.ต.ท. ธนโชติ ปราบหลอด
พ.ต.ท. ธนธร ผาสุก
พ.ต.ท. ศุภชัย ทีโย
พ.ต.ท. ชูวิทย์ ชุมแวงวาปี

สภ.โนนเมือง โทรศัพท์กลาง 0-4294-1095 โทรสารกลาง 0-4294-1095
สว.
สว.(สอบสวนฯ)

พ.ต.ท. กีรติพงษ์ แสนศรีมหาชัย
พ.ต.ท. กิตติพล สมสิทธิ์

ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Police
222 หมู่ 13 ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์กลาง 0-4249-0834 โทรสารกลาง 0-4249-0835
ผบก.

พล.ต.ต. สุภลักษณ์ วรรณฤกษ์งาม
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
พ.ต.อ. อานนท์ นามประเสริฐ
พ.ต.อ. วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์
พ.ต.อ. พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์
พ.ต.อ. สรรธาน อินทรจักร์

0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834

08-5415-3545
08-1739-3221
08-1717-8277
09-8749-3915
08-5759-4004

พ.ต.อ. วีระชาติ สุบงกช
พ.ต.ท. สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์
พ.ต.ท. อภิเชษฐ์ โหม่งพุฒ
พ.ต.ท. อนนต ชลประทาน
พ.ต.ท.หญิง อัญชรีพร สุทธิปประภา
พ.ต.ท. ประคอง สรรศรี
พ.ต.ต. ชยานนท์ วรรณโชติ
ร.ต.อ. มนตรี มามี
พ.ต.ท. วชิรกร แต้มกลางวิเชียร
พ.ต.ต. รัชกฤช ศิรวัชวรกุล

0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834

08-5315-2300
08-7683-9837
08-9186-2323
09-8593-9664
08-0500-8222
08-1738-6831
08-2635-6665
09-0839-9920
08-5696-7813
09-7309-5958

พ.ต.อ. โชคชัย อินทะนิน
พ.ต.ท. สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ
พ.ต.ท. อดุลย์ ฉิมทับ
พ.ต.ท. อนัน ฤทธิธรรม
พ.ต.ต. บดินทร์ คำผุย

0-4249-0837
0-4249-0837
0-4249-0837
0-4249-0837
0-4249-0837

08-1879-2407
06-1137-3258
08-1708-4623
08-7255-0202
08-5213-8152

พ.ต.อ. สุรพล พลโยธา
พ.ต.อ. ประจักษ์ วงษ์หนองแวง
พ.ต.อ. ประพันธ์ หล้าวงศ์
พ.ต.ท. จิตเกษม แก้วท่าไม้
พ.ต.ท. เนื่องฤทธิ์ ตาตะมิ

0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834
0-4249-0834

08-1391-6858
08-8548-8546
08-1768-5756
08-1574-8006
08-1954-7629

0-4249-1258
0-4249-1258
0-4249-1258
0-4249-1258

09-2552-2199
09-5168-2541
08-3146-2906
08-5422-1086

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(สื่อสาร/เทคโน)
สว.(กง.)
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(วินัย)
สว.(กบ.)
สว.(ปป.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองบึงกาฬ โทรศัพท์กลาง 0-4249-1258 โทรสารกลาง 0-4249-12546
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
พงส.(ผนพ.)

พ.ต.อ. อนุกูล ดาวลอย
พ.ต.ท. สันติ บุญชู
พ.ต.ท. จรูญศักดิ์ ลำพุทธา
พ.ต.ท. นพดล ทาบึงกาฬ
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ฉายยนต์ ชาวดอน
ร.ต.อ. พสุชา บุตรเชียงคำ
พ.ต.ท.หญิง รัชนีมล ศรีเวียง
พ.ต.ท. สัณยพงศ์ พันธุ์คณิสร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4249-1258
0-4249-1258
0-4249-1258
0-4249-1258

08-1872-3670
08-5455-9989
08-9175-6405
08-1049-4569

0-4248-5035
0-4248-5035
0-4248-5035
0-4248-5035
0-4248-5035
0-4248-5035
0-4248-5035
0-4248-5035

08-1766-2938
08-1832-6095
08-1494-8044
08-0751-9229
08-9575-3622
09-1868-1514
09-4193-6879
08-5909-2159

0-4248-9113
0-4248-9113
0-4248-9113
0-4248-9113
0-4248-9113
0-4248-9113
0-4248-9113
0-4248-9113

08-1887-8979
08-1260-8080
08-1872-0792
08-1117-2795
08-1964-0465
08-9205-2388
09-3056-2599
08-3346-8818

0-4248-1116
0-4248-1116
0-4248-1116
0-4248-1116
0-4248-1116
0-4248-1116

08-9419-1234
08-4876-2668
08-1320-0610
09-3327-4510
08-3348-0088
08-6860-3489

0-4249-7078
0-4249-7078
0-4249-7078

08-1975-3852
09-6213-0824
09-1026-9099

สภ.โซ่พิสัย โทรศัพท์กลาง 0-4248-5035 โทรสารกลาง 0-4248-5034
ผกก.
รอง.ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยยุทธ ธรรมสุนา
พ.ต.ท. ประยูร ศิริสุทธินันท์
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ โสตะวงศ์
พ.ต.ท. ยอดยม อุปกา
พ.ต.ท. ทรงยศ หินนนท์
พ.ต.ท. ชาติชาย วัฒนาสุข
พ.ต.ท. ณัฐพล โอฆะพนม
ร.ต.อ. รัชกฤช พัชรสุข

สภ.เซกา โทรศัพท์กลาง 0-4248-9113 โทรสารกลาง 0-4248-9491
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนุสรณ์ มั่งมี
พ.ต.ท. สุรัตน์ พินิจมนตรี
พ.ต.ท. อรุณ รักสัตย์
พ.ต.ท. ประภาส ทองคำภา
พ.ต.ท. กวีพนธ์ พงศ์สุวรรณพร
พ.ต.ท. ฉลองพรหม บุญพรม
พ.ต.ท. วิชัย ทันหล้า
พ.ต.ต. รังสรรค์ บุญละคร

สภ.ปากคาด โทรศัพท์กลาง 0-4248-1116 โทรสารกลาง 0-4248-1115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. อารักษ์ มะสาธานัง
พ.ต.ท. เหรียญ บัวลา
พ.ต.ท. สันต์ติภาพ มีผลสาสะโม
พ.ต.ท.หญิง โสภา เมืองโคตร
พ.ต.ท. สมัคร กองเกิด
พ.ต.ท. ปกรณ์ ปัญญามงคล

สภ.ศรีวิไล โทรศัพท์กลาง 0-4249-7078 โทรสารกลาง 0-4249-7089
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. วินัย มหาผลศิริกุล
พ.ต.ท. พิชิต สมบัติ
พ.ต.ท. ธนชิต สุขพัฒนานรากุล
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.สส.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กุศล วังสะพันธ์
พ.ต.ท. อดุลย์ แสงสุรินทร์
พ.ต.ท. สนธยา ใหม่กุละ
พ.ต.ท. รุ่งปัญญา สาสนาม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4249-7078
0-4249-7078
0-4249-7078
0-4249-7078

08-1941-4652
08-7231-2321
08-3323-8805
08-3409-2555

0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119
0-4248-7119

08-2852-9777
08-4915-9705
08-1261-7887
08-9862-2111
08-0012-0789
08-1869-8159
08-4551-9911
08-9048-7539
08-9941-2320

0-4249-9285
0-4249-9285
0-4249-9285
0-4249-9285
0-4249-9285
0-4249-9285
0-4249-9285

08-6223-4178
09-9491-9355
06-1412-3874
08-1051-6131
08-1206-0698
09-3968-1449
09-3069-4045

0-4241-6207
0-4241-6207
0-4241-6207
0-4241-6207
0-4241-6207
0-4241-6207
0-4241-6207

09-4519-8999
08-9711-9102
06-1061-0916
09-3414-7839
08-1547-5746
08-0794-0797
09-9823-8107

0-4202-0423
0-4202-0423

08-4759-9544
08-1739-6995

สภ.พรเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4248-7119 โทรสารกลาง 0-4248-7119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สวป.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ พลพุทธา
พ.ต.ท. ชวลิต พิมพ์บุญ
พ.ต.ท. วงศธร เจษฎาพงศธร
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ จันทรมนตรี
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ สายตรี
พ.ต.ท. พีระชาติ บุญมานนท์
พ.ต.ท. หิรัญ วัตรศรีวานิช
พ.ต.ท. พิชญวีร์ พิมพ์หล่อน
พ.ต.ต. คมสรรค์ ภูครองทุ่ง

สภ.บุ่งคล้า โทรศัพท์กลาง 0-4249-9285 โทรสารกลาง 0-4249-9004
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก. สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธำรงชัย ไล้ทองดี
พ.ต.ท. ธานินทร์ จินดามณี
พ.ต.ท. สาโรจน์ ภมร
พ.ต.ท. ชำนาญ เถาหมอ
พ.ต.ท. สุริยา แน่นอุพำ
พ.ต.ต. ไกรรัตน์ ตามบุญ
พ.ต.ต. วีระศักดิ์ พลเพชร

สภ.บึงโขงหลง โทรศัพท์กลาง 0-4241-6207 โทรสารกลาง 0-4241-6207
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ฐาประวิชญ์ อินทะชัย
พ.ต.ท. ยอดเพชร โคทนา
พ.ต.ท. ภาณุภาส ฉ่ำประสิทธิ์
พ.ต.ท. วัชรพล ลาดบัวผัน
พ.ต.ท. มงคล จันทะวงษ์
พ.ต.ท. สมชาย อาจนุการ
พ.ต.ท. สุภาพ รัตนวงษ์

สภ.ดอนหญ้านาง โทรศัพท์กลาง 0-4202-0423 โทรสารกลาง 0-4202-0423
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.ท. ปรมินทร์ ปัดทุมแฝง
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นพดล ผลวัฒนา
พ.ต.ท. อดุลย์ สิทธิแสง
พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย ชลเพชร
พ.ต.ต. สุนันท์ แสนสีจันทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4202-0423
0-4202-0423
0-4202-0423
0-4202-0423

08-7070-0380
09-4256-7388
08-4858-5879
08-4834-4071

0-4202-5001
0-4202-5001
0-4202-5001
0-4202-5001
0-4202-5001
0-4202-5001
0-4202-5001

08-1661-7880
08-9242-8969
08-5355-1615
08-7944-2192
08-7865-6831
08-4517-3959
08-7591-0367

0-4202-2046
0-4202-2046
0-4202-2046
0-4202-2046
0-4202-2046

08-9951-4161
09-5979-7967
08-1670-5602
08-7293-4369
09-5658-8636

0-4243-7099
0-4243-7099

08-1982-9316
08-9710-1987

0-4290-1113
0-4290-1113

09-5663-4819
08-5077-3033

สภ.หอคำ โทรศัพท์กลาง 0-4202-5001 โทรสารกลาง 0-4202-5001
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. กำพล ทันตสุวรรณ
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ บุญไทย
พ.ต.ท. อนันต์ แหล่งสท้าน
พ.ต.ท. ไพศาล ต้นแก้ว
พ.ต.ท. ณรงค์ สอนศักดา
พ.ต.ท. วิเวก กองศิริ
พ.ต.ต. พล หอมจันทร์

สภ.เหล่าหลวง โทรศัพท์กลาง 0-4202-2046 โทรสารกลาง 0-4202-2046
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. พิชัยภูษิส จารุพงศ์
พ.ต.ท. สืบพงพันธ์ ภูสนาม
พ.ต.ท. บัญญัติ สุริยะกาญจน์
พ.ต.ต. ไพเราะ พุ่มคำ
พ.ต.ต. จารุภัทร คำภาบุตร

สภ.โสกก่าม โทรศัพท์กลาง 0-4249-0840 โทรสารกลาง 0-4249-0840
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อุทัย อ่อนยิ้ม
พ.ต.ท. พงศ์เดชน์ คำกอง

สภ.ป่งไฮ โทรศัพท์กลาง 0-4290-1113 โทรสารกลาง 0-4290-1113
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สง่า อินทร์สาธร
พ.ต.ต. แดนชัย มูลป้อม
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311 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
Web Site: www.police5.go.th E-mail: info@police.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(1)
ผบก.ประจำ ภ.5
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
พล.ต.ต. ปชา รัตนพันธ์
พล.ต.ต. ทรงธรรม อัลภาชน์
พล.ต.ต. ประหยัชว์ บุญศรี
พล.ต.ต. ติณภัทร ภุมรินทร์
พล.ต.ต. พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์
พล.ต.ต. สุวรรณ เอกโพธิ์
พล.ต.ต. จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์
ร.ต.อ. ธรากร พิกุลแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5314-000 [5125]
0-5314-000 [5400]
0-5314-000 [5600]
0-5314-000 [5200]
0-5314-000 [5300]
0-5314-000 [5130]
0-5314-000 [5500]
-

มือถือ
08-1836-9171
08-9643-3889
08-1532-2277
08-1882-9933
09-2506-6060
08-1952-7852
08-1877-9976
08-7989-6326
09-9469-9446

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
Chaingrai Provincial Police
489 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์กลาง 0-5371-8118 โทรสารกลาง 0-5371-1437 IP 605101
Web Site: www.chiangrai.police.go.th E-mail: chaingrai@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.

พล.ต.ต. ธนยินทร์ เทพรักษา
พ.ต.อ. ประทักษ์ เจริญศิลป์
พ.ต.อ. จรัญญิ์ เริงธรรม
พ.ต.อ. วิรัช สุมนาพันธุ์
พ.ต.อ. นพดล กรึงไกร
พ.ต.อ. ธรรมนูญ ประยืนยง
พ.ต.อ. ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล
ร.ต.อ. ธีรเศรษฐ์ ศรีทอง
พ.ต.อ. สรณะ ศิริโกมล
พ.ต.อ. สำเภา สุทธพันธ์
พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ ซื่อสัตย์
พ.ต.อ. พรเทพ ธนาบูรณศักดิ์

0-5371-8118 (100)
0-5371-8118 (206)
0-5371-8118 (205)
0-5371-8118 (204)
0-5371-8118 (201)
0-5371-8118 (203)
0-5371-8118 (202)
0-5371-8118 (401)
0-5371-8118 (207)
0-5371-8118 (306)
0-5371-8118 (306)
0-5371-8118 (306)

08-1885-0255
08-1884-2282
09-3135-9889
08-1883-8466
09-7918-1478
08-1898-7567
08-4378-3936
09-0319-1045
08-1950-8306
08-1166-0101
08-9999-1877
09-4663-6523
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ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. สันติ กองสมัคร
พ.ต.ท. มณฑล พุ่มกล่อม
พ.ต.ท.หญิง บุศริน จำรูญรัตน์
พ.ต.ท. อนันต์เดช ยาวิชัย
พ.ต.ท. รัฐพล น้อยช่างคิด
พ.ต.ท.หญิง กฤษณา ชูติกุล
พ.ต.ท. ธวัฒน์ เจริญผล
พ.ต.ท. จรูญศักดิ์ ธิมาชัย
พ.ต.ท.หญิง ชัญญา ศรีสุคนธ์
พ.ต.ต. ทวี เชยบาน
พ.ต.ต. นิคม จุลลศรี
พ.ต.ต. ณภัทร อดทน
พ.ต.ต.หญิง วชิราภรณ์ นาไชยเวศน์
พ.ต.ท. สมพร เรือนคำ
พ.ต.ท. สุพัฒน์ บุญลำ
พ.ต.ท. วีระยุทธ์ ศรีวรรณรมย์
พ.ต.ท. สุพรรณ ฝั้นสืบ
พ.ต.ต. อาณัติ กาวิชา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5360-0207
0-5371-1635
0-5371-8118 (209)
0-5360-0207
0-5360-0207
0-5371-8118 (300)
0-5371-8118 (301)
0-5371-8118 (303)
0-5371-8118 (307)
0-5371-8118 (304)
0-5371-8118 (302)
0-5371-1635
0-5371-8118 (306)
0-5360-0207
0-5360-0207
0-5360-0207
0-5360-0207
0-5360-0207

มือถือ
08-7172-4777
08-5711-7177
08-1796-6203
08-1882-7874
08-5833-8884
08-9854-7961
08-9557-0068
08-6000-5155
09-4451-5324
08-9835-9474
08-4094-8319
08-9431-4029
08-9002-1909
08-3945-1115
08-1961-2506
08-6307-6618
08-1386-7826
08-9956-4460

สภ.เมืองเชียงราย โทรศัพท์กลาง 0-5371-1444 โทรสารกลาง 0-5374-4572 IP 605102
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์
พ.ต.ท. อมรเทพ ถิ่นทิพย์
พ.ต.ท. สมชาย เด่นดี
พ.ต.ท. สีหนาถ นิลสุข
พ.ต.ท. สุภาพ เขื่อนแก้ว
พ.ต.ท. ทวีชัย พรหมเพ็ชร
พ.ต.ท. ภาสกร สุขะ
พ.ต.ท. ธวัช สิงห์ชัย
พ.ต.ท. ผดุงพล กิจชนะไพบูลย์
พ.ต.ท. สันติ ศิริสำราญ
พ.ต.ต. วรยุทธ กันทะสอน
พ.ต.ต. อดุลย์ จินดาหลวง
พ.ต.ต. นเรศ โปเล็ม
พ.ต.ต. ทินกร คำประวิตร

0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444

08-1627-6465
08-9700-4441
08-1627-6465
08-9700-4441
08-1992-9635
08-8253-6516
08-5979-4469
08-4366-5343
08-1796-7211
09-6867-4257
08-6179-1166
08-9997-1599
08-5715-9370
08-8251-3354
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ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศุภชัย กันทะสิงห์
พ.ต.ต.หญิง ชลธิชา ธรรมสอน
พ.ต.ต. อธิวัฒน์ อินนันชัย
พ.ต.ท. สิราวิชญ์ พุ่มพวง
พ.ต.ต. ธีระวัฒน์ ธรรมสอน
พ.ต.ต. กุลชาติ ศักดิ์โยธินธาดา
พ.ต.ต. กิตติภูมิ กันจินะ
พ.ต.ต. อนุพันธ์ กันถารัตน์
พ.ต.ต. วุฒิพล มั่นเหมาะ
พ.ต.ต.หญิง ปาลิดา คำภิวัน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444
0-5371-1444

มือถือ
08-3013-6611
08-5423-0498
08-6382-1136
06-1651-9639
08-5039-3375
08-4484-7486
08-2188-1025
08-6628-0725
09-0179-4595
08-9261-6199

สภ.ขุนตาล โทรศัพท์กลาง 0-5378-0016 โทรสารกลาง 0-5378-0016 IP 605103
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศักดา ขำโพธิ์ทัย
พ.ต.ท. บุญมี เหลี่ยมมา
พ.ต.ท. ธวัชชัย ระวังศรี
พ.ต.ท. ยุทธนา โยธาพยัพ
พ.ต.ท. สรวิศฐ์ คิดดี
พ.ต.ต. ศักรินทร์ ขันแก้ว
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ เรืองรุ่ง
พ.ต.ท. วีระพงษ์ พรหมงาม
พ.ต.ต. สมศักดิ์ บุญเพียร

0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016
0-5378-0016

08-1558-1888
08-9956-3624
08-1530-0948
08-1993-2100
09-3161-5986
08-4610-4693
08-1764-3422
08-7178-0743
08-4487-4623

สภ.เชียงของ โทรศัพท์กลาง 0-5379-1426 โทรสารกลาง 0-5379-1426 IP 605104
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล
พ.ต.ท. กิจจา ถูกจิตต์
พ.ต.ท. จิตรกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ต.ท. อาคม ยานะธรรม
พ.ต.ต. ธนพล เทพมณี
พ.ต.ต. ธนเดช หาทรัพย์
พ.ต.ท. รวมสิน ปิยะสันต์
พ.ต.ต. ชนะ เมืองมาหล้า

0-5379-1426
0-5379-1426
0-5379-1426
0-5379-1426
0-5379-1426
0-5379-1426
0-5379-1426
0-5379-1426

08-8555-5919
08-1024-1017
08-1031-0500
08-6188-2580
09-2868-2739
08-9999-9678
08-1764-8133
08-3579-0345

สภ.เชียงแสน โทรศัพท์กลาง 0-5377-7111 โทรสารกลาง 0-5377-7111 IP 605105
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. เรวัตร ยืนธรรม
พ.ต.ท. มนตรี ภูมิสอาด
พ.ต.ท. ทักษิน จันทะวงค์

0-5377-7111
0-5377-7111
0-5377-7111

08-1884-4711
08-1035-2945
08-9851-3737
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ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. รัฐภิรักษ์ เรือนสิทธิ์
พ.ต.ท. เจริญชัย จารุแพทย์
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ วินัน
พ.ต.ท. วิศณุ แปงยาแก้ว
พ.ต.ต. กิติพงษ์ อินต๊ะไชยวงค์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5377-7111
0-5377-7111
0-5377-7111
0-5377-7111
0-5377-7111

มือถือ
08-9961-3053
08-1882-7716
08-1883-0853
08-9433-3771
08-9552-2211

สภ.เทิง โทรศัพท์กลาง 0-5379-5406 โทรสารกลาง 0-5379-5405 IP 605106
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สว่างวิทย์ สุทธหลวง
พ.ต.ท. ปวีณ ทองสมบูรณ์
พ.ต.ท. กัณฑวัฒน์ ไทยเจริญ
พ.ต.ท. ทวีชัย จักรสาร
พ.ต.ต. สงกรานต์ กองอินทร์
พ.ต.ท. ณรงค์ สงบ
พ.ต.ต. กุศลพันธุ์ สิงห์ใจ
พ.ต.ต. เรืองศักดิ์ ต๊ะกิดุก

0-5379-5405
0-5379-5405
0-5379-5405
0-5379-5405
0-5379-5405
0-5379-5405
0-5379-5405
0-5379-5405

08-6918-6888
08-8257-3324
08-7175-7670
08-2895-7284
08-5707-5753
08-9432-4086
08-1992-3889
08-7248-0156

สภ.ป่าแดด โทรศัพท์กลาง 0-5376-1012 โทรสารกลาง 0-5376-1013 IP 605107
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ถนอมศักดิ์ ยศแผ่น
พ.ต.ท. วิทยา ยาป้อม
พ.ต.ท. สุวรรณ เข็มวงษ์
พ.ต.ท. พิภพ สินมีสุข
พ.ต.ท. สมาน ปันขุน
พ.ต.ท. วินัด ถิ่นศรี
พ.ต.ต. ศุภกิจ สิริประภาวัฒน์
พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ วังบง

0-5376-1012
0-5376-1012
0-5376-1012
0-5376-1012
0-5376-1012
0-5376-1012
0-5376-1012
0-5376-1012

08-9999-4932
08-4610-5888
08-9433-9899
08-1602-0663
09-1824-0314
08-9433-8862
09-4636-1953
08-3165-4390

สภ.พาน โทรศัพท์กลาง 0-5372-1515 โทรสารกลาง 0-5372-1515 IP 605108
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จิรภัทร มุ่งดี
พ.ต.ท. วีรธร เนตรบุตร
พ.ต.ท. เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ์
พ.ต.ท. เทวินทร์ ไชยยา
พ.ต.ท. สมเกียรติ ปาระมี
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ อิ่นใจ
พ.ต.ท. บุญทวี ประดับผล
พ.ต.ท. ธนสิทธิ์ ติ๊บแปง
พ.ต.ท. กิตติชัย เรือนนำวัฒนา

0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515
0-5372-1515

08-9454-4454
08-1683-3030
09-9456-8444
08-1783-9719
08-6656-2443
08-5622-3030
08-9151-8118
08-1950-3929
09-3136-9011
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ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สิทธิกร คำแสน
พ.ต.ต. อธิคม อุประ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5372-1515
0-5372-1515

มือถือ
08-1026-2308
08-6776-9907

สภ.พญาเม็งราย โทรศัพท์กลาง 0-5379-9113 โทรสารกลาง 0-5379-9112 IP 605109
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วิชาญ ชูฤทธิ์
พ.ต.ท. เพชรายุทธ ทวีกุล
พ.ต.ท. พรต พรหมวิชัย
พ.ต.ท. ไพศาล มาลัยเจริญ
พ.ต.ท. จรูญ อภัยโรจน์
พ.ต.ต. สุชาติ ปิติปุณณโชติ
พ.ต.ต. พิชิตชัย พุทธวงค์
พ.ต.ท. อนันต์ พุ่มพันธชาติ
พ.ต.ท. เดชา ปัญญา

0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3
0-5379-9112-3

08-1883-8992
08-1882-3823
08-1882-3491
08-1319-0469
08-4171-5685
08-2183-3309
09-8247-0227
08-1746-0888
08-4177-3054

สภ.แม่จัน โทรศัพท์กลาง 0-5377-1444 โทรสารกลาง 0-5377-2444 IP 605110
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธาตรี กุลวัฒน์
พ.ต.ท. ชาญพิศุทธิ์ ณัฐพงศกรณ์
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ตงศิริ
พ.ต.ท. ชนะพงษ์ กันจินะ
พ.ต.ต. วชิระ อินทะรังสี
พ.ต.ต. สงกรานต์ ปินตาพรม
พ.ต.ท. สาธิต จิตกล้า
พ.ต.ท. อนุสรณ์ บุญศรี
พ.ต.ท. สรัญรัฐ ชยนนท์
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ พินิจ

0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444
0-5377-1444

08-1883-7142
06-1545-4587
08-1565-5285
08-8253-4283
08-6913-9708
08-3209-8928
08-9164-4056
08-4000-0540
08-6195-5252
08-3612-3936

สภ.แม่เจดีย์ โทรศัพท์กลาง 0-5378-9508 โทรสารกลาง 0-5378-9508 IP 605111
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นันทิศักดิ์ วรรณ์ยางค์กูล
พ.ต.ท. ถนัด ชุ่มมะโน
พ.ต.ท. วสันต์ ปานสังข์
พ.ต.ท. ศิลา บุตตะลอ
พ.ต.ท. อุทิศ ว่องไว
พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ จันตา
พ.ต.ท. จีรณัทย์ วัฒนาวสุพันธ์
พ.ต.ท. จิตติบัณฑ์ เทือกมนต์

0-5378-9508
0-5378-9508
0-5378-9508
0-5378-9508
0-5378-9508
0-5378-9508
0-5378-9508
0-5378-9508

08-9835-5467
08-9951-8897
08-1530-5177
08-1884-2644
08-9956-2002
09-4619-0719
08-1764-9391
09-7986-6112
หน้า 442

ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.แม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์กลาง 0-5376-7460 โทรสารกลาง 0-5376-7460 IP 605112
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. บุญวาศน์ มังคราช
พ.ต.ท. ถิรวุฒิ สุทธิศิลป์
พ.ต.ท. สมชาย ธิติพลวิภาส
พ.ต.ท. ไพโรจน์ จันทราพูล
พ.ต.ท. สาคร ขัตติยะบุตร
พ.ต.ท. ประทีป เสียงดัง
พ.ต.ท. กรกช แสนป้อ
พ.ต.ท. นิธิศ นันตาลิต

0-5376-7460
0-5376-7460
0-5376-7460
0-5376-7460
0-5376-7460
0-5376-7460
0-5376-7460
0-5376-7460

08-1883-2609
09-5539-6553
08-6116-0336
08-9633-2886
08-1716-1716
09-1068-8181
09-0761-0907
08-9748-7357

สภ.แม่ลาว โทรศัพท์กลาง 0-5318-3828 โทรสารกลาง 0-5318-3828 IP 605113
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วสวัตต์ ปิ่นทอง
พ.ต.ท. โกศล วงศ์สถาน
พ.ต.ท. สุเมธ ก้อนคำ
พ.ต.ท. มานิตย์ ขันทะยศ
พ.ต.ต. วิทวัส วงษา
พ.ต.ท. สุบิน นันต๊ะรัตน์
พ.ต.ท. สุนทร เชยบาน
พ.ต.ต.หญิง มลธิรา วงค์กาวิน

0-5318-3828
0-5318-3828
0-5318-3828
0-5318-3828
0-5318-3828
0-5318-3828
0-5318-3828
0-5318-3828

08-5599-5920
09-3136-1720
09-1487-7884
08-7186-5490
08-2037-5664
08-6188-4221
08-9952-2538
08-9113-7588

สภ.แม่สาย โทรศัพท์กลาง 0-5373-1444 โทรสารกลาง 0-5373-2602 IP 605114
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ทรงกริช ออนตะไคร้
พ.ต.ท. อรรณพ เลิศสุวรรณ
พ.ต.ท. วศิน สิทธิขันแก้ว
พ.ต.ท. ประเสริฐ รู้ทำนอง
พ.ต.ท. เอกชัย เพียงใจวงศ์
พ.ต.ท. วิชัย ไชยอิ่นคำ
พ.ต.ท. อธิป คำเงิน
พ.ต.ต. วีระพล สำราญใจ
พ.ต.ต. ฐากูร มหามิตร
พ.ต.ต. จิระโชติ กันทะเนตร
พ.ต.ต. กัมปนาท สิทธิแก้ว
พ.ต.ต. ชยุต ครองงามภิญโญ
พ.ต.ต. ชนาวิญ สินธุยะ
พ.ต.ต. คมกฤช ไชยสาร

0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444

08-1530-2511
08-9231-2285
08-1950-0097
08-3152-1534
08-4950-5518
09-1854-5445
08-6658-4063
08-1746-4960
08-9951-9839
08-5036-7989
08-5711-4022
08-4525-4346
09-4619-3388
08-6188-1759
หน้า 443
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ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วรเทพ คำดี
พ.ต.ท. ธนากร ธินะ
พ.ต.ท. เทคนิค จันสี
พ.ต.ต. พินิจ จันขัน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444
0-5373-1444

มือถือ
08-1960-6312
08-0409-1991
08-5706-7035
08-1026-7800

สภ.แม่สรวย โทรศัพท์กลาง 0-5378-6004 โทรสารกลาง 0-5378-6004 IP 605115
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุรกฤษฎิ์ เกิดมั่น
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์
พ.ต.ท. ภิรมย์ สุทา
พ.ต.ท. ศุภชัย บุญพันธ์
พ.ต.ท. จักรี วงค์คำ
พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ คำบุญเรือง
พ.ต.ต. กฤตนัน เวียงคำ
พ.ต.ท. สมโภช นาวา
พ.ต.ท. พันธ์ชาติ สมตัว
พ.ต.ท. ชัชพล ประจักจิตต์

0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004
0-5378-6004

08-9701-1999
08-1952-2192
08-1952-5187
08-1269-1590
08-1022-2167
09-1732-4996
08-7191-4224
08-0120-1213
08-1595-3636
08-5676-5445

สภ.เวียงแก่น โทรศัพท์กลาง 0-5360-8081 โทรสารกลาง 0-5360-8081 IP 605116
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภาสกร ณ พิกุล
พ.ต.ท. องอาจ เฟื่องฟู
พ.ต.ท. ฐิติพล อรุณสกุล
พ.ต.ท. มงคล กาวสิบสาม
พ.ต.ท. ชัยยง อินเถิง
พ.ต.ท. อุดมชัย วุฒิกานนท์
พ.ต.ท. สังวร เมืองดี
พ.ต.ต. อำนาจ กิติยศ

0-5360-8081
0-5360-8081
0-5360-8081
0-5360-8081
0-5360-8081
0-5360-8081
0-5360-8081
0-5360-8081

08-5039-5059
06-1558-5999
08-9896-3380
08-1568-9403
08-6920-3228
08-6193-5770
08-9552-3099
08-1951-9747

สภ.เวียงชัย โทรศัพท์กลาง 0-5376-9236 โทรสารกลาง 0-5376-9237 IP 605117
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สิริมล วิสุทธิกุล
พ.ต.ท. เดชชาติ ใจวงค์
พ.ต.ท. ธรรมฤทธิ์ รัฐธนประยูร
พ.ต.ท. สมพจน์ เอื้อสามาลย์
พ.ต.ท. ชวน สวิงสุวรรณ
พ.ต.ท. ไตรกิตติ สินไธสง
พ.ต.ต. แดน ใจหาญ
พ.ต.ท. ไกรสร คำรังสี

0-5376-9236-7
0-5376-9236-7
0-5376-9236-7
0-5376-9236-7
0-5376-9236-7
0-5376-9236-7
0-5376-9236-7
0-5376-9236-7

08-6732-2202
09-9798-7956
09-4428-7978
08-9552-1600
08-1883-2888
08-1163-5833
08-1998-0005
08-1882-7467
หน้า 444

ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา ศรีนุกูล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5376-9236-7

มือถือ
08-9676-3123

สภ.เวียงป่าเป้า โทรศัพท์กลาง 0-5378-1466 โทรสารกลาง 0-5378-1466 IP 605118
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประหยัด สิงสิน
พ.ต.ท. สรรกฤษ พีระมงคลเดช
พ.ต.ท. วชิระ โทปุณญานนท์
พ.ต.ท. อัครภูมิ ขาเลศักดิ์
พ.ต.ท. นิพล สุระป้อม
พ.ต.ท. เจริญชัย ใจปิน
พ.ต.ท. ปริญญา เพิ่มการ
พ.ต.ท. สมพงษ์ สุขพันธ์
พ.ต.ท.หญิง พิรานันท์ อรัญสุวรรณชัย

0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466
0-5378-1466

08-1796-7706
08-1111-3057
08-1961-0559
08-6179-1975
08-5725-6843
08-1882-8368
08-1034-2047
08-1764-5183
08-1882-6981

สภ.ดอยหลวง โทรศัพท์กลาง 0-5379-0090 โทรสารกลาง 0-5379-0090 IP 605119
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประเจียด หนูเทพ
พ.ต.ท. ประเสริฐ ไชยถา
พ.ต.ท. ศุภสิทธิ์ คำบาล
พ.ต.ท. สัมพันธ์ เนตรสุวรรณ์
พ.ต.ท. จำนง จิตตะ
พ.ต.ท. วีระ มงคลคลี
พ.ต.ท. นพรัตน์ เกตุแก้ว
พ.ต.ท. สมจิตร วิชัยสิทธิกุล

0-5379-0090
0-5379-0090
0-5379-0090
0-5379-0090
0-5379-0090
0-5379-0090
0-5379-0090
0-5379-0090

08-1882-2380
08-1950-5169
08-3322-9298
08-7177-1615
08-4378-8746
08-1882-5603
08-1288-6593
09-3136-8370

สภ.เวียงเชียงรุ้ง โทรศัพท์กลาง 0-5395-3155 โทรสารกลาง 0-5395-3155 IP 605120
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ทรรศ์ธนสรณ์ จุฑารัตน์
พ.ต.ท. สินทิช กรกฎกำจร
พ.ต.ท. ประจวบ แก้วโก
พ.ต.ท. ภานุวัชร ชัชวรัตน์
พ.ต.ท. นพพร ชินะใจ
พ.ต.ท. กชกรรณ พุทธจันทร์
พ.ต.ท. ปริญโญ ตรีสุวรรณ
พ.ต.ท. ชาติตระกูล เจริญภักดี
พ.ต.ท. ภราดร น้องการ

0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155
0-5395-3155

08-1992-2915
08-9851-8812
08-9997-3399
08-1961-1189
08-0678-1755
08-3204-1413
08-1980-9737
08-9432-8479
08-6658-0230

สภ.เกาะช้าง โทรศัพท์กลาง 0-5367-5694 โทรสารกลาง 0-5367-5694 IP 605121
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ภพ มัลเชษฐ์
พ.ต.ท. จำนัน กิจตะวงค์

0-5367-5694
0-5367-5694

08-1546-5050
08-9429-1830
หน้า 445

ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุรพล เจริญวัฒนสุข
พ.ต.ท. ปวิช พรหมเจริญ
พ.ต.ท. สุรพล เพชรพิสิฐพงค์
พ.ต.ท. ภีรภัทร์ อุ่นนันกาศ
พ.ต.ต. พงทวี เตชะวงค์
พ.ต.ท. ธนานนท์ ยุทธนา
พ.ต.ท. สังเวียน ไชยเมืองชื่น
พ.ต.ท.หญิง ศรีรุ้ง สุขสวัสดิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5367-5694
0-5367-5694
0-5367-5694
0-5367-5694
0-5367-5694
0-5367-5694
0-5367-5694
0-5367-5694

มือถือ
08-5489-2541
08-7303-7847
08-7577-5456
08-3153-0979
08-6315-5589
08-1595-8579
09-2103-3155
08-6914-9878

สภ.บุญเรือง โทรศัพท์กลาง 0-5378-3445 โทรสารกลาง 0-5378-3445 IP 605122
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เปี่ยมโชค สายถิ่น
พ.ต.ท. อเนก อุตะมะ
พ.ต.ท. นิธิกร เดชบุญ
พ.ต.ท. สุรชน นรพิมาน
พ.ต.ต. อนุรักษ์ จันทาพูน
พ.ต.ท. ธีระพงษ์ ไชยศรี
พ.ต.ท. สว่างวุฒิ บุญยวง
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ บุญศรี

0-5378-3445
0-5378-3445
0-5378-3445
0-5378-3445
0-5378-3445
0-5378-3445
0-5378-3445
0-5378-3445

08-1883-9173
08-8269-1615
08-1881-8655
09-4730-3344
08-9810-2417
08-1885-4543
08-8496-0913
08-3183-5991

สภ.บ้านแซว โทรศัพท์กลาง 0-5318-2300 โทรสารกลาง 0-5318-2300 IP 605123
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมพงษ์ บุญมาประเสริฐ
พ.ต.ท. จักรชัย หมั่นพูล
พ.ต.ท. ขวัญชาติ ชุ่มมงคล
พ.ต.ท. สุประดิษฐ์ จรนามล
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ อูปป้อ
พ.ต.ท. วีระพล ดอกจันทร์
พ.ต.ท. ปรีชา คำยัง
พ.ต.ท. เอกนรินทร์ ปันยานะ

0-5318-2300
0-5318-2300
0-5318-2300
0-5318-2300
0-5318-2300
0-5318-2300
0-5318-2300
0-5318-2300

08-1386-6047
08-3580-5925
08-1681-0281
08-1472-1031
08-1746-2567
08-1603-7770
08-1898-1849
08-5866-6994

สภ.แม่ยาว โทรศัพท์กลาง 0-5373-7191 โทรสารกลาง 0-5373-7191 IP 605124
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ทศภูมิ เจริญพร
พ.ต.ท. ชัชวาล แสงบุญ
พ.ต.ท. พีระยุทธ ไกรราช
พ.ต.ท. วศิน สืบสมบัติ
พ.ต.ต. พันธุ์ศักดิ์ ข่มอาวุธ
พ.ต.ท. สุบิน นารักษ์

0-5373-7191
0-5373-7191
0-5373-7191
0-5373-7191
0-5373-7191
0-5373-7191

08-1671-3849
08-9851-6320
06-2663-9535
08-8259-0607
08-1688-0294
08-1784-1705
หน้า 446
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ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมพร เชยบาล
พ.ต.ต. สุทัศน์ พรมขัดดุก

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5373-7191
0-5373-7191

08-1883-8586
08-9676-2873

0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688
0-5376-7688

08-1822-4066
08-0676-7700
08-1961-0611
08-9956-9213
08-6180-7203
08-1671-2061
08-0666-9661
08-8269-6068
08-2389-9899

สภ.บ้านดู่ โทรศัพท์กลาง 0-5376-7688 โทรสารกลาง 0-5376-7688
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สิทธิชัย ไกรแสง
พ.ต.ท. เกียรติ ชอบจิตต์
พ.ต.ท. เดชา ไชยอักษร
พ.ต.ท. วารินทร์ ไพบูลย์
พ.ต.ต. พิศักดิ์ พวงเมืองพล
พ.ต.ท. ภูมิปรีชา เผ่าปินตา
พ.ต.ต. รัชพล สะสม
พ.ต.ต. พีรพจน์ ธุรกิจ
พ.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติพรพิริยา

สภ.แม่อ้อ โทรศัพท์กลาง 0-5367-1600 โทรสารกลาง 0-5367-1600 IP 605125
สวญ.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. จรัญ สุวรรณเวช
พ.ต.ท. เอกรัชต์ แปงสนิท
พ.ต.ท. รัฐพัฒน์ ยานะนวล
พ.ต.ท. สามารถ วงศ์ใหญ่

0-5367-1600
0-5367-1600
0-5367-1600
0-5367-1600

08-1765-5517
08-1882-7703
08-4176-6233
09-0049-6433

0-5471-0034
0-5471-1059
0-5471-1060
0-5471-1049
0-5471-0034

08-7595-2499
08-9434-4449
08-1884-2399
08-1952-1231
08-4687-4343
08-0495-5737
08-6493-3383

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
Nan Provincial Police
52 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 55000
โทรศัพท์กลาง 0-5471-0051 โทรสารกลาง 0-5471-1379 IP 605165
Web Site: www.Nan Police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ภาดล ประภานนท์
พ.ต.อ. วีระชัย บั้งเงิน
พ.ต.อ. สมชาติ เป้าพานิชย์
พ.ต.อ. พีระ เต็มแย้ม
พ.ต.อ. ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง
พ.ต.อ. สุธรรม ชาติอาษา
ร.ต.ท. อลงกต มีสุขศรี

ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.น่าน โทรศัพท์กลาง 0-5471-0051 โทรสารกลาง 0-5471-1379
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ

พ.ต.อ. นิรันทร์ ฉัตรยาลักษณ์
พ.ต.ท. อุทัย จันทิมา

0-5471-1061
0-5471-1062

09-8278-1312
08-8417-8944
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ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝอ
สว.ฝอ(กพ.)
สว.ฝอ(ยศ.)
สว.ฝอ(คดี/วน.)
สว.ฝอ(ปป.)
รรท.สว.ศอ.ปส.
สว.ฝอ(กง.)
สว.ฝอ(เทคโน.ฯ)
สว.ฝอ.(กบ.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประพจน์ สีมะสิงห์
พ.ต.ต. จำเริญ หงษ์หิน
พ.ต.ท. เสรี ประสงค์
พ.ต.ต. พัฒนเลิศ อินแสง
พ.ต.ท. เสกสรรค์ หม่อมศรี
ร.ต.อ. อดุลย์ศักดิ์ ทานะ
พ.ต.ต. อินสม ศรีคำ
พ.ต.ต. ประทีป ต๊อดแก้ว
พ.ต.ท. ชาญยุทธ แสงเนตร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-4809-0612
08-1387-7918
08-7304-0388
08-1961-2263
08-4885-7464
08-1039-3222
08-4950-9817
08-9955-2966
08-0053-6726

-

08-1783-6768
08-4481-8343
08-1706-4752

กลุ่มงานสอบสวน โทรสารกลาง 0-5471-1379
ผกก(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พีรกร พรมมา
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ กันกา
พ.ต.อ. จรินทร์ นาคนาค

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5477-1382 โทรสารกลาง 0-5471-1379
ผกก.สส.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.(นปพ.)

พ.ต.อ. นรินทร์ วรรณมณี
พ.ต.ท. ถาวร เต็มสวัสดิ์
พ.ต.ท. อุทัย วงค์คำแสน
พ.ต.ท. ณัฐกร ดาวนันท์
พ.ต.ท. จักรพงษ์ วงค์ไชย
พ.ต.ท. ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ มีเสาเรือน

0-5477-1383
0-5477-1384
0-5477-1385
0-5477-1386
0-5477-1387
0-5477-1388

08-1993-3024
08-9953-3399
08-1339-3399
08-1885-9456
08-1931-4661
08-1173-4466
08-6196-7576

สภ.เมืองน่าน โทรศัพท์กลาง 0-5471-0004 โทรสารกลาง 05-471-0004 IP 605165
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. ประยูร ชำนาญคง
พ.ต.ท. วิรัตน์ เตชะแก้ว
พ.ต.ท. สุวัฒน์ จินดาวรรณ
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ตลับเพชร์สกุล
พ.ต.ท. ศุภกิตติ์ คนสม
พ.ต.ต. พงษ์ศิลป์ ธนะภาษี
พ.ต.ต. รังสรรค์ ทินบุตร
พ.ต.ต. อำนาจ จะวะนะ
พ.ต.ต. มานพ ค้าขาย
พ.ต.ต. นิติภูมิ ผดุง
พ.ต.ต. สิรวิชญ์ ท้วมสุวรรณ

-

08-1951-5136
08-1960-4510
08-5865-9715
08-7661-9901
08-5695-3254
09-3032-3755
08-6194-8208
08-1883-1036
08-6918-6779
08-1595-3636
08-6374-8459
หน้า 448
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ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภัทราวุธ แจ้งอำพันธ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ รวมเงิน
พ.ต.ต. นที สุทธน้อย
พ.ต.ต. สำราญ วงศ์ไชยา
พ.ต.ท. กิตติกร แช่มช้อย

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-6358-3566
08-9075-4349
08-1952-6267
08-9693-8882
09-0989-4179

สภ.เวียงสา โทรศัพท์กลาง 0-5478-1752 โทรสารกลาง 05-478-1753 IP 605166
ผกก.สภ.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
พงส.ผนพ.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติสินธุ์ คงควีพันธ์
พ.ต.ท. จักรกริช ดิษยนันทน์
พ.ต.ท. อาทิตย์ ใจมา
พ.ต.ท. ประจบ ฝั้นกา
พ.ต.ท. ชุมพล พงค์คีรีแสน
พ.ต.ท. ทศพล สืบกาสี
ร.ต.อ. เอกนรินทร์ ศรีปัญญา
พ.ต.ท. สุริพงศ์ วรวัฒน์วิทยากุล

0-5478-1752
-

08-1885-6757
09-5134-4915
08-1883-8827
08-3515-1253
09-4096-9499
08-6960-7238
08-0781-2992
08-6188-0649

สภ.เรือง โทรศัพท์กลาง 0-5470-1118 โทรสารกลาง 05-470-1118 IP 605167
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป. สภ.เรือง
รอง ผกก.สส.สภ.เรือง
พงส.ผนก.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อดุลย์ กัปกัลป์
พ.ต.ท. มารุต สุภสิริ
พ.ต.ท. โสภณ ม่วงเฟื่อง
พ.ต.ท. ประจักษ์ พุฒนา
พ.ต.ท. สรรเสริญ ฉันทะ
พ.ต.ท. เรวัตร ทากัน
พ.ต.ต. ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์

0-5468-2425-(5)
-

08-4480-9418
08-1952-4281
08-1472-0868
08-1112-0473
08-1885-8604
08-9850-4487
08-7176-5290

สภ.งอบ โทรศัพท์กลาง 0-5471-8813 โทรสารกลาง 05-471-8813 IP 605168
สวญ.สภ.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ธรรมเขตต์
พ.ต.ต. เด่น ขันหลวง
พ.ต.ท. สุจินต์ ยศณรงค์
พ.ต.ต. พีรพงษ์ ชัยศรี
พ.ต.ต. มานพ ชัยนันท์

0-5471-8813
-

08-1952-5913
08-8412-9467
08-1673-9390
08-1378-3499
08-5705-1775

สภ.เชียงกลาง โทรศัพท์กลาง 0-5479-7106 โทรสารกลาง 05-479-7106 IP 605169
ผกก.สภ.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. คมสัน พุ่มไพศาลชัย
พ.ต.ท. สุทธิพงศ์ จงวัฒนา
พ.ต.ท. ยรรยงค์ สุริยะมณี
พ.ต.ท. นนทีวัฒน์ พรเอกสวัสดิ์

0-5479-7106
-

08-1882-9495
06-1268-2919
08-6420-2249
08-0123-5455
หน้า 449

ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อธิคม คำเทพ
พ.ต.ท. เอกทัศน์ ชัยพรหม
พ.ต.ต. พนัส แก้วจินดา
พ.ต.ท. ธนะโรจน์ ธนรัฐนวลหงษ์
พ.ต.ท. วราวุฒิ เทพธรรม
พ.ต.ต. สมหวัง ไชยสลี

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1021-8754
08-9635-3936
08-1960-5407
09-8287-9974
08-4368-6150
09-7921-8682

สภ.นาน้อย โทรศัพท์กลาง 0-5478-9074 โทรสารกลาง 05-478-9074 IP 605170
ผกก.สภ.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

พ.ต.อ. รณภพ พรอรุณ
พ.ต.ท. สุเอ็ด พิมทอง
พ.ต.ท. วิชิต ถิรขจรวงศ์
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ชูจันทร์
พ.ต.ท. วิฑูร ชัยวุฒิ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สารแก้ว
พ.ต.ต. สมคิด ถิ่นถา
ร.ต.อ. ภูริวัฒ รุจิรัฐภาส

0-5478-9074
-

09-3519-6593
08-9888-4455
08-1366-6633
08-5616-6700
08-9854-8593
08-5626-6821
08-6214-1471
09-1858-9063

สภ.น้ำมวบ โทรศัพท์กลาง 08-1034-9009 โทรสารกลาง 08-1034-9009 IP 605171
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)สภ.แม่จริม

พ.ต.ต. มานพ แก้วบรรจง
พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ มีชัย

08-1034-9009
08-1034-9009

08-9464-7649
08-2759-2490

สภ.บ้านหลวง โทรศัพท์กลาง 0-5476-1219 โทรสารกลาง 05-476-1063 IP 605172
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชิดเขต สุขไทย
พ.ต.ท. นิธิศ สุขเกตุ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ผิวสลิด
พ.ต.ท. อดุลย์ ขาววงศ์
พ.ต.ท. วิโรจน์ อิทธิมา
พ.ต.ท. สุกิจ อินคำเชื้อ
พ.ต.ท.หญิง พรลัดดา ปิงวิสาร

0-5476-1063
-

08-9431-0804
08-1206-4129
08-1716-2779
08-1022-9977
08-9555-3859
08-7191-7437
08-7971-8760

สภ.นาหมื่น โทรศัพท์กลาง 0-5478-9074 โทรสารกลาง 05-478-9074 IP 605173
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. อัครภูมิ ชนะใหญ่
พ.ต.ท. มารุต ดาวนันท์
พ.ต.ท. เสน่ห์ อินเจริญ
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ตงศิริ
พ.ต.ท. วิวรรธน์ วังเขียว
พ.ต.ต. ธนาวัฒน์ อุทุมพร

0-5478-7074
-

09-8746-3949
08-1473-5556
08-6989-3293
08-1565-5285
06-2032-5141
08-1951-8034
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ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-5479-5557 โทรสารกลาง 05-479-5557 IP 605174
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
รอง ผกก. (สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรพงษ์ บุญยืน
พ.ต.ท. วรกร เปี่ยมปรีดา
พ.ต.ท. ประเทียบ จำนงค์
พ.ต.ท. สัณฐิตษ์ มหาวงศนันท์
พ.ต.ท. อำนวย บุญยืน
พ.ต.ท. อนุภาพ ชัยศิริ
พ.ต.ท. มาณพ พงษ์พันธ์

0-5469-3535
-

08-1884-9270
09-2262-5462
08-1881-2571
08-4373-0727
09-8762-9244
08-5032-0302
08-1636-1550

สภ.สองแคว โทรศัพท์กลาง 0-5477-7093 โทรสารกลาง 05-47-7093 IP 605175
ผกก.สภ.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. เสน่ห์ แสงเพชร
พ.ต.ท. กานต์ ดีมงคล
พ.ต.ท. ลภัสพงร์ ผดุงการ
พ.ต.ท. เกรียงไกร สุภา
พ.ต.ต. ศิวกร มั่นคงคำ
พ.ต.ท. สมาน บุตรราช
พ.ต.ต. นฤดล ลือรำลึก

0-5477-7093
-

08-3152-4880
08-9956-1523
08-4566-5935
09-6596-5497
08-9636-8998
08-1020-1272
08-6688-4359

สภ.ทุ่งช้าง โทรศัพท์กลาง 0-5479-5101 โทรสารกลาง 05-479-5101 IP 605176
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.ส.
สวป.
สว.สส.
พงส.ผนพ.
พงส.ผนก
สว.อก.

พ.ต.อ. มณเฑียร เสือน่วม
พ.ต.ท. ยิ่งยศ ฉลาดปรุ
พ.ต.ท. อภิชาติ ปัดป้อง
พ.ต.ต. เมฆราช สุวรรณะเมฆา
พ.ต.ต. ทศพล ทุเสนะ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นันทะวงศ์
พ.ต.ต. พัฒนา กะมะโน
พ.ต.ต. ธวัชชัย คำชื่น

0-5479-5348
-

08-1885-0248
06-1671-4545
08-1885-6213
09-3285-0984
08-1961-7886
08-1883-2629
08-5269-8812
08-1595-4958

สภ.บ่อเกลือ โทรศัพท์กลาง 0-5477-8166 โทรสารกลาง 05-477-8166 IP 605177
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.

พ.ต.อ. กิตติ บุญญาภาส
พ.ต.ท. สรศักดิ์ บุญราก
พ.ต.ท. นิวัฒน์ กันศร
พ.ต.ท. กิตติคุณ ขุนชุ่ม
พ.ต.ต. จิรวัฒน์ กองตา
พ.ต.ท. บุญรอด ชื่นจิตต์
พ.ต.ท. สมาน ปรารมภ์

-

09-3131-4155
08-1235-8010
08-5717-1977
08-5369-4993
08-1992-3368
08-7781-6526
08-7185-8279
หน้า 451
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ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วิชัย แสนคำ

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
09-1076-5994

สภ.ท่าวังผา โทรศัพท์กลาง 0-5479-9126 โทรสารกลาง 05-479-9126 IP 605178
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์
พ.ต.ท. ภาษิต ไพรัตน์
พ.ต.ท. เอกกมล พงษ์ภูวนันท์
พ.ต.ท. สุรพงษ์ เทพเสน
พ.ต.ท. ประยุทธ ทะนะปาน
พ.ต.ท.หญิง พิมพกานต์ ชำนาญคง
พ.ต.ท. วาณัฐพงศ์ สันติพงศธร
พ.ต.ท. ภาสวรรธน์ นิธิวัฒน์ศิริ
พ.ต.ต. สมเกียรติ คำพูล

0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126
0-5479-9126

08-1257-5799
09-8356-4164
09-3132-7113
08-1375-5800
09-6115-5699
08-6066-7912
09-5451-9696
09-8270-3453
08-6197-2576

สภ.แม่จริม โทรศัพท์กลาง 0-5476-9064 โทรสารกลาง 05-476-9064 IP 605179
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
พงส.ผนก.
สว.สส.

พ.ต.อ. วิทยา อุตบุรี
พ.ต.ท. อรุณสวัสดิ์ ยอดกระโทก
พ.ต.ท. สุพจน์ มัจฉา
พ.ต.ท. ประภาส ฝั้นอิ่นแก้ว
พ.ต.ท. คมทวน แสนสุข
พ.ต.ท. นิติกร นันตา
พ.ต.ท. ณัฐชัย ใจหลวง
พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ มีชัย
พ.ต.ต. โชติพัฒน์ แสงโรจน์

0-5476-9061
-

08-4612-3484
08-5040-4465
09-1078-0596
08-1603-3106
08-9982-3991
08-9434-9109
08-6197-0359
08-2759-2490
08-3571-9343

สภ.ภูเพียง โทรศัพท์กลาง 0-5477-1379 โทรสารกลาง 05-477-1379 IP 605180
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส
พงส.ผนพ.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชูเกียรติ ภูกาบพลอย
พ.ต.ท. สมชาย มากเจริญ
พ.ต.ท. ณฐภัทร คูหาทอง
พ.ต.ท. นเรศ เรือนมะกอก
พ.ต.ต. พิพัฒ ทิฆัมพรธีรวงศ์
พ.ต.ท. ดวงยุธ ศรีสองสม
พ.ต.ท. ยงยุทธ ทิพย์หิรัญ

0-5460-1122
-

08-1405-5135
08-1030-4928
08-1974-0488
08-5707-4890
08-4087-8100
08-8407-9506
08-6183-8471

สภ.อวน โทรศัพท์กลาง 0-5468-6067 โทรสารกลาง 05-468-6067 IP 605181
สว.สภ.
สว.(สอบสวน) สภ.อวน

พ.ต.ท. สงคาร เสาร์แดน
พ.ต.ต. กฤตินาท เมืองลาย

0-5468-3544
0-5468-3544

09-9272-9147
08-1189-0936
หน้า 452
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ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ปัว โทรศัพท์กลาง 0-5479-1253 โทรสารกลาง 05-479-1253 IP 605182
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ชาตรี หทยะวัฒน์
พ.ต.ท. ธนิสร ไชยยศ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ธิคำ
พ.ต.ท. กระจ่าง จิตอารี
พ.ต.ต. เดี่ยว ศรีวิชัย
พ.ต.ต. สัณห์ ล้านมา
พ.ต.ท. ภัทระ ตนะทิพย์
พ.ต.ต. ฉัตรชัย สุทธิแสน
พ.ต.ต. เกียรติพายัพ ใบยา

0-5475-6401
-

08-1035-4141
06-2272-4239
08-5694-3575
08-1952-3195
08-6910-9263
08-1706-3717
08-3094-3672
08-6115-7364
08-9998-8191

สภ.สันติสุข โทรศัพท์กลาง 0-5476-7064 โทรสารกลาง 05-476-7064 IP 605183
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
พงส.ผนพ.ฯ
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชวลิต มงคล
พ.ต.ท. พรเทพ บัวบึง
พ.ต.ท. สุวิทย์ มีมาเมิน
พ.ต.ท. สิทธิวัชร จันต๊ะสา
พ.ต.ต. สิริเดช กันทะมี
พ.ต.ท. ชลิตพงศ์ เสมอถุง
พ.ต.ท. เสกสรรค์ เสริฐสม

0-5476-7064
-

08-6185-8002
08-1883-5847
08-1883-8384
09-3249-7733
08-0131-0037
08-5040-3818
08-6181-5333

สภ.ตาลชุม โทรศัพท์กลาง 0-5468-6067 โทรสารกลาง 05-476-7064 IP 605184
สว.สภ.
พงส.ผนก.

พ.ต.ท. คนอง คักกันหา
พ.ต.ท. สมาน ปันชุน

0-5468-6067
-

08-9952-8512
09-1824-0314

0-5314-2040 [5006]
0-5314-2055 [5092]
0-5314-2042 [5007]
0-5314-2043 [5008]
0-5314-2044 [5009]

08-1885-0804
09-1882-7863
08-2429-4535
08-1724-6929
08-1884-5021

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigaiton Division
311 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์กลาง 0-5314-2040 โทรสารกลาง 053142046 IP 605007
Web Site: www.police5ic.com E-mail: invest.p5.center@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(1)

พล.ต.ต. จารึก ลิ้มสุวรรณ
พ.ต.อ. มณฑป แสงจำนง
พ.ต.อ. ชินวิช วิชัยธนพัฒน์
พ.ต.อ. วีรชน บุญทวี
พ.ต.อ. ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย

หน้า 453

ภ.5

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.

พ.ต.อ. ประเสริฐ สีตลาศัย
พ.ต.อ. ธนพล สุวรรณวงค์
พ.ต.อ. ชีวธันย์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.อ. วุฒิพงษ์ วิสุทธาภรณ์
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ แก้ววิเศษ
พ.ต.อ. ธีรพงษ์ ปรุงจิตวิทยาภรณ์
พ.ต.อ. จีรัฐพัทธ์ สิตานุรักษ์
พ.ต.อ. ยศไกร มาประเสริฐ
พ.ต.อ. วิเชียร วรรณสุข
พ.ต.อ. ศุภนัยว์ ศรีครุฑรานันท์
พ.ต.อ. สุชาติ กันเงิน
พ.ต.อ. วิเชียร ใหม่ไชย
พ.ต.อ. วีรพันธ์ พิละกันทา
พ.ต.อ. ประพันธ์ กันสิทธิ์
พ.ต.อ. ธนดล มีวรรณสุขกุล
พ.ต.อ. สุทิน จิณะไชย
พ.ต.อ. ชวลิต วงศ์อัจฉริยา
พ.ต.อ. ชะลอ เงินแจ้ง
พ.ต.อ. ดุสิต ศรีจันทร์
พ.ต.อ. ยุทธนา ยะนันโต
พ.ต.อ. หล่าย ตันเขียว
พ.ต.อ. สุธน แสนแปง
พ.ต.อ. ธวัชชัย พันธ์พิกุล
พ.ต.อ. เรืองศิลป์ สุระรัศมี
พ.ต.อ. ประยูร กาศทิพย์
พ.ต.อ. อัศเรศ เหลืองสนิท
พ.ต.อ. อินทัช คำวาง
พ.ต.อ. ชัยยุทธ เรืองนภาเพ็ญ
พ.ต.อ. จำนง รสปิตุพงศ์
พ.ต.อ. สมบูรณ์ ถือคุณ
พ.ต.อ. สาคร เชี่ยวชาญ
พ.ต.อ. สงกรานต์ สันวงค์

0-5314-2040[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]

08-5669-8479
08-0448-4242
08-8260-2562
08-5354-9569
08-6672-3585
08-1885-0366
08-1961-3012
08-6654-9423
08-1993-0742
09-7125-2161
09-1479-8799
08-1020-5464
08-6913-4999
08-1287-8965
08-0680-4734
08-1716-4171
08-5036-2284
09-7914-7399
08-1993-5249
08-9956-9771
08-1884-9523
08-9835-1072
08-9999-0977
08-1701-8886
08-6923-0830
08-9850-1759
08-6732-5816
09-8097-7559
08-1960-7422
08-1950-8658
09-8749-2013
08-1885-0733
หน้า 454
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ประกอบ คำดี
พ.ต.อ. ทันชัย ยศชูสกุล
พ.ต.อ. ประพันธ์ รัตนธรรม
พ.ต.อ. พิเชษฐ ฟองฟู
พ.ต.อ. สุทัศน์ เมืองมูล
พ.ต.อ. วิศิษฐ์ สืบศรี
พ.ต.อ. ภุชพงศ์ เสวตกุล
พ.ต.อ. ขจร ประทุมทิพย์สิริ
พ.ต.อ. ชุมพล จันทร์ศักดิ์
พ.ต.อ. ธำรง วงศ์คำ
พ.ต.อ. สมคิด แก้วศักดิ์
พ.ต.อ. กฤษฎา งามจิตต์
พ.ต.อ. มนตรี พรมเส็น
พ.ต.อ. ศุภวัฒน์ จี๋ศิริ
พ.ต.อ. ณัฐวรรธก์ โฆษิตเกียรติคุณ
พ.ต.อ. กิติสัณห์ วิเชียรศรี
พ.ต.อ. สมัย มูลประการ
พ.ต.อ. พรสิทธิ์ หน่อน้อย
พ.ต.อ. ไชโย สิงห์กาศ
พ.ต.อ. ก่ำแก้ว สุยาติ
พ.ต.อ. ประทวน อาจกล้า
พ.ต.อ. โชติ ช่วยชู
พ.ต.อ. เดชาวัติ จอมสว่าง
พ.ต.อ. สาธิต เพชรน้อย

[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]
[5069]

09-1076-1359
08-1023-8881
08-1998-7880
08-1288-3932
08-1472-9077
08-5694-2698
08-1951-3410
08-5031-8432
08-9954-3275
08-4171-6467
08-4741-2776
08-9433-4521
08-2895-6093
08-1783-5325
08-7181-4062
08-5625-6853
08-9191-7069
09-3138-1434
08-5707-9944
08-9266-1491
08-8268-3753
08-1961-5656
08-1289-0489
08-9432-7334

พ.ต.อ. ธนภัทร บุญตันบุตร
พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ ศรีชนะ
พ.ต.ท.หญิง ณิชญา จิโน
พ.ต.ต. สิริฤกษ์ชัย เป้ามณี
พ.ต.ต. มาโนช โนราช

0-5314-2050 [5072]
[5071]
[5073]
[5073]
[5075]

08-6453-1513
08-9633-9604
08-1602-8111
08-1302-9790
08-1952-8021

พ.ต.อ. อัครภณ วริศเจริญ
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ ยอดคำ

0-5314-2056 [5060]
[5063]

08-6428-5451
08-1885-2964

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.(กง.งป)

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.

หน้า 455
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.(ปพ.)
สว.(ปพ.)
สว.(ปพ.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธเนตถ์ วิบูลเกียรติ
พ.ต.ท. ดนุพันธ์ ขว้างไชย
พ.ต.ต. สุรชัย ท่างาม
พ.ต.ต. ยุทธนา ใจการ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

[5063]
[5063]
[5063]
[5063]

08-1530-1126
08-9850-8078
08-7182-0958
08-6671-1136

0-5314-0000
[5113/5114]
0-5314-0000
[5113/5114]
0-5314-0000
[5113/5114]
0-5314-0000
[5113/5114]
0-5314-0000
[5113/5114]
-

09-2683-9978

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
311 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
Web Site: www.police5.go.th E-mail: info@police.go.th
ผบก.

พล.ต.ต. นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร์

รอง ผบก.

พ.ต.อ. สุนทร คงกล่ำ

รอง ผบก.

พ.ต.อ. ชวลิต คชหิรัญ

รอง ผบก.

พ.ต.อ. อานุภาพ เกื้อหนุน

รอง ผบก.

พ.ต.อ. วัชรี ชูกิจคุณ

นว. (สบ 1)

ร.ต.อ.

08-9523-5777
08-6920-8455
08-1881-4791
08-1287-1790
-

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วัชรา รักษ์คิด
พ.ต.ท.หญิง ตระการกุล ละครวงษ์
พ.ต.ท. กิติชัย อินเต้า
พ.ต.ท. บรรเทิง กาศสกุล
พ.ต.ท. ธนภัทร เรียนเป็น
พ.ต.ต. ประวิทย์ วงษ์ราช
พ.ต.ต.หญิง วรรณภา โชตินอก

0-5314-000
0-5314-000 [5132]
0-5314-000 [5120]
0-5314-000 [5110]
0-5314-000 [5132]
0-5314-000 [5141]
0-5314-000[5120]

08-1289-0290
08-9783-6619
08-1567-4334
08-1111-8646
09-1242-4632
08-1883-5841
08-4757-2727

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สังเวียน อินตากูล
พ.ต.ท. กฤษณะ พลนาค
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รุ่งรักษา

0-5314-000 [5210]
0-5314-000 [5210]
0-5314-000 [5210]

08-1960-4999
08-9191-8030
08-1681-5365
หน้า 456

ภ.5

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ์ ศรีภา
พ.ต.ท.หญิง พนิดา สุรีติ๊บ
พ.ต.ท.หญิง พิชชาภา จันทิมา
พ.ต.ท.หญิง นันทธรรมรัตน์ สังประกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5314-000 [5210]
0-5314-000 [5210]
0-5314-000 [5210]
0-5314-000 [5210]

มือถือ
08-6656-4348
08-1555-9585
08-3581-5085
09-1120-6862

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กมล สายโอให้
พ.ต.ท.หญิง ประณีต เพิ่งระนัย
พ.ต.ท. พิทยา พลพานิช
พ.ต.ท. วสุภัทร เกียรติธนวัตร
พ.ต.ท.หญิง ณิชาพร จงรักษ์
พ.ต.ต. เดชา วิบูลกิจ
พ.ต.ต. เจษฎา พัฒน์เช่ม

0-5314-000 [5310]
0-5314-000 [5310]
0-5314-000 [5310]
0-5314-000 [5310]
0-5314-000 [5310]
0-5314-000 [5310]
0-5314-000 [5310]

08-1925-5299
08-1940-7314
08-0999-9146
08660690690
08-1386-0268
08-6189-4932
08-1956-9987

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวิภาดา
พ.ต.ท. ปริญญา นุชแจ้งบง
พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา น้อยภู่
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ อำพันธ์ศรี
พ.ต.ท. วินัย กันธิยะ
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ บุญพละ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ วงษ์ไชยแย้ม

0-5314-000 [5410]
0-5314-000 [5410]
0-5314-000 [5410]
0-5314-000 [5410]
0-5314-000 [5410]
0-5314-000 [5410]
0-5314-000 [5410]

08-8252-6644
08-3207-9996
08-9635-7794
08-9560-3998
08-1764-6975
09-4638-9797
08-7213-2534

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วิภาดา อยู่สกุล
พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ ร่วมสนิท
พ.ต.ท.หญิง นิสา สีชมพู
พ.ต.ท.หญิง นิรันตรี หัสนัย
พ.ต.ท. วิมุต ปันวณิชกุล

0-5314-000 [5510]
0-5314-000 [5510]
0-5314-000 [5510]
0-5314-000 [5510]
0-5314-000 [5510]

08-6657-3908
09-8156-6141
08-9701-0864
08-1707-1431
08-1603-1991

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมเดช ทศพร
พ.ต.ท.หญิง ฐานิต บุญตระกูลพูนทวี
พ.ต.ท.หญิง จริยา ศรีภา
พ.ต.ท. สุพจน์ คำราพิศ
พ.ต.ต. ประกอบ มีมาก
พ.ต.ท. ธนายุทธ สิงห์เทศดี

0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]

08-9755-3945
08-9634-3416
08-1287-5196
08-1111-1720
08-1469-9821
08-9123-0093
หน้า 457

ภ.5

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง อุไร อัครโพธิ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5314-000 [5610]

มือถือ
08-6918-5338

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดำเนิน กันอ่อง
พ.ต.ท. เลิศชาย ขวัญทะเล
พ.ต.ท. สมเกียรติ สุรินทร์
พ.ต.ท.หญิง วรัญญา พลพานิช
พ.ต.ท. บุญส่ง สว่างวงศ์
พ.ต.ท. ประสงค์ ชัยตาน
พ.ต.ต. ทวี ชัยคำหล้า

0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]
0-5314-000 [5610]

08-6911-2195
08-1670-7765
08-1980-8499
09-3859-5369
08-1951-4071
08-1961-6305
08-6914-9110

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ
พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์
พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว่างวโรรส
พ.ต.ท. อัครเดช อินชัย

0-5314-000 [5801]
0-5314-000 [5801]
0-5314-000 [5801]
0-5314-000 [5801]

08-1258-4785
08-1724-0536
08-1885-9236
08-3152-1432

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-5314-000 โทรสารกลาง 0-5314-0051-2
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร
พ.ต.ท. อุดม กันทาแจ่ม
พ.ต.ต. สุพิศลย์ แสงมีอานุภาพ

0-5314-000 [5910]
0-5314-000 [5910]
0-5314-000 [5910]

08-1681-3690
08-9610-9013
09-5789-5974

ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา
Phayao Provincial Police
90 หมู่ 11 ถ.ศูนย์ราชการ พะเยา 56000
โทรศัพท์กลาง 0-5443-1402 โทรสารกลาง 0-5448-2254,0-5448-2256 IP 605185
Web Site: www.phayao.police.go.th E-mail: py-technology@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ประจวบ วงค์สุข
พ.ต.อ. ทองสุข จรัลพงศ์
พ.ต.อ. สงวน โรงสะอาด
พ.ต.อ. รังสิต โลไทยสงค์
พ.ต.อ. มาโนช มีสกุลคุณ
พ.ต.อ. พศวีร์ โชติเทียนชัยวัต
พ.ต.อ. สุวรรณ์ แท่นพิทักษ์
ร.ต.อ. ทัตตวีร์ ด่านพิทักษ์ตระกูล

0-5448-2252 [100]
0-5448-4055 [300]
0-5448-2566 [400]
0-5448-2861 [700]
0-5448-4054 [500]
0-5448-2247 [800]
0-5448-4678 [111]

08-1883-6898
08-1972-1896
08-9998-1997
08-2659-5196
08-1764-6622
08-2188-9991
08-9558-7287
08-6562-9665
หน้า 458

ภ.5

ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ เพียรการ

0-5448-4679

08-1784-6189

พ.ต.อ. วันนิวัติ เกษตรสินธุ์
พ.ต.ท. กษิดิ์เดช ไชยฟองศรี
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ ธิติธารวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง น้อมจิต ผาทอง
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ อินชมภู
พ.ต.ท. เกียรติชัย ใจตั้ง
พ.ต.ต. อดุลย์ ปะวัง
พ.ต.ต.หญิง ณัชชา ณีวัง
พ.ต.ท.หญิง จริญทิพย์ เทพพรมวงศ์
พ.ต.ท. เผด็จ วรรณสอน

0-5443-1402
0-5443-1402
0-5443-1402
0-5443-1402 [111]
0-5443-1402
0-5443-1402 [301]
0-5443-1402
0-5443-1402 [502]
0-5443-1402 [461]
0-5443-1402 [702]

08-1961-2212
08-1885-3242
09-3153-3581
08-5036-0832
08-6192-7374
08-9951-2707
08-1784-7857
08-9952-5335
08-6587-6117
08-1179-2928

พ.ต.ท. สุวเลิศ วงศ์ไชย

0-5448-4713 [713]

08-1724-7972

พ.ต.อ. อภิรักษ์ นักไร่
พ.ต.อ. วรพงษ์ มัจพันธุ์
พ.ต.อ. บวร ไชยคำ
พ.ต.อ. สุทัศน์ เมืองมูล
พ.ต.ท. สิทธิพันธุ์ ไชยกา

0-5443-1402 [511]
0-5443-1402 [511]
0-5443-1402 [511]
0-5443-1402 [511]
0-5443-1402 [512]

08-7711-7145
08-1724-5699
08-7579-2149
08-1472-9077
08-4172-1999

พ.ต.อ. ดำรงค์ หมื่นอาจยิ้ม
พ.ต.ท. คมสันต์ กันธะป้อง
พ.ต.ท. นรภัทร รักนา
พ.ต.ต. คเชนท์ เชิดชูตระกูล

0-5443-1402
0-5443-1402
0-5443-1402
0-5443-1402

08-1887-4652
08-6430-8711
08-9233-3248
08-8582-7549

พ.ต.ท. วัชรพงษ์ วันนาพ่อ
พ.ต.ท. นรภัทร รักนา

0-5448-2254 [191]
-

08-4810-5899
08-9233-3248

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายอำนวยการป้องกันยาเสพติด (ศอ.ปส.)
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

ศูนย์ 191
สว.
สว.

สภ.เมืองพะเยา โทรศัพท์กลาง 0-5443-1143, 0-5443-1888 โทรสารกลาง 054 480 790
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. จักร อ่อนนิ่ม
พ.ต.ท. ภาสวินท์ แก้วต่าย
พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ยาวิชัย
พ.ต.ท. กฤตภาส ตาลาน

0-5443-1143 [100]
0-5443-1143 [200]
0-5443-1143 [202]
0-5443-1143 [301]

08-8251-6722
09-4548-4568
08-9431-6222
08-1024-7402
หน้า 459

ภ.5

ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อเนก บางวัน
พ.ต.ท. กริชชัย ไพฑูรย์
พ.ต.ท. อารินทร์ เทพพรมวงศ์
พ.ต.ท. ธนา คำยศ
พ.ต.ท. ไสว ขำภูเขียว
พ.ต.ท. สุริยงค์ นามจิต
พ.ต.ท. จีรศักดิ์ ดวงใจ
พ.ต.ท. สำราญ วงค์ไชย
พ.ต.ท. จารุวัจน์ สุปินะ
พ.ต.ท. นิพล จันต๊ะวงค์
พ.ต.ท. ฐิติวัฒน์ อินชมภู
พ.ต.ต. พากษกรณ์ เจนใจ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5443-1143 [301]
0-5443-1143 [301]
0-5443-1143 [301]
0-5443-1143 [301]
0-5443-1143
0-5443-1143
0-5443-1143
0-5443-1143
0-5443-1143
0-5443-1143 [301]
0-5443-1143

มือถือ
08-9191-7444
08-1884-9593
08-1961-1678
08-5617-4560
08-1951-7252
08-6461-7201
08-9757-4550
08-4739-8616
08-6117-4499
08-6179-8964
08-6192-7374
09-4620-4146

สภ.เชียงคำ โทรศัพท์กลาง 0-5445-1444 ,0-5445-1445 โทรสารกลาง 0-5445-2641
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประจัญ ปัญญาแก้ว
พ.ต.ท. ภาคภูมิ เครือสิริ
พ.ต.ท. ชยันต์ ปัญญาเครือ
พ.ต.ท. สนิท วงค์ใหญ่
พ.ต.ท. กิตติภพ บุญเสาร์
พ.ต.ท. กิตติภพ ผิวเหลือง
พ.ต.ท. เชวง เชียงแรง
พ.ต.ท. สุรกิจ เปี่ยมอริยธน
พ.ต.ท. พฤศธร มาอินทร์
พ.ต.ท. กิจวัฒน์สินธุ์ อมตธนทรัพย์
พ.ต.ต. นภดล คุณรัตน์

0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444
0-5445-1444

08-1882-2808
08-4616-2104
08-1881-2315
08-4150-9911
09-9517-9578
08-1992-7307
08-9852-4817
08-1783-2727
09-5447-4778
09-5634-0283
08-8406-8979

สภ.ดอกคำใต้ โทรศัพท์กลาง 0-5449-1444,0-5449-2012-15 โทรสารกลาง 0-5449-1642 IP 605189
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สมาน จิตบุญ
พ.ต.ท. นิรุต เหลืองแดง
พ.ต.ท. วทัญญู ฟักแก้ว
พ.ต.ท. ศุภกิจ กิ่งบัวหลวง
พ.ต.ท. ทวีรัช สุวรรณฤทธิ์
พ.ต.ท. สนิท ปทุมทิพย์สิริ
พ.ต.ท. พิษณุ ศิริรัตน์
พ.ต.ท. สุพสิทธิ์ สืบแสน

0-5449-1444
0-5449-1445
0-5449-1446
0-5449-1447
0-5449-1448
0-5449-1449
0-5449-1450
0-5449-1451

09-8749-9144
08-4876-6955
08-2249-4535
08-1885-1578
08-1884-3602
08-1950-9705
08-1021-3993
09-3204-4039
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ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.สอบสวน
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เกียรติ จันจองคำ
พ.ต.ท. ชนะ ศรีวิชัย
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ เพียรการ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5449-1452
0-5449-1453
0-5449-1454

มือถือ
08-1998-7423
08-1884-9321
08-1784-6189

สภ.แม่ใจ โทรศัพท์กลาง 0-5449-9287 โทรสารกลาง 0-5449-9608 IP 605190
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญสูง สอาด
พ.ต.ท. นาวิน สิทธิเทียนชัย
พ.ต.ท. ระบิล ชมภูน้อย
พ.ต.ท. สายันต์ เบาะสาร
พ.ต.ท. มงคลรัตน์ ศรีแสงจันทร์
พ.ต.ท. จรูญ เมืองมูล
พ.ต.ท. สุชาติ สัตยานันท์
พ.ต.ท. ณรงค์ สิทธิแก้ว
พ.ต.ท. วีระ มั่งมูล
พ.ต.ต. สมศักดิ์ เชื้อทอง

0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287
0-5449-9287

09-7967-8769
08-1883-3067
08-1953-8501
08-8253-8518
08-9953-0357
08-9435-2008
09-7949-7446
08-0498-2016
08-9634-8372
09-3134-0395

0-5445-9239 [211]
0-5445-9240
0-5445-9241
0-5445-9242 [311]
0-5445-9242 [311]
0-5445-9242 [311]
0-5445-9242 [311]
0-5445-9246
0-5445-9247
0-5445-9248

08-3199-4338
08-9634-5822
08-6658-5196
08-1952-5430
08-9950-3311
08-4373-4118
09-1859-3529
08-1784-2860
08-9558-7611
08-1998-8877

สภ.จุน โทรศัพท์กลาง 0-5445-9239 โทรสารกลาง 054-459-233
ผกก.
รอง ผกก. สส.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนนท์ เวชชยานนท์
พ.ต.ท. กันต์ศักดิ์ สุรินทชัย
พ.ต.ท. ประทีป พวยพุ้ง
พ.ต.ท. จำนง รวมจิตร
พ.ต.ท. กร พินิจสุวรรณ
พ.ต.ท. วิ่นัย ประสิทธิปานวัง
พ.ต.ท. ยุทธรัฐ รัตนไพบูลย์เจริญ
พ.ต.ท. สมคิด กิตติกาจ
พ.ต.ท. เศรษฐภูมิ จันทร์แก้ว
พ.ต.ต. พิภพ พชรพิพัฒน์

สภ.เชียงม่วน โทรศัพท์กลาง 0-5449-5101 โทรสารกลาง 054-495495 IP 605192
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วิระศักดิ์ ฝอยทอง
พ.ต.ท. เชาว์ ป้อมงาม
พ.ต.ท. วีระ คมสัน
พ.ต.ท. กฤตฐกลล์ กิตติธีระวัฒน์
พ.ต.ท. ชาญณัฎฐ์ ปองรักษ์
พ.ต.ท. สุวเลิศ วงศ์ไชย
พ.ต.ท. อาทิตย์ เลียวสิริพงศ์

0-5449-5101
0-5449-5101
0-5449-5101
0-5449-5101
0-5449-5101
0-5449-5101
0-5449-5101

08-1420-6728
08-9968-2088
08-1724-7581
08-1980-0675
08-1764-5756
08-1724-7972
08-5615-4034
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ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ เตชะวงค์
พ.ต.ท.หญิง สุมนวรรณ ใจกล้า

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5449-5101
0-5449-5101

08-5712-0667
08-6187-2598

0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068
0-5446-5068

09-0324-9997
08-1951-7189
08-1764-3273
08-3201-8305
08-1765-7775
08-1472-1314
08-8313-0125
08-2180-7289
08-5425-5519

0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181
0-5407-3181

08-9433-1567
08-0134-1333
08-9261-2086
08-6921-6217
08-1023-0600
08-6615-6060
08-1532-5932
08-6461-0756
08-1860-3976

0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222
0-5449-7222

08-1764-5276
08-7255-9555
08-1783-1640
08-9852-4817
08-6186-5049
08-9835-1022
08-4920-8581
09-3291-7276
06-1338-3289
09-7985-1022

สภ.ภูซาง โทรศัพท์กลาง 0-5446-5068 โทรสารกลาง 0-54465-069
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศกร ฟูวงศ์สิทธิ์
พ.ต.ท. ณัฐดนัย เลานันท์
พ.ต.ท. อนุพนธ์ สนิท
พ.ต.ท. สนั่น เจนใจ
พ.ต.ท. สงบ ฟักแก้ว
พ.ต.ท. สังคม คลังแสง
พ.ต.ท. วิชาญ รัตนประยูร
พ.ต.ท. ภูดิท อินทะรังษี
พ.ต.ต. เสถียร เรือนอุ่น

สภ.ภูกามยาว โทรศัพท์กลาง 0-5407-3181 โทรสารกลาง 0-5542-2970
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ทิวา สกุลวัฒนะ
พ.ต.ท. เริงยศ รูปคำ
พ.ต.ท. ปฐม พฤกษาไพบูลย์
พ.ต.ท. ชูเกียรติ วรรณสมพร
พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์ ชีวชยาภรณ์
พ.ต.ต. เอกรัตน์ โภชน์เจริญ
พ.ต.ท. พงศ์นิรันดร์ เจริญค้า
พ.ต.ท. จำเนียน แสงคำ
พ.ต.ต. สุทิน คำฟู

สภ.ปง โทรศัพท์กลาง 0-5449-7222 โทรสารกลาง 0-5449-7179
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. เถกิง ทองอินทร์
พ.ต.ท. พลภูมิ แสดงสกุลสุนทร
พ.ต.ท. สวาท คำเมืองสา
พ.ต.ท. เชวง เชียงแรง
พ.ต.ต. วิศิษฐ์ ปลื้มใจ
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ ทำสุข
พ.ต.ท. ปริญญา หาญยศ
พ.ต.ท. รณชัย ธนวัฒน์ดำรง
พ.ต.ท. อรัณทรี สูติสงกรานต์
พ.ต.ท. อินสอน สุธรรมมา
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ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.แม่กา โทรศัพท์กลาง 0-5446-6061 โทรสารกลาง 054-466060
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. เจริญ สุริยงค์
พ.ต.ท. จีรวัฒน์ ปานสมบัติ
พ.ต.ท. ชัยชนะ แดงดี
พ.ต.ท. พงค์ศักดิ์ พิทักษ์เมธี
พ.ต.ท. ธนโชติ บุญยงค์
พ.ต.ต. ประวิทย์ งานดี
พ.ต.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ เผ่ากันทะ
พ.ต.ต. รังสรรค์ ธุวะคำ

0-5446-6061
0-5446-6061
0-5446-6061
0-5446-6061
0-5446-6061
0-5446-6061
0-5446-6061
0-5446-6061

08-1992-0477
08-9851-1792
08-1111-2773
08-5865-3535
08-5020-2266
08-1020-6904
08-3009-7909
08-8805-0248

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Police
99 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์กลาง 0-5361-2844 โทรสารกลาง 053-611429 IP 605213
Web Site: www.policemaehongson.com E-mail: mhapolis@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ยุทธชัย พัวประเสริฐ
พ.ต.อ. ศักดิภัท เชาวน์ลักษณ์สกุล
พ.ต.อ. พิษณุ อุณหเสรี
พ.ต.อ. ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์
พ.ต.อ. บัญชา เศรษฐกร
พ.ต.อ. พิทักษ์ นาสมวาส
พ.ต.อ. ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
ร.ต.อ. นฤภัทร เทียนชัยทัศน์

0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844

08-1885-1248
08-1938-9229
08-1764-7878
08-6921-5252
08-1992-7617
08-1602-4901
08-9852-4545
09-0002-3652

พ.ต.ท. เพิ่มศักดิ์ สุทธิพงษ์
พ.ต.ท. สรวิชญ์ คำมูล
พ.ต.ท. ณรงค์ ต้านคือ
พ.ต.ต. สงคราม เสนเจริญ
พ.ต.ต. ชีวะ ยาท้วม

0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844

08-0735-4175
08-1961-0942
08-1885-3565
08-1531-0535
08-0414-4771

ฝ่ายอำนวยการ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มส.
สว.ฝอ.(ธร./กพ.)ภ.จว.มส.
สว.ฝอ.(งป./กง.)ภ.จว.มส.
สว.ฝอ.(วน.)ภ.จว.มส.
สว.ฝอ.(ยศ./ปป.)ภ.จว.มส.

กก.สืบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์กลาง 05-3611-2844 โทรสารกลาง 05-361-2844
ผกก.สืบสวน
รอง ผกก.สืบสวน
สว.สส.

พ.ต.อ. สุริยงค์ วุฒิ
พ.ต.ท. นุกูล บุญคง
พ.ต.ท. นฤทธิ์ นาเจริญ

0-5361-2844
0-5361-2844
0-5361-2844

08-1882-2719
08-4378-9106
08-4608-8585
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ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.กก.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สุทัศน์ ทาระนัด
พ.ต.ต. สุรจิตต์ เหล่าจำรูญ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5361-2844
0-5361-2844

มือถือ
08-5787-8319
08-1990-9110

สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์กลาง 0-5369-5019 โทรสารกลาง 05-3695-019 IP 605214
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศตศักดิ์ พิมลทิพย์
พ.ต.ท. อภิรักษ์ จุ้ยสำราญ
พ.ต.ท. วรธันย์ เครือจันต๊ะ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ รักษาพันธ์
พ.ต.ท. กฤตกร กฤโตปการ
พ.ต.ท. สมคิด แสงศรี
พ.ต.ต. พัฒนศักดิ์ เพียรงาม
พ.ต.ท. ภัทรวุฒิ อัครภัทร
พ.ต.ท. จีรศักดิ์ จันทร์กาพย์
พ.ต.ต. นพรัตน์ สายยนต์

0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019
0-5369-5019

08-1764-7866
08-9700-5024
09-8806-7565
08-0869-3229
09-1003-9959
08-1885-7765
08-9853-6135
08-5615-6111
08-1884-4723
08-2480-6923

0-5369-9219
0-5369-9219
0-5369-9219
0-5369-9219
0-5369-9219
0-5369-9219

08-1168-3838
08-5648-1426
08-1603-8282
08-0031-1776
08-6256-1666
08-5041-6816

สภ.ปาย โทรศัพท์กลาง 0-5369-9217-9 โทรสารกลาง 0-5369-9219
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. วรพล พลมณี
พ.ต.ท. จะเด็ด หินทองคำ
พ.ต.ท. ฐาปธรรศ สามสีทอง
พ.ต.ท. พิพัฒน์ บัวเย็น
พ.ต.ต. ภาณุพงษ์ ศรีอนันต์
พ.ต.ต. ยรรยง ใคร้ยงค์

สภ.แม่สะเรียง โทรศัพท์กลาง 0-5368-1309 โทรสารกลาง 0-5368-1309 IP 605216
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. วินัย เกตุพันธุ์
พ.ต.ท. ปรวัฒน์ โสมศรีแพง
พ.ต.ท. สืบ เงินคำคง
พ.ต.ท. สันติ สุภา
พ.ต.ท. ธนัญณ์ชัย วงค์สุริยะไท
พ.ต.ท. สมพงค์ โปธาคำ
พ.ต.ต. ภัทรพงศ์ สุนทราพันธ์

0-5368-1309
0-5368-1309
0-5368-1309
0-5368-1309
0-5368-1309
0-5368-1309
0-5368-1309

08-1639-8355
08-7474-9695
08-1884-1298
08-1027-9992
08-1386-3831
08-6919-9076
08-6558-7250

สภ.ปางมะผ้า โทรศัพท์กลาง 03-5361-7171 โทรสารกลาง 0-5361-7171 IP 605220
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สืบสวน
รอง ผกก(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุรกิจ ศรีมนัส
พ.ต.ท. ชัชชาญ นันติวงค์
พ.ต.ท. กิตติญพงศ์ พันธุ์พิชญา
พ.ต.ท. วีระยุทธ สายจิตธรรม

03-5361-7171
03-5361-7171
03-5361-7171
03-5361-7171

08-1950-3726
08-3761-3344
08-9951-7658
08-7174-6638
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สว.อก.
สว.สส.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จักรพงษ์ วงศ์ชัย
พ.ต.ท. กัมปนาท รักษนาเวศ
พ.ต.ต. กิตติกร ฤทธิ์รัตนไตรกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]
03-5361-7171
03-5361-7171
03-5361-7171

มือถือ
06-2297-8011
08-9512-7937
08-1287-0411

สภ.แม่ลาน้อย โทรศัพท์กลาง 0-5368-9097 โทรสารกลาง 0-5368-9097 IP 605218
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดุลย์ เม่นบางผึ้ง
พ.ต.ท. บุญญทัศน์ ประดิษฐ์
พ.ต.ท. พิบูลสุขญ์ รติเวโรจน์กุล
พ.ต.ท. ประพัฒน์ ชัยชมภู
พ.ต.ท. นัน พุ่มเกตุ
พ.ต.ต. สหภพ อินใจคำ
พ.ต.ต. ประดิษฐ์ พลเยี่ยม

0-5368-9097
0-5368-9097
0-5368-9097
0-5368-9097
0-5368-9097
0-5368-9097
0-5368-9097

08-6379-7581
08-2191-8287
09-7752-9988
08-1885-6265
09-3051-0629
08-1289-5660
08-5621-1151

สภ.สบเมย โทรศัพท์กลาง 0-5361-8110 โทรสารกลาง 0-5316-8158 IP 605217
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. โสภณ ผลกันทา
พ.ต.ท. อำนวย มีศรฤทธิ์
พ.ต.ท. กฤตภาส ปินตาวะนา
พ.ต.ท. สมัคร อรทัด
พ.ต.ต. จักรี เคล้าศรี
พ.ต.ต. ปธิกร สุยะวา
พ.ต.ต. วิจิตร เจริญวรรณ

0-5361-8110
0-5361-8110
0-5361-8110
0-5361-8110
0-5361-8110
0-5361-8110
0-5361-8110

08-6199-9239
08-1027-5159
08-9956-1477
08-5038-4511
08-1770-5623
08-1034-2501
08-4365-6545

สภ.แม่ลาหลวง โทรศัพท์กลาง 0-5368-5474 โทรสารกลาง 05-368-5482 IP 605223
ผกก.

พ.ต.อ. วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์

0-5368-5474

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สพลพันธ์ พูลน้อย
พ.ต.ท. เชาว์ เดชะ

0-5368-5474
0-5368-5474

รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.ท. พิพัฒน์ นาระเดช
พ.ต.ท. เจริญ วันดี
พ.ต.ท. เอกธนัช นิ่มเพ็ง
พ.ต.ต. ธัญธนวุฒิ อุปทอง

0-5368-5474
0-5368-5474
0-5368-5474
0-5368-5474

08-6658-9157,
08-1951-8998
08-1724-5115
09-3131-4463 ,
08-6656-0251
08-9999-9620
06-2946-7895
09-6698-8755
06-3224-0268

สภ.น้ำเพียงดิน โทรศัพท์กลาง 0-5368-4241 โทรสารกลาง 053-684241 IP 605221
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สมเกียรติ แสวงสุข
พ.ต.ท. พจนเดช พุทธวงค์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ต๊ะแดง

0-5368-4241
0-5368-4241
0-5368-4241

08-1803-1973
08-6117-8100
08-1992-4620
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รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.ท. สุนันท์ บัวสิงห์
พ.ต.ต. ธวัชชัย จิตตรีธาตุ
พ.ต.ต. ธีระพงษ์ บุญมี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5368-4241
0-5368-4241
0-5368-4241
0-5368-4241

มือถือ
08-0209-1222
08-3113-9624
08-0585-2424
08-8125-0092

สภขุนยวม โทรศัพท์กลาง 0-5369-1115 โทรสารกลาง 05-369-1115, IP 605219
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก (สอบสวน)
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนเดช ประสานเสียง
พ.ต.ท. กฤษณะ ชุ่มมงคล
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ธรรมรัต
พ.ต.ท. รัศมี สายวงค์
พ.ต.ท. จักรียุทธ โชติวชิรพงษ์
พ.ต.ต. จำเริญ สุภาคำ
พ.ต.ต. นิติศักด์ แสงนาค

0-5369-1115
0-5369-1115
0-5369-1115
0-5369-1115
0-5369-1115
0-5369-1115
0-5369-1115

08-1872-2897
08-8434-3191
08-1796-5502
09-4327-4101
08-6039-9995
09-4635-1981
09-5552-8458

พ.ต.ท. ชินน์ สนธิ
พ.ต.ท. สมใจ ประเสริฐ

-

08-9792-2522
08-7181-3843

พ.ต.ท. ณกรณ์ ศรีกันทา
พ.ต.ต. อุดมพร สุวรรณรัตน์

08-5478-4101

08-9953-6232
09-3308-4224

พ.ต.ท. ชำนาญ อินทร์บุญ
พ.ต.ต. ธวัชชัย วิรัตน์เกษม
พ.ต.ต. เมธาสิทธิ์ พันธ์อิทธิโรจ

08-4617-2129
08-4617-2129
08-4617-2129

08-1764-6950
08-4483-8583
08-6194-7982

0-5368-2452
0-5368-2453

08-1724-3759
08-5401-2255

สภ.ห้วยโป่ง IP 605225
สว.
สว.(สอบสวน)

สภ.ประตูเมือง โทรศัพท์กลาง 05302-605227 IP 605228
สว.สภ.ประตูเมือง
สว.(สอบสวน)สภ.ประตูเมือง

สภ.ท่าตาฝั่ง IP 605227
สว.สภ.ท่าตาฝั่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เสาหิน โทรศัพท์กลาง 0-5368-2452 IP 605226
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สมเพชร พันกับ
พ.ต.ท. กนกศักดิ์ ช้างเยาว์

สภ.กองก๋อย โทรศัพท์กลาง 0-5361-5991 โทรสารกลาง 0-5361-5991 IP 605222
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. วุฒิชัย กลิ่นสิงห์
พ.ต.ท. มานะ สุขเจริญ
พ.ต.ท. ชาญยุทธ วรรณบุปผา

0-5361-5991
0-5361-5991
0-5361-5991

08-0854-2046
08-5438-4011
08-4612-6206

สภ.หมอกจำแป่ โทรศัพท์กลาง 0-5369-2079 โทรสารกลาง 0-5369-2079 IP 605224
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. จรัล ยุคลธง
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ แก้วรากมุก
พ.ต.ต. เฉลยรัฐ พวงพัวพันธ์

-

08-1681-0664
08-6353-4191
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ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
Lamphun Provincial Police
124 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ลำพูน 51000
โทรศัพท์กลาง 0-5352-5570 โทรสารกลาง 0-5352-5571 IP 605250
Web Site: lumphun.police.go.th E-mail: nlp1pol@gmail.com
ผบก.ภ.จว.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.ผบก.

พล.ต.ต. สมสง่า ชรินทร์
พ.ต.อ. สรรภัทร ปราบพุฒซา
พ.ต.อ. นฤชิต เนียวกุล
พ.ต.อ. สุวัฒน์ แก้วดวงโต
พ.ต.อ. พิรพัฒน์ โลไทยสงค์
พ.ต.อ. ผล ปวนเปี้ย
ร.ต.อ. วศะ สุมนาพันธ์

0-5352-5538
0-5352-5562
0-5353-5190
0-5352-5553
0-5352-5570
0-5352-5586
0-5352-5538

(201)
(207)
(204)
(205)
(206)
(203)
(202)

08-9700-7773
08-1530-2478
08-1992-6666
08-1022-2020
08-1287-4714
08-9559-6807
08-7699-9719

พ.ต.อ. ประภาษ จันทร์เปล่ง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ วิจารณ์โกศลกิจ
พ.ต.ท. อิทธิพล เพี้ยงจันทร์
พ.ต.ต. ประดิษฐ์ สียะกาศ
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ทนันชัย
พ.ต.ต. สมพงษ์ อัปมะให
พ.ต.ต. วันชัย มีชำนาญ
พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ กองแพ
พ.ต.ท.หญิง อาทิตยา พิโลนพงศธร
พ.ต.ท. นิติเนาวรัตน์ ชุ่มพะวงค์

0-5352-5527
0-5352-5570
0-5352-5527
0-5352-5570
0-5352-5570
0-5352-5570
0-5352-5511
0-5352-5570
0-5352-5521
0-5352-5570

(209)
(212)
(209)
(104)
(306)
(211)
(106)
(303)
(109)
(102)

08-1881-4317
08-1939-1158
08-1951-4657
08-3321-6231
09-3138-1207
08-7187-6194
08-7302-4778
09-3959-9265
08-3761-1199
08-6195-9147

พ.ต.อ. ปกรณ์ หวันชัยศรี
พ.ต.อ. ชญาณ์นนท์ อุ่นแก้ว
พ.ต.อ. ชุมพล วุฒวัณณ
พ.ต.ท. จรัส สุทกุล

0-5352-5570
0-5352-5570
0-5352-5570
0-5352-5570

(305)
(305)
(305)
(305)

08-1765-4021
08-9435-5565
08-6183-4981
08-0122-8881

พ.ต.ท. ทวีโชค นนทรา
พ.ต.ท. ธีระพงษ์ เลาห์รอดพันธุ์
พ.ต.ต. ตรีกุล บุญสาม

0-5352-5563
0-5352-5563
0-5352-5563

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)
สว.ฝอ.(ปอ.)
สว.ฝอ.(ยศ.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.(ศทส.)
สว.ฝอ.(งป.กง.)
สว.ฝอ.(กม.วน.)

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

กลุ่มงานสืบสวน
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

08-1009-7005
09-1076-9422
08-1992-3465
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สว.กก.สส.(191)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. มรกต ศิริชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5352-5563

มือถือ
08-1950-6316

สภ.เมืองลำพูน โทรศัพท์กลาง 0-5351-2042 โทรสารกลาง 0-5351-2042 IP 605251
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี
พ.ต.ท. จำรัส โพธิยอด
พ.ต.ท. ปรากร จันทร์แก้ว
พ.ต.ท. สมชัย นาคปลา
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ โกมลสวรรค์
พ.ต.ท. ดนัย ใจกล่ำ
พ.ต.ท. สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ
พ.ต.ท. ธีรยุทธ กิติธะนะ
พ.ต.ท. ธนพัต ครสิงห์
พ.ต.ท. วีระชาติ บ่อคำ
พ.ต.ท. ณัฎฐ์วัฒน์ พิโลนพงศธร
พ.ต.ต. ไกรลาศ สุวีระ
พ.ต.ท. รัฐธรรมนูญ มูลรัตน์
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร
พ.ต.ท. พัทธพล สงบ
พ.ต.ท. สมหมาย ดุมกลาง

0-5351-2470
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2469
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2042
0-5351-2469
0-5351-2042

09-5695-4535
08-1950-0877
08-9433-2435
08-9283-2547
08-8261-0853
08-9432-8638
08-4949-6556
08-9758-4848
08-8267-2558
08-1884-9560
08-4774-4056
08-1366-7112
09-0759-0425
08-9950-3663
08-1992-3475
08-1595-0077

สภ.ป่าซาง โทรศัพท์กลาง 0-5352-1042 โทรสารกลาง 0-5355-7051 IP 605251
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์
พ.ต.ท. โกศัย เทพวงษ์
พ.ต.ท. มนตรี ชัยงามเมือง
พ.ต.ท. วิทยา วิญญายอง
พ.ต.ท. ดุษฎี ศรีสุวรรณ์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สังข์พนัส
พ.ต.ท. พิสันต์ ชัยสุริยะ
พ.ต.ท. อำพล ไชยนวล
พ.ต.ท. บุญญานุภาพ ไชยมาลา
พ.ต.ต. พยงค์ศักดิ์ การิยะ
พ.ต.ต. ธิติวัฒน์ ชาญชัยจิรโรจน์
พ.ต.ท. ชูชาติ แก้วนันไชย

0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042
0-5352-1042

08-6369-2899
08-4484-1991
08-9191-6682
09-7993-5490
08-6923-4648
08-3152-8194
09-4749-9818
08-9950-1620
08-9998-0683
08-6428-6552
08-1950-9535
08-3154-4620
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สภ.ลี้ โทรศัพท์กลาง 0-5357-0261 โทรสารกลาง 0-5397-9666 IP 605253
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กตธน ศรีงามช้อย
พ.ต.ท. วัฒนา ปราสัย
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ขันแก้ว
พ.ต.ท. สุทน ญาณรังษี
พ.ต.ท. สนธยา คำมงคล
พ.ต.ท. นเรศ ปันผะสงค์
พ.ต.ต. ชยสิทธิ์ น้อยสะปุ๋ง
พ.ต.ต. ชานนท์ ทองอินทร์
พ.ต.ท. สุนทร ดวงแก้ว
พ.ต.ต. สุรจิตร์ ศรีพรรณ์

0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261
0-5357-0261

(311)
(309))
(401)
(312)

(405)
(312)
(406)

08-4222-3905
08-6895-2810
08-4047-6639
08-1960-4571
08-4950-7898
08-1746-2510
09-1854-5472
08-6656-5377
08-4808-6015
09-6972-4669

สภ.แม่ทา โทรศัพท์กลาง 0-5397-6388 โทรสารกลาง 0-5397-6364 IP 605254
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. มานพ พิมสาร
พ.ต.ท. ปริญญา เพชรมี
พ.ต.ท. จำลอง แก้วติ๊บ
พ.ต.ท. เดชา เผ่าหอม
พ.ต.ท. ชาย เกษศรีสังข์
พ.ต.ท. โกศล ริยะป่า
พ.ต.ต. สุพจน์ ไทยอ่อน
พ.ต.ท. ธนพล รอดทุกข์
พ.ต.ท. ชาญยุทธ มีเชื้อ

0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388
0-5397-6388

(212)
(202)
(210)

(203)
(301)

08-1034-4565
08-1881-4634
08-1951-3963
08-5033-6450
09-1552-5007
08-1595-3426
08-9955-8566
08-7185-5953
08-7189-8735

(206)
(301)
(204)
(208)
(208)
(205)
(303)
(208)
(502)
(302)

08-4804-9559
08-9700-1450
08-1885-5495
08-9850-5124
08-1796-2203
08-9852-6383
08-1884-6885
08-1746-1292
08-8406-2321
08-7919-5915

(203)

สภ.บ้านโฮ่ง โทรศัพท์กลาง 0-5398-0498 โทรสารกลาง 0-5398-0498 IP 605255
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย แช่มช้อย
พ.ต.ท. ชาติไทย ชูชัย
พ.ต.ท. ฐนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. ทวีเดช พุฒหมื่น
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ศรีวงค์วรรณ
พ.ต.ท. ณรงค์ หมื่นอภัย
พ.ต.ท. ณรงค์พร เร็วชัย
พ.ต.ต. นิตินันท์ จันไกย
พ.ต.ท. วัชระ ศรีพฤกษ์
พ.ต.ท. บุญชาย แสนชัชวาล

0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
0-5398-0498
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ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ทุ่งหัวช้าง โทรศัพท์กลาง 0-5397-5158 โทรสารกลาง 0-5397-5158 IP 605256
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤษฎ์ชีระ วิริยะเสรี
พ.ต.ท. สมภพ มณีเวช
พ.ต.ท. พัฒนา กองเงิน
พ.ต.ท. รณชัย รอดลอย
พ.ต.ต. ภิญโญ พาคำ
พ.ต.ต. รัชพล อินทรัชว์
พ.ต.ท. บุญธรรม นัญชัย
พ.ต.ท. อินจันทร์ ศรีสมุทร์

0-5397-5158
0-5397-5158
0-5397-5158
0-5397-5158
0-5397-5158
0-5397-5158
0-5397-5158
0-5397-5158

08-6543-4242
08-4835-8035
09-1141-9136
08-4333-4949
08-9999-8511
08-7506-9861
08-1028-3830
08-4223-0297

สภ.บ้านธิ โทรศัพท์กลาง 0-5350-1755 โทรสารกลาง 0-5350-1758 IP 605257
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. อัยยรัช กมลรัตนา
พ.ต.ท. ปิยะพงศ์ ชำนาญ
พ.ต.ท. วันรัตน์ บรรเรียนกิจ
พ.ต.ท. นพดฬ โสภณจิต
พ.ต.ท. ยุทธนา อุตรพงศ์
พ.ต.ท. ธานี มยุรา
พ.ต.ท. บุญยก สีชมพู
พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ ยศแก้วอุด
พ.ต.ท. กิตติศาสตร์ ทองมา

0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755
0-5350-1755

08-6911-1231
08-1883-9386
08-1783-6957
08-4614-6483
08-9710-0917
08-1033-4545
08-1960-0329
08-9635-5662
08-5533-3379

สภ.เวียงหนองล่อง โทรศัพท์กลาง 0-5350-4975 โทรสารกลาง 0-5350-4976 IP 605258
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อรรจน์ มณีตระกูลทอง
พ.ต.ท. อนุวัตร คำสาร
พ.ต.ท. สำเนียง ทาเศษ
พ.ต.ท. พนม สมชาติ
พ.ต.ท. อำพล เผ่าอรุณ
พ.ต.ท. ณัฐธนินท์ ตานุนไชย
พ.ต.ท. ทองดี ติดทะ
พ.ต.ต. กาจกฤษ วันมา
พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ สิงคราช
พ.ต.ท. วิชัย ชายน้อย

0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975
0-5350-4975

08-2186-8787
08-9850-1028
08-1289-3527
08-1884-2543
08-1888-0043
09-6403-3992
08-1992-3224
08-1473-0045
08-5623-3773
08-1020-3175

สภ.เหมืองจี้ โทรศัพท์กลาง 0-5300-3489 โทรสารกลาง 0-5300-3489 IP 605259
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ณัฎฐวุฒิ ยุววรรณ
พ.ต.ท. พงษ์สวัสดิ์ จันทร์เมืองวรรณ์

0-5300-3489
0-5300-3489

08-1034-5151
08-1568-4616
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ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นิรันดร์ ไชยวงค์ผาบ
พ.ต.ท. นริศ สายมณี
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ ทิพยผลาผลกุล
พ.ต.ท. วิบูลย์ เกตุฉัตร
พ.ต.ต. อุดร ญาณะ
พ.ต.ต. ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล
พ.ต.ท. สมเพ็ชร คำรังษี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5300-3489
0-5300-3489
0-5300-3489
0-5300-3489
0-5300-3489
0-5300-3489
0-5300-3489

มือถือ
08-9852-0370
09-3138-1191
09-4628-2929
08-1951-4177
06-1904-6330
08-4884-1911
08-1366-5624

สภ.ทากาศ โทรศัพท์กลาง 0-5357-4684 โทรสารกลาง 0-5357-4684 IP 605260
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุเทพ แก่นราช
พ.ต.ท. สรโชติ บุญวิเศษ
พ.ต.ท. ปฎิพัทธิ์ สัมพันธ์
พ.ต.ท. สมนึก คำภิระ
พ.ต.ท. ชัยทอง คำอ้าย
พ.ต.ท. นิรันดร์ วรรณา
พ.ต.ท. พิพัฒน์ ตุ้ยเจริญ
พ.ต.ท. สมบัติ พันธวิทย์

0-5357-4684
0-5357-4684
0-5357-4684
0-5357-4684
0-5357-4684
0-5357-4684
0-5357-4684
0-5357-4684

08-6912-7060
08-6732-9647
08-8954-9978
08-1881-6816
08-1386-0709
08-2896-6199
08-5864-0859
08-2896-6199

06-3813-8191
06-3813-8191

08-5604-3900
06-1268-3104

0-5358-2110
0-5358-2110
0-5358-2110
0-5358-2110
0-5358-2110
0-5358-2110

08-7727-2844
08-8261-0017
08-0123-5434
08-9554-6285
09-7980-9980
09-4489-8700

0-5482-9881 [100]

06-3952-4655

สภ.ก้อ โทรศัพท์กลาง 06-3813-8191 IP 605261
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ปิยะอังกูร กตัญญู
พ.ต.ท. สมาน ทองน้อย

สภ.นิคมอุตสาหกรรม โทรศัพท์กลาง 0-5358-2110
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. พงศกร รัศมีโรจน์สกุล
พ.ต.ท. สามพราน จันทร์มั่งคั่ง
พ.ต.ท. วรชัย วังลัยคำ
พ.ต.ต. สมคิด แสงผาบ
พ.ต.ต. สุรชัย จินดาวนิช
พ.ต.ต. ธีรไนย ศิริรุ่งพาณิชย์

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
145 หมู่ 13 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52190
โทรศัพท์กลาง 0-5482-9881 โทรสารกลาง 0-5482-9883 IP 605002
Web Site: www.policetraining5.com
ผบก.

พล.ต.ต. อุดม พรหมสุรินทร์
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ภ.5

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ทวีชัย ประทีปอุษานนท์
พ.ต.อ. ดิษพงศ์ เลิศจันทร์เพ็ญ
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร มัทการ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5482-9881 [200]
0-5482-9881 [201]
-

มือถือ
08-1530-8888
08-1602-7812
08-9850-1499

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5482-9881 โทรสารกลาง 0-5482-9883 IP 605002
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร)
สว.(กง)
สว.(กบ)

พ.ต.อ. พิศิษฏ์ หอมสินธ์
พ.ต.ท. ภูชิชย์ สูติสงค์
พ.ต.ท.หญิง วรรษา ทาริยะ
พ.ต.ท.หญิง วันวิสาข์ เจียมวิจักษณ์
พ.ต.ต. กฤตพัฒน์ ผาทา

0-5482-9881 [202]
0-5482-9881 [203]
0-5482-9881 [204]
0-5482-9881 [208]
0-5482-9881 [207]

08-4613-7223
08-6116-4373
08-9631-1848
08-1673-4819
08-5873-3513

กองกำกับ/ฝ่ายบริการการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-5482-9881 โทรสารกลาง 0-5482-9883 IP 605002
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศักดิ์รพี ฉันทะแพทย์
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ห่วงอาษา
พ.ต.ท. ดำเนิน ต๊ะคำวรรณ
พ.ต.ท. รัชต์พล ตันติ
พ.ต.ต. กฤตธัช ศรีคำมูล

0-5482-9881 [401]
0-5482-9881 [402]
0-5482-9881 [405]
0-5482-9881 [406]
0-5482-9881 [407]

08-1632-5668
08-4644-1606
08-0131-9908
08-1012-3106
08-4368-4545

กองกำกับ/ฝ่ายปกครองและการฝึก โทรศัพท์กลาง 0-5482-9881 โทรสารกลาง 0-5482-9883 IP 605002
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เพื่อน ดวงจินา
พ.ต.ท. สราวุธ จันมะโน
พ.ต.ท. ประชุม ผู้ผ่อง
พ.ต.ท. นิเวศน์ ทองเจือ
พ.ต.ท. วรภัทร์ ทาดวงตา

0-5482-9881 [300]
0-5482-9881 [301]
0-5482-9881 [303]
0-5482-9881 [305]
0-5482-9881 [307]

08-3694-1694
08-1993-2844
08-1179-4837
08-6188-4364
09-3219-8559

กลุ่มงานอาจารย์ โทรศัพท์กลาง 0-5482-9881 โทรสารกลาง 0-5482-9883 IP 605002
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)

พ.ต.ท. สมญัติ คำปาละ
พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ พุทธา
พ.ต.ท. สุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง ภาวนา มาลากุล
พ.ต.ท.หญิง พิมล มั่นเมือง
พ.ต.ท. อรรณพ กาวิกุล
พ.ต.ท. จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ เลิศจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน
พ.ต.ท. อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน
พ.ต.ท.หญิง พวงผกา มุ่งดี

0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]

08-6887-7200
08-1783-5579
08-5863-0251
08-6191-2334
08-1998-1880
08-9850-4259
08-4040-2020
08-4501-1292
08-1559-6914
08-1764-3631
08-1582-7444
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ภ.5

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 3)
อาจารย์(สบ 2)
อาจารย์(สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. มณฑล แก้วสมบูรณ์
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ วัฒนาโฆษิต
พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา สิงห์ขร
พ.ต.ท. ยุทธนา กัญธง
พ.ต.ท. สว่าง ธริญาติ
พ.ต.ท.หญิง รัฐนันท์ โสภโณดร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]
0-5482-9881 [403 ,404]

08-7303-4031
08-9999-2253
08-1998-3183
08-1716-0029
08-5035-3195
08-7726-9009

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
Lampang Provincial Police
24 ถนนพระแก้ว ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง ลำปาง 52000
โทรศัพท์กลาง 0-5421-7241 โทรสารกลาง 0-5422-2044
Web Site: www.lampangpolice.com E-mail: lampangpolice@gmail.com
รรท.ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.ผบก.

พล.ต.ต. นิยม ด้วงสี
พ.ต.อ. นันทวิทย์ เทียมบุญธง
พ.ต.อ. สมพงษ์ สวนคร้ามดี
พ.ต.อ. สุเทพ ฐาปนวรกุล
พ.ต.อ. ธนกฤต เรือนแก้ว
พ.ต.อ. ยุทธนา แก่นจันทร์
พ.ต.อ. บุณยวัต เกิดกล่ำ
ร.ต.อ. อรรถพร อ๊อดผูก

0-5422-7240
0-5421-7241
0-5421-7241
0-5421-7241
0-5421-7241
0-5421-7241
0-5421-7241
0-5421-7241

09-8271-8888
08-1595-3939
08-8261-1556
08-1952-5335
08-1112-2500
08-1952-9765
08-1961-7883
08-6197-8839

พ.ต.อ. สุรพล จันทร์ทรงกลด
พ.ต.ท. ทองหล่อ เหล่าวาณิชวัฒนา
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข นันทฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง อุรา คำมาบุตร
พ.ต.ท. อารัมภ์ ไขปัญญา
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ มณีอินทร์
พ.ต.ท.หญิง สุพิน โกศลบัณฑิตกูล
พ.ต.ท. มนูญ คำเป็ง
พ.ต.ท. บุญเทิง คำปัญญา
พ.ต.ต. ชัยชาญ ตาตระกูล

0-5422-1622
0-5422-1622
0-5422-2033
0-5422-1158
0-5422-2033
0-5422-1226
0-5422-1935
0-5422-1977
0-5422-3103
0-5421-7241

08-1882-2953
08-1951-2916
08-5705-4284
08-9632-5544
08-3571-8298
08-7502-0170
08-6659-0068
08-9853-5504
08-7178-8601
08-3478-5853

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ธร.กพ.
สว.งป.กง.
สว.กบ.
สว.ยศ.
สว.วน.
สว.ปอ.
สว.ขว./เทคโนฯ
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.หน.ศูนย์ 191

พ.ต.อ. กฤษดา พันธ์เกษม
พ.ต.ท. วิภาส แสงศศิธร
พ.ต.ท. จิรพัส เกิดลาภผล
พ.ต.ท. สมชาย ก้านชมภู
พ.ต.ท. ณรงค์ หนองเหล็ก

0-5422-1588
0-5422-1588
0-5422-1588
0-5422-1588
0-5421-7241

08-1884-8321
08-1883-4926
08-1280-5966
08-1883-9939
06-2259-8955

พ.ต.อ. ยงยุทธ ดาวรี
พ.ต.อ. ดรณภพ ศิริชัย
พ.ต.อ. เด่น ตันไชย

0-5422-1955
0-5422-1955
0-5422-1955

08-0120-0990
08-9850-1077
08-9435-4306

0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600
0-5422-1600

08-1707-4647
08-5705-3648
08-2895-9239
08-1716-4380
08-8252-6893
08-2763-8426
09-6871-2237
08-1379-2909
08-9838-1278
08-1400-9398
08-2896-4190
08-8768-5940
08-1034-6132
08-9631-9405
08-1885-9796
08-8260-1505
08-1603-4343
08-7487-3333

0-5420-9852
0-5420-9852
0-5420-9852

08-4608-4838
08-1993-7064
08-6913-4242

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน

สภ.เมืองลำปาง โทรศัพท์กลาง 0-5422-1600 โทรสารกลาง 05-422-7288
ผกก.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.ธร.
สว.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. นิคม เครือนพรัตน์
พ.ต.ท. สมควร เกตุเทศ
พ.ต.ท. อุทัย คำแสน
พ.ต.ท. ศราวุธ วะเท
พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ จิรพัชรศิรพร
พ.ต.ท. ถนัดชัย เครือวัง
พ.ต.ท. นวพล พงษ์ไพโรจน์
พ.ต.ต. ประภากร ทะชมภู
พ.ต.ต. กมล คิดอ่าน
พ.ต.ต. ไกรสร ไชยอินทร์
พ.ต.ต. วิเชียร ใจสันกลาง
พ.ต.ต.หญิง กิตติยา จารุเดชานนท์
พ.ต.ท.หญิง อุทุมพร ปัญจรัตน์
พ.ต.ท. คมสันต์ บำรุงยศ
พ.ต.ท. จีระเดช จันทร์อ่อน
พ.ต.ท. ปรัชญา ทิศลา
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ หล้าสมศรี
พ.ต.ต. พิรชัช ปากเพรียว

สภ.เขลางค์นคร โทรศัพท์กลาง 0-5420-9852 โทรสารกลาง 05-420-9853
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. จิตตพล วงษ์วัน
พ.ต.ท. พิภพ ขัติฤกษ์
พ.ต.ท. พินิจ เนตรปัญญา
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สวป.
สว.สส.
สว.สอบสวน

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. นฤพล รอดวิเศษ
พ.ต.ต. สุริยะฏิษ สุริยะธง
พ.ต.ท. อานันท์ เข็มขำ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5420-9852
0-5420-9852
0-5420-9852

08-7889-4561
09-5365-0689
09-0317-8643

0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501

08-4149-3939
08-1885-4085
08-1568-7447
08-2612-0241
08-7113-6102
08-9888-5051
08-5546-9508
08-9850-8627

0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191
0-5434-3191

08-1882-2745
08-1961-1600
08-1884-3664
08-7184-4730
08-9888-5051
08-1024-7713
08-5621-8060
08-9851-7648
08-7191-2990

0-5429-6251
0-5429-6251
0-5429-6251
0-5429-6251
0-5429-6251
0-5429-6251
0-5429-6251

08-1845-4893
08-1785-7718
09-7969-4316
08-8266-5576
08-8269-1504
08-6729-1722
08-1886-3459

0-5426-9279
0-5426-9279

08-9858-7653
08-1885-4085

สภ.เกาะคา โทรศัพท์กลาง 0-5428-1501 โทรสารกลาง 05-428-4833
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.สอบสวน
สว.อก.

พ.ต.อ. กันตพัฒน์ เนติพิชยาพงศ์
พ.ต.ท. พินิจ พรหมเมศร์
พ.ต.ท. พงศธร เตมีศักดิ์
พ.ต.ท. อัศวิน สูติวงค์
พ.ต.ท. ปรัชญารัตน์ จำปา
พ.ต.ต. เอกชัย คิดจักร
พ.ต.ต. มนตรี ดวงวะนา
พ.ต.ท.หญิง โสภา โนชัย

สภ.แม่ทะ โทรศัพท์กลาง 0-5435-3191 โทรสารกลาง 05-428-9198
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.ทนท.สว.ธร.
สว.สอบสวน
สว.ธร.ทนท.สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ฐนกร คุ้มวงศ์
พ.ต.ท. ประภาส อุบลศรี
พ.ต.ท. สุรพล กันยะโรจน์
พ.ต.ท. เกรียงไกร ศรีธัญรัตน์
พ.ต.ท. บุญเชิด วงศ์แก้ว
พ.ต.ท. สมชาย อริยะกุล
พ.ต.ต. กฤตเมธ ทาคำ
พ.ต.ต. โสกิจ วรวงศ์
ร.ต.อ. ทองพูน โพธิ์นาค

สภ.สบปราบ โทรศัพท์กลาง 0-5429-6251 โทรสารกลาง 05-429-6251
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรงค์ แสวงธีรกุล
พ.ต.ท. ภูชิชย์ ตรียัมปราย
พ.ต.ท. ธวัชชัย รักษ์เตียสกุล
พ.ต.ท. ภาณุพันธ์ กันทวงค์
พ.ต.ท. พฤตินัย ไชยวรรณ์
พ.ต.ท. สุกิจ จันจร
พ.ต.ท.หญิง ชนัดดา บุญยฤทธิ์

สภ.ห้างฉัตร โทรศัพท์กลาง 0-5426-9279 โทรสารกลาง 05-426-9280
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. พิศุปกรณ์ น้อยปักษา
พ.ต.ท. พินิจ พรหมเมศร์
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วชิรศักดิ์ ศรีประสม
พ.ต.ท. สมบุญ ญาณะ
พ.ต.ท. วิจิตร ประพันธ์สุข
พ.ต.ต. ผดุงศักดิ์ ไชยโย
พ.ต.ต. สุวิทย์ ดีมีหาญ
พ.ต.ต. อิศราวุธ เต็มสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง สายพรรณ ปัญญา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5426-9279
0-5426-9279
0-5426-9279
0-5426-9279
0-5426-9279
0-5426-9279
0-5426-9279

08-1768-3663
08-9553-1464
08-1289-5173
08-7939-9825
08-2164-6836
08-9263-5343
08-7182-2798

0-5429-1902
0-5429-1902
0-5429-1902
0-5429-1902
0-5429-1902
0-5429-1902

08-1960-7182
08-3076-7152
08-1783-9756
08-4577-8844
08-1022-2021
08-0500-8838

0-5429-9251
0-5429-9251
0-5429-9251
0-5429-9251
0-5429-9251
0-5429-9251
0-5429-9251
0-5429-9251

08-1881-6486
08-8416-6652
08-4739-8989
08-9263-3878
08-5035-3545
08-1716-7306
08-4808-3799
09-8829-5392

0-5426-1249
0-5426-1249
0-5426-1249
0-5426-1249
0-5426-1249
0-5426-1249
0-5426-1249

08-1960-4480
06-1547-7447
08-1881-9966
08-7844-6588
08-9264-7575
09-7918-0647
08-4703-3908

สภ.เถิน โทรศัพท์กลาง 0-5429-1602 โทรสารกลาง 05-429-1601
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กนิษฐ ประสานสุข
พ.ต.ท. สุทิน แก้วบุญเรือง
พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์
พ.ต.ต. เสถียร พันธริยเสถียร
พ.ต.ท. ประหยัด ปินตาปลูก
ร.ต.อ. สายัณห์ หมอกฤทธิ์

สภ.แม่พริก โทรศัพท์กลาง 0-5429-9251 โทรสารกลาง 05-429-9251
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

พ.ต.อ. บุญเทียม ฮาวบุญปั๋น
พ.ต.ท. ทวี ปันคำ
พ.ต.ท. สันติ แก้วอินต๊ะ
พ.ต.ท. อนุพงษ์ อิ่มใจ
พ.ต.ท. ธงชัย สุยะลังกา
พ.ต.ท. พงษ์สุริยา จินาสวัสดิ์
พ.ต.ท. สง่า ส่งมหาชัย
พ.ต.ต. วิศิษฎ์ แดนโพธิ์

สภ.งาว โทรศัพท์กลาง 0-5426-1249 โทรสารกลาง 05-426-1567
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชูวิทย์ กองแก้ว
พ.ต.ท. ณัฐญ์วสุภ์ แสงณิรัฒศัย
พ.ต.ท. จรัล คำปา
พ.ต.ท. มนตรี แก้วสุริยะ
พ.ต.ท. สงกรานต์ ธิป้อ
พ.ต.ท. เสน่ห์ สมบูรณ์
พ.ต.ท. ณรงค์ สูงดี
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.แจ้ห่ม โทรศัพท์กลาง 0-5427-1252 โทรสารกลาง 05-427-1252
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สส.
สว.ธร.
สวป.

พ.ต.อ. นภดล ใบเรือ
พ.ต.ท. มนตรี ภูริปัญญาวรกุล
พ.ต.ท. สมพงษ์ ตั้งตัว
พ.ต.ท. นครศักดิ์ ชัยชนะวงศ์
พ.ต.ท. มงคล ดีพัฒนกุล
พ.ต.ท. สายัณห์ นึกเร็ว
พ.ต.ท. ทวี หมุดดี
พ.ต.ท. พรมมิน สมสุภาพรุ่งยศ
พ.ต.ท.หญิง บัวหวาน ระวานนท์
พ.ต.ต. รัชพล การเร็ว

0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1252
0-5427-1991

08-1989-6623
08-3320-9495
08-4808-9571
08-1746-1312
08-1765-2292
08-1288-2816
08-9950-3581
08-9559-6845
08-0769-4102
08-8405-6861

0-5427-9078
0-5427-9078
0-5427-9078
0-5427-9078
0-5427-9078
0-5427-9078
0-5427-9078
0-5427-9078

08-1671-0061
08-4740-4666
08-1883-8125
08-1595-7858
08-2897-3547
09-8794-5684
08-1993-6540
08-1784-9358

0-5428-6119
0-5428-6119
0-5428-6119
0-5428-6119
0-5428-6119
0-5428-6119
0-5428-6119
0-5428-6119

08-9261-7897
08-1882-2984
08-1764-3712
08-1883-4714
08-3861-1682
08-6587-8393
08-8784-5663
08-0856-5799

0-5426-6153
0-5426-6153
0-5426-6153

08-4488-4939
08-6911-6920
08-6114-7878

สภ.วังเหนือ โทรศัพท์กลาง 0-5427-9078 โทรสารกลาง 05-427-9078
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พรเทพ น้องการ
พ.ต.ท. กรเพรช มูลเมือง
พ.ต.ท. จรูญ ถิ่นอ่วน
พ.ต.ท. ดำรง สอาดเอี่ยม
พ.ต.ท. เกษม การิยา
พ.ต.ท. สมโพธิ์ สอิ้งแก้ว
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ตันคำปวน
พ.ต.ท. จำรูญ ตระกูลดนย์

สภ.เสริมงาม โทรศัพท์กลาง 0-5428-6119 โทรสารกลาง 05-428-6119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรพล โพธิภิรมย์
พ.ต.ท. ยุทธกร ธรรมวงค์
พ.ต.ท. เมฆ ชะนะดัง
พ.ต.ท. อาจหาญ ทุ่งเก้า
พ.ต.ท. ทระนง ศรีคำวัง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ จุ้มฝน
ร.ต.อ. จิตดนัย รัตนไพบูลย์เจริญ
พ.ต.ท. สมฤทธิ์ วุฒิ

สภ.แม่เมาะ โทรศัพท์กลาง 0-5426-6153 โทรสารกลาง 05-426-6153
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ สิงห์ทองลา
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ขันชัยทิศ
พ.ต.ท. ชัชชัย บรรหารนุกูลกิจ
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รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.สอบสวน
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ยงศักดิ์ มาวงษ์
พ.ต.ท. พิเชษฐ พุ่มน้อย
ร.ต.อ. ประวิทย์ วงค์โขง
พ.ต.ต. คเน เนตรกูล
พ.ต.ท. ปิยะราช ความเพียร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5426-6153
0-5426-6153
0-5426-6153
0-5426-6153
0-5426-6153

08-8252-7198
08-6924-1629
08-6672-3779
08-1289-6902
08-1882-7638

0-5427-6121
0-5427-6121
0-5427-6121
0-5427-6121
0-5427-6121
0-5427-6121
0-5427-6121
0-5427-6121

08-4040-2631
08-6189-8256
08-9956-7419
08-9441-3147
09-3195-5642
08-9262-5352
08-9999-5625
08-9701-2468

0-5434-2669
0-5434-2669
0-5434-2669
0-5434-2669
0-5434-2669
0-5434-2669
0-5434-2669
0-5434-2669

08-1883-5959
08-9853-5710
08-3863-9981
08-7191-3399
08-9554-3358
08-4609-3173
08-6911-3551
08-3567-5775

0-5482-5592
0-5482-5592
0-5482-5592
0-5482-5592
0-5482-5592
0-5482-5592
0-5482-5592
0-5482-5592

09-9141-9669
08-1881-3858
06-1594-5699
08-1778-2472
08-6186-6212
08-7182-0909
08-9922-6496
08-9836-3403

สภ.เมืองปาน โทรศัพท์กลาง 0-5427-6121 โทรสารกลาง 05-427-6122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชัยยุทธ ฉิมพลี
พ.ต.ท. สุภาพ เหล่มนำชัย
พ.ต.ท. สธน วงสกุล
พ.ต.ท. วิริยะ สุจริต
พ.ต.ท. สุภาพ คำภูยศ
พ.ต.ท. สุพรรณ บุญเจริญ
พ.ต.ต. ณัฐพจน์ คำชมภู
พ.ต.ต. เรวัฒน์ กันทายอด

สภ.บ้านเสด็จ โทรศัพท์กลาง 0-5434-2669 โทรสารกลาง 05-434-2669
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. มาโนช สุดสวาสดิ์
พ.ต.ท. สุเทพ ม่วงใหม่
พ.ต.ท. ธนัตถ์สันต์ เมืองอินทร์
พ.ต.ท. มงคล วงภูธร
พ.ต.ท. บรรจง เรืองสุข
พ.ต.ท. สิปปกราณ ทิศธรรม
พ.ต.ท. สุดชาย สุนันต๊ะ
พ.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ อัศวินวงศ์

สภ.ทุ่งฝาย โทรศัพท์กลาง 0-5482-5592 โทรสารกลาง 05-482-5592
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.อก.
สว.สอบสวน
สว.สส.

พ.ต.อ. ศุภกร ศรีพฤกษ์
พ.ต.ท. วรัตม์ เจตนานนท์
พ.ต.ท. วสวัตติ์ จันทร์ต๊ะฝั้น
พ.ต.ท. พิพัฒน์ ปภุสสโร
พ.ต.ท. กำธร ปินตาปลูก
พ.ต.ท. แฉล้ม จันทร์ฉ่อง
พ.ต.ท. กายชาติ คำปันจักร
พ.ต.ท. สีหศิษฎ์ รัตนพงษ์บวร
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บ้านเอื้อม โทรศัพท์กลาง 0-5482-3657 โทรสารกลาง 05-482-3657
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.สอบสวน
สว.อก.

พ.ต.อ. รัฐการ สุรงคบพิตร
พ.ต.ท. ชาครรัตน์ สายปัญญา
พ.ต.ท. สถิต พินิจสอน
พ.ต.ท. สันติ จันทร์ศักดิ์
พ.ต.ท. สมาน มหาวัน
พ.ต.ต. เฉลิมวุฒิ แสงศรีเรือง
พ.ต.ท. อภิชาต แรงสิงห์
พ.ต.ต. บรรชร เกตุเทียน

0-5482-3657
0-5482-3657
0-5482-3657
0-5482-3657
0-5482-3657
0-5482-3657
0-5482-3657
0-5482-3657

08-1993-3040
08-1387-5323
08-9951-9269
09-3159-9344
08-1960-8384
08-4664-9469
08-1764-6094
08-7190-1771

0-5424-1514
0-5424-1514
0-5424-1514
0-5424-1514
0-5424-1514
0-5424-1514
0-5424-1514

08-1278-7661
08-0753-3117
08-0681-4848
08-9851-2280
08-9851-5966
08-1783-9969
08-1386-3831

0-5434-3529
0-5434-3529
0-5434-3529

08-1980-0785
09-1143-3572
08-9851-7819

0-5426-3232
0-5426-3232

08-6786-9517
08-9997-4491

0-5483-4150
0-5483-4150

08-5615-3019
08-1993-7469

สภ.เวียงมอก โทรศัพท์กลาง 0-5424-1514 โทรสารกลาง 05-424-1700
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ชัยโรจน์ เอียงพยุง
พ.ต.ท. ถนอม นาทิเลศ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ กังวาลไกร
พ.ต.ท. ปิติพงศ์ บ้านคุ้ม
พ.ต.ท. สมนึก เปี้ยสาย
พ.ต.ท. สุพรรณ หอมนาน
พ.ต.ท. นัทธพล ศรีคำสุข

สภ.เมืองยาว โทรศัพท์กลาง 0-5434-3529 โทรสารกลาง 05-434-3529
สว.หน.
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. สันติภาพ โชติภัทร์
พ.ต.ต. วิเชียร ประมูลสิน
ร.ต.อ. เกรียงไกร รัตนะ

สภ.แจ้ซ้อน โทรศัพท์กลาง 0-5426-3232 โทรสารกลาง 05-426-3232
สว.
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. สงวน แสนคำ
ร.ต.อ. วิสิทธิ์ แลวฤทธิ์

สภ.ร่องเคาะ โทรศัพท์กลาง 0-5483-4128 โทรสารกลาง 05-483-4128
สว.
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. กัมปนนท์ แก้วโมลา
พ.ต.ท. สมจิตต์ มะทะ

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Police
249 หมู่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง แพร่ 54000
โทรศัพท์กลาง 0-5451-1033 โทรสารกลาง 0-5462-2111 IP 605195
Web Site: www.phrae.police.go.th E-mail: phrae@Royalthaipolice.go.th
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ตำแหน่ง
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
(รรท.)รอง ผบก.(6)
ผกก.(สอบสวน)ฯ
ผกก.(สอบสวน)ฯ
ผกก.(สอบสวน)ฯ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่
รอง ผกก.ฝอ.ฯ
รอง ผกก.ฝอ.ฯ
สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่
สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่
สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่
สว.ฝอ.ภ.จว.แพ่ร่
สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่
สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่
สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ต. ภาณุเดช บุญเรือง
พ.ต.อ. ปิยบุตร อัจฉริยมงคล
พ.ต.อ. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์
พ.ต.อ. วีระวุธ ชัยชนะมงคล
พ.ต.อ. ธเนส ชาวนาทุ่ง
พ.ต.อ. อักษร วงศ์ใหญ่
พ.ต.อ. มานพ เสนากูล
พ.ต.อ. ประยูร พริบไหว
พ.ต.อ. สมชาย กาวิเนตร
พ.ต.อ. ดิเรก สุขเกษม
พ.ต.อ. วิเชียร ชุ่มชิต
พ.ต.ท.หญิง ทักษพร เสนาธรรม
พ.ต.ท. จำลอง ศิลปเสริฐ
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ พรหมเสนา
พ.ต.ท. เกษม เวียงนาค
พ.ต.ท.หญิง ณัฐชา ธุระกิจ
พ.ต.ท.หญิง พิกุล สมศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ชุลีพร กิ่งแก้ว
พ.ต.ต. สถาพร หงษ์ร่อน
พ.ต.ต. นิคม ปาลเกลี้ยง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5462-2112 [200]
0-5451-1033
0-5451-1033
0-5451-1033
0-5451-1033
0-5451-1033
0-5451-1033
0-5451-1400 [314]
0-5451-1400 [314]
0-5451-1400 [314]
0-5451-1039 [201]
0-5451-1039 [201]
0-5451-1033
0-5462-2113 [208]
0-5451-1058 [315]
0-5452-1859 [209]
0-5462-2110 [301]
0-5451-1033
0-5462-2114 [211]
0-5451-1700 [202]

08-1883-6143
08-1111-1003
08-1933-9399
08-1626-5581
08-1783-7759
08-9956-7979
08-1993-2344
08-1472-4354
08-1765-1731
08-6117-9856
08-9700-9777
09-8196-9915
08-9955-0065
08-0495-6339
08-1172-4247
09-3284-2229
08-9553-8752
09-5656-4836
08-8280-3893
08-0031-0920

0-5462-2115
0-5462-2115
0-5462-2115
0-5462-2115
0-5462-2115

08-1885-1717
08-1765-2304
08-9755-6355
08-1998-1839
08-9631-3343

กก.สส.ภ.จว.แพร่ โทรศัพท์กลาง 0-5462-2115 โทรสารกลาง 0-5462-2111
ผกก.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. วิชาญยุทธ คูณเจริญสุข
พ.ต.ท. มนัส เกิดสุขโข
พ.ต.ท. สมจิตร์ พานสุวรรณ์
พ.ต.ท. พัสกร ธวัชเชียงกุล
พ.ต.ต. กนกศักดิ์ เรือนแพง

สภ.เมืองแพร่ โทรศัพท์กลาง 0-5451-1089 โทรสารกลาง 0-5451-1822 IP 605196
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ชลทฤษ ชัชวาลย์
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ วงศ์อุทัย
พ.ต.ท. ณฐภณ แก้วกำเนิด
พ.ต.ท. ณฐกฤษ ชัยนันท์
พ.ต.ท. อุทัย เวียงทอง
พ.ต.ท. สุพัตร์ ชมพิทักษ์เดชา

0-5451-1089 (100)
0-5451-1089 (202)
0-5451-1089 (201)
0-5451-1089 (704)
0-5451-1089 (301)
0-5451-1089 (200)

08-9853-4646
08-9429-3466
08-1980-1063
09-1068-9987
08-0792-4100
08-6911-8119
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สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พีรพล อาคม
พ.ต.ท. ภาณุรุจ แสงสร้อย
พ.ต.ท. นนทชัย ไชยวัฒนานนท์
พ.ต.ท.หญิง พรทิวา เพ็ชรหาญ
พ.ต.ท. ปริญญา ปฏิเวทย์
พ.ต.ท. ธนา กาวีแดง
พ.ต.ท. อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตุ้ยบุญมา
พ.ต.ท. ปกิต ผัดขัน
พ.ต.ต. ไตรรัตน์ ชัยวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5451-1089 (300)
0-5451-1089 (501)
0-5451-1089 (401)
0-5451-1089 (500)
0-5451-1089 (305)
0-5451-1089 (203)
0-5451-1089 (702)
0-5451-1089 (301)
0-5451-1089 (301)
0-5451-1089 (203)

มือถือ
08-8828-8842
08-1952-4613
08-9838-7378
09-7924-2340
09-0468-1517
08-9264-4047
08-3153-5101
08-1764-8735
08-2892-7305
08-9757-8855

สภ.สูงเม่น โทรศัพท์กลาง 0-5454-1202 โทรสารกลาง 0-5454-2005 IP 605197
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ สว่างประเสริฐ
พ.ต.ท. สมชาย สุขทรัพย์
พ.ต.ท. บำรุง น้อมเศียร
พ.ต.ท. บุญธรรม แก้วกัน
พ.ต.ท. ชัชวาล ปินตากุล
พ.ต.ท. ทนง ผาเพียว
พ.ต.ท. นัดดา นราทันต์
พ.ต.ท. พงศ์ศักดิ์ รักชาติ
พ.ต.ต. ณัฐพล เปล่งขำ
พ.ต.ต. ภาษิต อินทรรุจิกุล
พ.ต.ต. อรุณ ชินเทพ
พ.ต.ต. พุทธิวัฒน์ วงศ์ศิริธนดล

0-5454-1202 [100]
0-5454-1202 [204]
0-5454-1202
0-5454-1202 [300]
0-5454-1202
0-5454-1202
0-5454-1202
0-5454-1202
0-5454-1202 [203]
0-5454-1202 [303]
0-5454-1202 [303]
0-5454-1202 [303]

08-1882-7428
09-3268-9559
08-1824-4130
08-1952-1620
08-9953-3935
08-1796-3916
08-1993-8583
08-6179-8305
09-4735-2439
08-1022-9984
08-1681-5401
08-1366-0808

สภ.เด่นชัย โทรศัพท์กลาง 0-5461-3439 โทรสารกลาง 0-5461-3108 IP 605198
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.
สว.สส

พ.ต.อ. เอกณสันต์ ศรีสองเมือง
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ อินทนันท์
พ.ต.ท. ศิริ เชียงทา
พ.ต.ท. อุรุพงศ์ ธงศิลา
พ.ต.ท. จิตรภณ สมหมาย
พ.ต.ท. สรณคมน์ กึกก้อง
พ.ต.ท. ชลธร ขันทอง
พ.ต.ท. อนุรักษ์ เสงี่ยมวงศ์
พ.ต.ต. ทัตเทพ โชติเดโชชัย

0-5461-3995
0-5461-3996
0-5461-3208
0-5461-3514
0-5461-3208(201)
0-5461-3208(201)
-

08-3324-2444
08-1531-2890
08-5706-4200
08-9635-3543
08-8267-4060
08-9423-6926
08-6185-7629
08-4480-6063
08-4162-2448
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ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สมพงษ์ ภิญโญชูโต

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5461-3208(201)

มือถือ
09-3136-8409

สภ.สอง โทรศัพท์กลาง 0-5459-1762 โทรสารกลาง 0-5459-3614 IP 605200
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(อก.)

พ.ต.อ. สุชาติ สิงห์ขรณ์
พ.ต.ท. เผ่า ดอกไม้พุ่ม
พ.ต.ท. มนตรี ถาวร
พ.ต.ท. อภิชา สุขประสงค์
พ.ต.ท. สมเกียรติ บุญสวัสดิ์หิรัญ
พ.ต.ต. วรวิทย์ จันปวงเสน
พ.ต.ต. สุบิน สีเหลือง
พ.ต.ท. นพดล ทิพย์ศักดิ์
พ.ต.ต. พุทธิพัชร โปธาตุ

0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762
0-5459-1762

08-9431-6611
08-6187-1490
08-1724-5365
08-7549-9333
08-9205-7083
08-9835-9747
08-9517-4273
08-7185-5433
09-1067-1508

สภ.ร้องกวาง โทรศัพท์กลาง 0-5459-7507 โทรสารกลาง 0-5459-7372 IP 605202
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธนกฤต ภูมมินทร์
พ.ต.ท. มนตรี ยอดเมือง
พ.ต.ท. สามารถ บุญตันสา
พ.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์ยาง
พ.ต.ท. ชาญ กันยะมี
พ.ต.ท. เทียนชัย เทพอาจ
พ.ต.ท. สมบัติ ชัยนันท์
พ.ต.ท. สุเมธ ปานแก้ว
พ.ต.ต. กัณฑ์สิทธิ์ คงต่อ
พ.ต.ต. พานทอง ถิ่นสุข

0-5459-7507(100)
0-5459-7507(506)
0-5459-7507(300)
0-5459-7507(204)
0-5459-7507(305)
0-5459-7507(305)
0-5459-7507(503)
0-5459-7507(507)
0-5459-7507(300)
0-5459-7507(305)

08-1288-0012
08-1764-2711
08-1472-2688
08-6681-8620
08-6125-1278
09-3135-9837
08-1952-4531
08-9854-8366
08-1287-9561
08-9956-1985

สภ.ลอง โทรศัพท์กลาง 0-5458-1715 โทรสารกลาง 0-5458-1715 IP 605199
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก
สว.สส.

พ.ต.อ. ถนัด พลพานิช
พ.ต.ท. ประชัน เขื่อนเก้า
พ.ต.ท. เฉลิมชัย จินดารัตน์
พ.ต.ท. สุเกียรติ ถือทอง
พ.ต.ท. ณัฎฐ์ชัยพัฒน์ บุญทองโท
พ.ต.ท. วิมล คงเพ็ชร
พ.ต.ท. ภูวสิษฎ์ คหบดีกนกกุล

0-5458-1715
0-5458-1715
0-5458-1715
0-5458-1715
0-5458-1715
0-5458-1715
0-5458-1715

08-0501-3510
08-1764-2976
08-9542-7027
08-7181-8571
09-1491-1656
08-9631-3956
08-7554-4261

สภ.วังชิ้น โทรศัพท์กลาง 0-5458-9120 โทรสารกลาง 0-5458-8124 IP 605203
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ชวลิต ธนาคำ
พ.ต.ท. ถาวร ยอดวีระพงศ์

0-5458-9120
0-5458-9120

08-1952-6379
08-7912-0515
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณัฐกิตต์ วัฒนสัจจานุกูล
พ.ต.ท. ฉัตรชัย สมศักดิ์
พ.ต.ท. พีระเดช จิตรมั่น
พ.ต.ท. ขวัญเมือง บัวบาน
พ.ต.ท. ประกอบ กรมกอง
พ.ต.ท. จีระศักดิ์ กันอินทร์
พ.ต.ท. ณภัทรชนม์ พงศ์ราษีตยกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5458-9120
0-5458-9120
0-5458-9120
0-5458-9120
0-5458-9120
0-5458-9120
0-5458-9120

มือถือ
08-1882-3147
08-5616-9689
09-1007-6678
08-9633-2863
08-1783-8170
08-1706-4167
08-9894-2789

สภ.หนองม่วงไข่ โทรศัพท์กลาง 0-5463-5028 โทรสารกลาง 0-5463-5029 IP 605201
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวธร.

พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ จันทกุล
พ.ต.ท. พิรุณ วุฒิศรี
พ.ต.ท. เกษม สายาจักร์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ งามสวย
พ.ต.ท. ชัชวาล ปินตากุล
พ.ต.ท. ศักดิ์กันยา มหาวัน
พ.ต.ท. สงคาร เสาร์แดน
พ.ต.ท. บุญเฉลิม ศรีโตกลิ่น

0-5463-5027
0-5463-5028(701)
0-5463-5028
0-5463-5028(314)
0-5463-5028(314)
0-5463-5028
0-5463-5028(701)
-

06-1563-0035
08-2028-2326
08-3154-2395
08-7172-8339
08-9953-3935
08-0126-5545
09-9272-9147
-

สภ.ห้วยม้า โทรศัพท์กลาง 0-5464-9715 โทรสารกลาง 0-5464-9716 IP 605207
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณฐพนธ์ มานพ
พ.ต.ท. สุเทพ จิตตะประพันธ์
พ.ต.ท. สุกฤษณ์ คำเวียงสา
พ.ต.ท. สมชาย รัตนประยูร
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ ดวงเขตต์
ร.ต.อ. ปิยะศักดิ์ ศรีเรือน
พ.ต.ต.หญิง เครือวรรณ ชัยนันท์

0-5464-9715
0-5464-9715
0-5464-9715
0-5464-9715
0-5464-9715
0-5464-9715
0-5464-9715

08-1769-2137
08-2194-7907
08-5732-5416
08-5694-3597
08-6116-8249
08-1287-8981
08-9631-5351

0-5459-8452
0-5459-8452
0-5459-8452
0-5459-8452
0-5459-8452
0-5459-8452
0-5459-8452
0-5459-8452

08-1343-0222
08-1881-4419
08-1952-3516
08-6911-2175
08-1671-4884
08-9552-3306
08-1785-3967
08-9017-1462

สภ.พระธาตุช่อแฮ โทรศัพท์กลาง 0-5459-8452
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณรงค์ ถัดทะพงษ์
พ.ต.ท. สวัสดิ์ หล้ากาศ
พ.ต.ท. นริช สอนดิษฐ
พ.ต.ท. อินทร แก้วนันท์
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ รัชตประทาน
พ.ต.ท. ศิริพร สมบัติ
พ.ต.ต. ธาตรี ปัญจบุรี
ร.ต.อ. อมร ขว้างแป้น
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เวียงต้า โทรศัพท์กลาง 0-5465-6585 โทรสารกลาง 0-5465-6590 IP 605204
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ อากรสกุล
พ.ต.ท. บรรจง นาวาระ
พ.ต.ท. สมบัติ สมบัติโต
พ.ต.ท. นิว์เวศน์ ดอนชัยรัตน์
พ.ต.ท. สมชาย วังบุญ
พ.ต.ท. เนติศักดิ์ ชูสกุลนิติสินธ์
พ.ต.ท. อำนวย วังกาวรรณ
พ.ต.ต. ศราวุธ ไชยรัตน์

0-5465-6585
0-5465-6585
0-5465-6585
0-5465-6585
0-5465-6585
0-5465-6585
0-5465-6585
0-5465-6585

08-1878-7963
08-1881-8391
08-7181-8187
08-1602-6782
08-1746-7430
08-6186-8444
08-1885-8974
08-2563-9293

สภ.บ้านกวาง โทรศัพท์กลาง 0-5464-3547 โทรสารกลาง 0-5464-3547 IP 605208
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วาทิต วุฒิศิริพร
พ.ต.ท. ผดุง จักรตอน
พ.ต.ท. สุทิน กรุงศรี
พ.ต.ท. วสันต์ สิงห์ไชย

0-5464-3547
0-5464-3547
0-5464-3547
0-5464-3547

08-6188-6404
08-6672-8681
08-0860-5524
08-0031-5315

สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ โทรศัพท์กลาง 08-0135-7238 โทรสารกลาง 0-5406-9643 IP 605205
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. นิรันดร อินผูก
พ.ต.ท. บุญเสริม สุริยา
พ.ต.ท. พรชัย วิจารณ์
พ.ต.ท. อนันต์ พรมมา
พ.ต.ท. วัชระ พนิตธรรมกูล

0-5406-9643
0-5406-9643
0-5406-9643
0-5406-9643
0-5406-9643

08-1882-4280
09-0325-4141
08-1888-9734
08-9641-3353
08-1961-0036

08-1168-7721
08-1168-7721
08-1168-7721
08-1168-7721

08-1993-2640
08-1764-7945
08-5732-5416
08-1179-8724

สภ.นาพูน โทรศัพท์กลาง 08-1168-7721 IP 605209
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย
พ.ต.ท. ธงชัย เนื่องพืช
พ.ต.ท. ธนันท์เศรษฐ์ อาจโพธิ์
พ.ต.ต. ทองใบ ขัดปิน

สภ.สะเอียบ โทรศัพท์กลาง 0-5466-2129 โทรสารกลาง 0-5466-2129 IP 605206
สวญ.
รองผกก
สว
สว.

พ.ต.ท. วินัย อินทนา
พ.ต.ท. สุรินทร์ กันทะเสน
พ.ต.ท. สงกรานต์ ใจมาก
พ.ต.ต. เสริฐ ขาวแก้ว

0-5466-2129
0-5466-2129
0-5466-2129
0-5466-2129

08-4804-2892
08-3324-7919
09-8772-7827
08-1287-9574

สภ.วังหงส์ โทรศัพท์กลาง 0-5464-4636 โทรสารกลาง 0-5464-4636 IP 605210
สวญ.
สว.สส.

พ.ต.ท. อนันต์ นิรุตินนท์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สิริปิยานนท์

0-5464-4637
0-5464-4636

08-5709-0707
08-1930-1366
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธัชพงศ์ นาคสิงห์
พ.ต.ท. วีฬเวชน์ ร้านชิตวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5464-4636
0-5464-4636

มือถือ
09-7921-7331
08-1451-9615

สภ.ไผ่โทน โทรศัพท์กลาง 0-5406-9640 โทรสารกลาง 0-5406-9639 IP 605212
สว.

พ.ต.ท. มานพ ใจอุ่น

0-5406-9640

08-1473-4786

สภ.สรอย โทรศัพท์กลาง 0-5465-8096 โทรสารกลาง 0-5465-8096 IP 605211
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วิเชียร ผ่อนจัตุรัส
พ.ต.ต. เทียรพิศิษฎ์ ฝักฝ่าย

0-5465-8096
0-5465-8096

08-9434-6829
09-3137-5316

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmai Provincial Police
490 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์กลาง 0-5324-2234 โทรสารกลาง 0-5324-7180 IP 605126
Web Site: www.chaingmaipolice.go.th. E-mail: Sorporkor_cm@hotmail.co.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. มนตรี สัมบุณณานนท์
พ.ต.อ. ปรีชา วิมลไชยจิต
พ.ต.อ. ธีรพล อินทรลิบ
พ.ต.อ. มงคล สัมภวะผล
พ.ต.อ. พิเชษฐ จีระนันตสิน
พ.ต.อ. สถาพร โพธิ์ศรี
พ.ต.อ. สิทธิชัย ทนันไชย
พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
ร.ต.อ.

0-5324-5577
0-5326-2271
0-5326-2272
-

08-1783-5734
08-1530-0777
08-1111-2603
08-1899-8009
06-2309-2069
08-1882-8914
08-1671-1399
08-9191-0344
-

พ.ต.อ. ภาณุวัฒน์ บัวชาติ
พ.ต.ท.หญิง บุษยมาส เชื้อชมพู
พ.ต.ท.หญิง ฐิติพร พิพัฒนกุล
พ.ต.ท.หญิง อัมรินทร์ อินยาศรี
พ.ต.ท.หญิง น้ำทิพย์ นางาม
พ.ต.ท. กรดล ยศอินต๊ะ
พ.ต.ท.หญิง สีดาทิพย์ สุนตาอินทร์
พ.ต.ท. ชูชัย มงคล
พ.ต.ท. อำนาจ ศรียา
พ.ต.ต. บรรเจิด เลิศสุวรรณ

0-5326-2281
0-5326-2278 (611)
0-5324-7180
0-5324-2230
-

08-1681-5665
08-1953-2939
08-9700-0071
08-1603-1759
08-1531-5010
08-1980-7162
08-9560-7078
09-1858-1904
08-1960-5771
08-5442-1191

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.อก.
รอง ผกก.อก.
รอง ผกก.อก.
สว.ฝอ.(กพ.)
สว.ฝอ.(กง.งป.)
สว.ฝอ.(ยศ.)
สว.ฝอ.(เทคโน)
สว.ฝอ.(ปอ.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.(นิติกร)
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน โทรสารกลาง 0-5326-2280
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สมพร ปานพรหม
พ.ต.อ. ชลเทพ ใหม่ไชย
พ.ต.อ. อรรคเดช เตจ๊ะราษฎร์
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ อังศุกรานต์
พ.ต.ท. วรพนธ์ ทิมัน
พ.ต.ท.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์

-

08-1379-6620
08-1881-9535
08-1764-8863
08-3665-5691
08-1961-4754
08-1681-0086

0-5326-2285
0-5326-2285
0-5326-2285
0-5326-2285
0-5326-2285
0-5326-2285
0-5326-2285
0-5326-2285

08-9637-5995
08-4130-6491
08-1595-2228
08-9433-5060
08-7726-7158
08-1998-3501
08-5158-4662
08-5842-9155

กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-5326-2285
ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
สว.(ปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ. ปกรณ์ ผาทอง
พ.ต.ท. ณัฎฐพล ใจกันทา
พ.ต.ท. ไกรศรี จุฬพรรค์
พ.ต.ท. อภิชาต หัตถสิน
พ.ต.ท. ภาดล กะนะลัย
พ.ต.ต. ธนัญชัย อาจชัยชาญ
ร.ต.อ. สรายุทธ ปัญญาศรีวิชัย
พ.ต.ท. เด่นชาย เจริญยุทธ

กลุ่มงานจราจร โทรศัพท์กลาง 0-5323-4051,0-5323-5595 โทรสารกลาง 0-5323-4051
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี
พ.ต.ท. พชรพล วงศ์รจิต
พ.ต.ท. สาคร สุขภูมิพงศ์
พ.ต.ท. คมสันต์ สอาดล้วน
พ.ต.ท. วินิจฉัย พินิจศักดิ์
พ.ต.ท. สกุลรัชช์ คงทอง
พ.ต.ท. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี
พ.ต.ท. สุพจน์ ฉลาด
พ.ต.ท. วรเชษฐ สกิจกัน
พ.ต.ท. รังสิต แก้วไชยา
พ.ต.ท. ธนภัทร วัฒนพงษ์ภรณ์
พ.ต.ต. สุนทร อินใจคำ
พ.ต.ต. ศุภชัย จันทรา
พ.ต.ต. วรกิต พลธนะ
พ.ต.ต. เนติกร ยศวัฒนะ
พ.ต.ต. สุภาพ จันทะเวียง

0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051
0-5323-4051

08-6919-4747
08-1884-6611
08-9635-3945
08-1884-8275
08-6916-6835
08-9851-9699
08-1595-9737
08-1951-7135
08-1207-9102
08-1993-7822
08-9852-5793
08-6195-5303
08-1961-0935
08-7189-1720
08-1952-2860
08-4762-7261
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สว.

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. วีระยา วงค์แก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5323-4051

09-1715-9224

0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040
0-5327-6040

08-9019-1999
08-1255-5851
09-5675-1660
08-1387-5045
09-1071-9695
08-6654-7533
08-9435-1904
08-5810-6252
08-7658-5366
08-5863-8149
08-1882-8188
08-5725-7110
08-7191-1227
06-2875-4181
08-1755-3542
09-5515-1453
08-9481-8752
08-0680-0098
08-8942-5596
08-6654-6938
08-5723-8590
08-0850-5595

0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222

08-9433-4990
08-1939-9099
08-5415-2459
08-1961-0769
08-9850-1669
08-1065-7854
08-9191-9276
08-4222-4056

สภ.เมืองเชียงใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-5327-6040 โทรสารกลาง 0-5332-7191
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์
พ.ต.ท. วรยุทธ พงษ์ตัน
พ.ต.ท. บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ
พ.ต.ท. บุญรักษ์ คำประพันธ์
พ.ต.ท. สันติ คำใส
พ.ต.ท.หญิง สายพิน ทิจจรัตน์
พ.ต.ท. สุวิทย์ ปัญโญ
พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช
พ.ต.ท. ชัยกร ไชยพรม
พ.ต.ท. อดุลย์ สวยสม
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ จันทร์เจือแก้ว
พ.ต.ต. วัชรพล ยมเกิด
พ.ต.ต. สมคิด ภูสด
พ.ต.ต. มาโนช เยี่ยมเจริญ
พ.ต.ต. เกริกชัย กิตติ
พ.ต.ท. เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน
พ.ต.ท. มนัสชัย อินทร์เถื่อน
พ.ต.ท. นิติกร เมืองสุข
ร.ต.อ. คทาวุฒิ หงส์หนึ่ง
พ.ต.ต. ฐนศกณ ประมาณ
พ.ต.ต. อานนท์ เชิดชูตระกูลทอง
พ.ต.ต. สุรกาน ต่วนต้นตระกูล

สภ.แม่ปิง โทรศัพท์กลาง 0-5314-0222 โทรสารกลาง 0-5314-0223
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป

พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี
พ.ต.ท. ธนัญชัย ศิริวรรณา
พ.ต.ท. บุรฉัตร ขวัญคำ
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ติ๊บมา
พ.ต.ท. สมเด่น แดงเครื่อง
พ.ต.ท. พิษณุ นรพงษ์
พ.ต.ท. จักรินทร์ อัสดงพงพนา
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สวป
สวป
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. เด่นดวง ศรีคำ
พ.ต.ต. กรณ์ ศศิมณฑา
พ.ต.ต. ศิริศักดิ์ จิตรหาญ
พ.ต.ท.หญิง ดาวลอย ดุมกลาง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222
0-5314-0222

มือถือ
08-9555-5119
09-9293-9536
09-1067-9757
09-0318-8326

สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โทรศัพท์กลาง 0-5321-1750 โทรสารกลาง 0-5321-9230
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม
พ.ต.ท. ภูวนาถ ดวงดี
พ.ต.ท. อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ
พ.ต.ท. เอนก ไชยวงค์
พ.ต.ท. ธงชัย บัวเงิน
พ.ต.ท. ประสงค์ นาฟั้น
พ.ต.ต. นิรัรดร พสุวรวัฒนกุล
พ.ต.ท. ธาดา ฐิตะปัญญา
พ.ต.ต. เสกสรรค ขันคำนันต๊ะ
พ.ต.ต. นรากร ปิ่นประยูร
พ.ต.ต. อนุรักษ์ นิลเขตร์
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาวรรณ กันธา

0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750
0-5321-1750

08-3999-4962
08-9432-2293
08-6421-8419
08-1111-9790
08-1724-0832
08-1168-9125
09-4636-7296
08-1531-0305
09-6297-9563
08-5713-2319
08-9191-0259
08-6428-6562

สภ.ช้างเผือก โทรศัพท์กลาง 0-5314-0222, 0-5321-8443-5 โทรสารกลาง 0-5321-8443
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก
สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก
สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก
สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก
สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก
สวป
สวป
สวป
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดุลย์ สมนึก
พ.ต.ท. จิรัฐติพงษ์ เลิศวิริยานันท์
พ.ต.ท. สิทธิพร บัวสุก
พ.ต.ท. สมยศ วังเวียง
พ.ต.ท. สนั่น จันทรบุตร
พ.ต.ต. สถิตชัย นิตยวัน
พ.ต.ต. ภคพล อินดี
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ ขุนหาญ
พ.ต.ท. เจน โสภา
พ.ต.ท. เบน วงศ์เครือ
พ.ต.ท. เส้นชัย ฟู่เจริญ
พ.ต.ต. ณรงค์ชัย เอกฉันท์
พ.ต.ท. พงษ์สวัสดิ์ กัณฑะสิทธิ์

0-5321-8443-5
0-5321-8443-5
0-5321-8443-5
0-5321-8443-6
0-5321-8443-7
0-5321-8443-5
0-5321-8443-9
0-5321-8443-10
0-5321-8443-5
0-5321-8443-5
0-5321-8443-5
0-5321-8443-5
0-5321-8443-5

08-1884-2091
08-8252-3818
08-7302-7818
08-1111-9562
08-9757-6643
08-6244-5499
08-8263-7117
08-5037-4199
08-6394-2742
08-1803-6147
08-9191-4258
08-9446-6060
08-1602-2467
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สารภี โทรศัพท์กลาง 0-5332-1090 โทรสารกลาง 053322997
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพรัช คุ้มล้วนล้อม
พ.ต.ท. ชินเดช ดีแท้
พ.ต.ท. สมหมาย โสภาเจริญ
พ.ต.ท. อิทธิรัชต์ แสนปัญญา
พ.ต.ท. นพดล พิมานศรีวิไล
พ.ต.ท. ชติกร ศรีเมือง
พ.ต.ต. ชวสิทธิ์ กัลยาณมิตร
พ.ต.ท. ญาณพล พัฒนชัย
พ.ต.ต. วชิระ ศรีนวลไชย

0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090
0-5332-1090

08-1602-9991
08-1681-5396
08-6779-3349
09-9294-2195
08-1716-7511
08-0494-1518
08-6367-5759
08-3152-5613
08-1386-7358

-

08-1479-8015
08-1960-7213
08-9855-5593
08-1882-9329
08-9023-1467
08-9952-7756
08-2888-3753
08-4222-5450
08-7505-0276
08-4611-5984
08-2894-1551

0-5346-4214
0-5346-4214
0-5346-4214
0-5346-4214
0-5346-4214
0-5346-4214
0-5346-4214
0-5346-4214

08-1817-1462
08-5722-3555
08-7444-4475
08-5038-9096
08-9859-9235
08-1595-3688
08-6046-5777
08-5714-2244

สภ.หางดง โทรศัพท์กลาง 0-5344-1801-3
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ ศรีทองสุข
พ.ต.ท. อรรณพ ชัยชาญ
พ.ต.ท. อลงกรณ์ พรหมตา
พ.ต.ท. ธงชัย เอื้อแท้
พ.ต.ท. อุทัย การะเกษ
พ.ต.ท. ภัทรพล เที่ยงชัย
พ.ต.ท. ยศศรัณย์ คำวงค์
พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา แรงกสิวิทย์
พ.ต.ต. กำจร ใจจันทร์
พ.ต.ท. สมชาย หมายมั่น
พ.ต.ท. วิเชียร ชัยชมภู

สภ.หนองตอง โทรศัพท์กลาง 0-5346-4214 โทรสารกลาง 0-5346-4214
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วาสุเทพ คงกล่อม
พ.ต.ท. ชายชาญ เพ็ญไชยา
พ.ต.ท. ทรงธรรม จันกัน
พ.ต.ท. เอกพงศ์ ไชยวงศ์สาย
พ.ต.ต. ชัยยะ จันเต็บ
พ.ต.ท. อัครวัฒน์ วงศ์มูลิทธิกร
พ.ต.ต. ประเทือง พัฒนโฆษิต
พ.ต.ต. เด่นชัย ศรีสุข
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มือถือ

สภ.สันป่าตอง โทรศัพท์กลาง 0-5331-1122-3
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อัครินทร์ กาสา
พ.ต.ท. อาชวพล สุขสมเพียร
พ.ต.ท. พิทูรย์ พัฒนชัย
พ.ต.ท. พรพิชิต รุ่งเรือง
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ใจดี
พ.ต.ท. วีรพล อุ่นอารมณ์
พ.ต.ท. โอภาส วงษ์หงษ์
พ.ต.ท.หญิง อารานันท์ แก่นคำ

-

08-6192-2915
08-1960-0645
08-4222-3652
09-9271-0671
08-8431-9501
08-9850-2429
08-1882-4283
09-2514-9093

0-5333-1986
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191
0-5333-1191

08-5246-2442
08-9263-2045
08-1960-0494
08-9852-4949
08-7189-8234
08-9265-3173
09-8224-1597
08-1568-7382
08-9850-6932
08-0396-6363

สภ.สันกำแพง โทรศัพท์กลาง 0-5333-1191 โทรสารกลาง 0-5333-2452
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.จร.

พ.ต.อ. สุคนธ์ ศรีอรุณ
พ.ต.ท. ธงชัย กรรณิกา
พ.ต.ท. มนตรี ยศบุตร
พ.ต.ท. บัญชา อินถา
พ.ต.ท. ภิชณุ แก้วยอด
พ.ต.ท. อำนาจ ธรรมสร
พ.ต.ท. อัครพัชร์ พงศ์สุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ สุภาวงศ์
พ.ต.ต. เพชรทม ฟองทา
ร.ต.อ. วชิระ วัฒนาฤดี

สภ.แม่ออน โทรศัพท์กลาง 0-5385-9452 โทรสารกลาง 0-53859452,08-56531009
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงษ์เดช คำใจสู้
พ.ต.ท. อุทัย นันตาเวียง
พ.ต.ท. ชาญยุทธ ไชยมะโน
พ.ต.ท. อุทัย พวงจันทร์
พ.ต.ท. สุนทร ชูเยาว์
พ.ต.ท. มานพ จิตต์จรูญพันธุ์
พ.ต.ท. วรกุล คุณยศยิ่ง
พ.ต.ต. สุเทพ จิโน
พ.ต.ต. วิเชียร ชุ่มบัวตอง
พ.ต.ต. ศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง

0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452
0-5385-9452

08-9850-1185
08-1764-3720
08-9771-7715
08-1961-5002
08-9558-8344
08-9854-7806
08-1884-9714
08-8268-2981
08-1883-7786
08-6794-8777
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สภ.ดอยสะเก็ด โทรศัพท์กลาง 0-5349-5490 โทรสารกลาง 05-349-5491
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พงษ์พีระ การะเกตุ
พ.ต.ท. หาญชัย รัตนกิจธรรม
พ.ต.ท. อธิพงศ์ ทองแดง
พ.ต.ท. เทิดสยาม บุญยะเสนา
พ.ต.ท. เชาวลิต คูห์ตระกูล
พ.ต.ท. อนุสรณ์ สินธุ์เทียม
พ.ต.ท. ณัฐพล จันมะโน
พ.ต.ท. ศิรเศรษฐ์ ธิติสุนทรภักดี
พ.ต.ท. อุตสาหะ ณ เชียงใหม่
พ.ต.ต. สุริยันต์ จันทร์ใส

0-5349-5494
0-5349-5490 [200]
0-5349-5490 [404]
0-5349-5490
0-5349-5490
0-5349-5490 [404]
0-5349-5490
0-5349-5490
0-5349-5490 [300]
0-5349-5490 [303]

08-9755-3689
08-1833-0335
08-1765-8688
09-3215-8880
09-3183-9963
08-9636-9339
08-1950-5157
08-2190-2297
08-6184-0233
08-4222-4504

0-5384-0732
0-5384-0732

08-1960-0049
08-1671-0474

สภ.แม่โป่ง โทรศัพท์กลาง 0-5384-0732 โทรสารกลาง 0-5384-0732
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พิศิษฐ์ ศรีจันทร์
พ.ต.ท. อำนาจ ทองแท้

สภ.สันทราย โทรศัพท์กลาง 0-5349-1949, 0-5349-1949 โทรสารกลาง 053-491949
ผกก.สภ.สันทราย
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.สส.
สวป.
สว.จร.

พ.ต.อ. สัมพันธ์ ศิริมา
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ์
พ.ต.ท. สุทิน กลิ่นหวล
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ เรือนแก้ว
พ.ต.ท. เศรษฐชัย ธรรมน้อย
พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ น้อยหุ่น
พ.ต.ท. ธนกร ธรรมลังกา
พ.ต.ต. ธนากร คำวะรัตน์
พ.ต.ต. รัตนเดช พิรุณสาร

0-5349-1949
0-5349-1949
0-5349-1949
0-5349-1949
0-5349-1949
0-5349-1949
0-5349-1949
0-5349-1949

06-1878-8141
09-0910-9641
06-2428-9825
08-1734-5581
08-1992-9335
08-6729-6374
08-4158-2255
08-3201-5959
08-1817-7586

-

08-1883-0270
08-3763-3336
08-9829-9969
08-1734-5581
09-2542-5639
08-1961-4504

สภ.แม่โจ้ โทรศัพท์กลาง 0-5335-3948, 0-5335-3949
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัชวรินทร์ บุนนาค
พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า
พ.ต.ท. ปิยะพล ถ้ำวัตร
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ เรือนแก้ว
ร.ต.อ. กฤตภาส ธนวัฒนันทกุล
พ.ต.ต. ศราวุธ อุ่นจัน
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สภ.แม่แฝก โทรศัพท์กลาง 0-5384-8604,0-5384-8605 โทรสารกลาง 0-5384-8605
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วงศพัทธ์ จำรูญพันธุ์
พ.ต.ท. ศรัณยพงศ์ เฉลิมจันทร์
พ.ต.ท. เสวก ชูศิริ
พ.ต.ท. ไพบูลย์ นามทอง
พ.ต.ต. อุทัยรัตน์ บุษบก
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ มั่นประสิทธิ์
พ.ต.ต. ณรงค์ หงส์ไพบูลย์

0-5384-8604
0-5384-8604
0-5384-8604
0-5384-8604
0-5384-8604
0-5384-8604
0-5384-8604

08-1993-9190
08-1936-5566
08-6924-4429
08-7174-8998
09-9380-4429
08-4388-8909
09-9719-5188

0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7041
0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7040
0-5329-7040

08-1796-0523
08-1883-7807
08-6910-5672
09-9295-5915
08-1960-9689
08-6118-2436
09-2261-7242
09-1851-4994
08-9265-2323
08-6185-5538
08-1716-0666

0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317
0-5347-1317

08-3152-0380
08-1671-1119
08-1881-3858
08-1383-9249
08-3152-3179
08-1960-1608
08-1023-9948
08-8463-0857
08-3576-3161
08-1575-5793
08-0133-4582

สภ.แม่ริม โทรศัพท์กลาง 0-5329-7040 โทรสารกลาง 0-53297040
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุธี จำปา
พ.ต.ท. นฤบาล จิตทยานันท์
พ.ต.ท. เรืองเดช คันธรส
พ.ต.ท. ชัยดวงฑิพ ธงเชื้อ
พ.ต.ท. ถาวร นันติแสน
พ.ต.ท. สมศักดิ์ หอมยศ
พ.ต.ต. ณัฐวรรธน์ บุญมา
พ.ต.ต. ตรีเพชร ป่าหวาย
พ.ต.ต. สหัสดินทร์ เสนเจริญ
พ.ต.ท. วิจิตร ก๋าตุ้ย
พ.ต.ท. สุพจน์ สุวรรณ์

สภ.แม่แตง โทรศัพท์กลาง 0-5347-1317
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นิวัติ จอมใจ
พ.ต.ท. วีรชาติ ระตะเจริญ
พ.ต.ท. อรุณศักดิ์ บัวประเสริฐ์ยิ่ง
พ.ต.ท. พุฒิ มนเทียน
พ.ต.ท. สาคร แก้วสา
พ.ต.ท. นิคม จอมเล็ก
พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ ทาเกิด
พ.ต.ท. ยุทธการ เมธา
พ.ต.ท. พรเทพ จอมแปง
พ.ต.ท. มนัส ถือดี
พ.ต.ท. ธงชัย ใจบุญ
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สภ.ป่าแป๋
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชวลิต หน่อคำ
พ.ต.ท. สรรชัย บัวลาด

-

สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.

พ.ต.ท. พิษณุ นรพงษ์
พ.ต.ท. ถิรวัฒน์ ต่อสวย
พ.ต.ต. ศรีพิงศ์ ไหวยะ

-

08-1054-4311
06-22595595,09-46424292
08-9191-9276
09-9141-9164
08-82683949,08-61903939

สภ.เชียงดาว โทรศัพท์กลาง 0-5345-5081 โทรสารกลาง 0-5345-5081
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี ยะปาละ
พ.ต.ท. ภาสกร ปกปิงเมือง
พ.ต.ท. สุเมธ พิมพะ
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ คำบุญมา
พ.ต.ท. ณัฐ ไชยชนะ
พ.ต.ท. ตระกูล พิทาคำ
พ.ต.ท. กิจไชย อินไชย
พ.ต.ต. ปณาวุธ โชติพงศ์
พ.ต.ท. อิสระพงษ์ อภิชัย
พ.ต.ต. ดวงเด็ด กันทะคำ

09-4625-5995
-

09-5453-4545
08-4333-1898
08-9939-8161
08-1783-0989
09-1856-9539
08-9265-5877
08-9154-4157
08-1163-8354
08-5139-9942
08-6924-0295

-

08-7091-1211
08-9851-1077
08-9999-9904
08-1197-0955
08-1031-0721
08-1197-0955
08-9757-2758
08-9851-6229

-

08-1961-1375
08-1681-5339

สภ.นาหวาย โทรศัพท์กลาง 0-5304-6362
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ยุทธนา ปุญชรัศมิ์
พ.ต.ท. สุระพล เทพเสน
พ.ต.ท. ตุลาณัฏฐ์ เคหะลูน
พ.ต.ท. สมบัติ อินถอด
พ.ต.ท. ธนพล ธนธารีนนท์
พ.ต.ท. วชิระ แพงไทสง
พ.ต.ท. สมเดช จิตพยัค
พ.ต.ท. พัฒนา ดวงแก้ว

สภ.สะเมิง โทรศัพท์กลาง 05-3487-7091
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. กัมพล ไชยคำวัง
พ.ต.ท. ตรีกฤช จงวิไล

หน้า 493

ภ.5

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชนะ พิทยานุกูล
พ.ต.ท. สมคิด พิสิฏฐศักดิ์
พ.ต.ท. บรรเจิด เกิดไพบูลย์พงศา
พ.ต.ท. ธีระยุทธ กุศลรอด
พ.ต.ท. คำแสน ท้าวเป็ง
พ.ต.ท. สมคิด ทองอินทร์
พ.ต.ท. ธนเดช ศรีสุนทร
พ.ต.ต. นพพร มูลตรี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-9765-5851
08-5625-0281
08-1473-2223
08-7190-3378
08-7186-9682
08-1961-7200
08-5033-6699
08-9999-0579

0-5347-7066
0-5347-7067
0-5347-7068
0-5347-7069
0-5347-7070
0-5347-7071
0-5347-7072

08-1980-6064
08-4299-3524
08-2877-5566
09-4601-7052
08-9852-2872
06-2046-7752
08-9953-7771

0-5347-5312
0-5347-5312
0-5347-5312
0-5347-5312
0-5347-5312
0-5347-5312
0-5347-5312
0-5347-5312

08-1235-9618
08-3254-1755
08-9553-9494
08-1882-7749
08-4805-6456
08-1980-5783
09-3936-3539
08-7173-3329

0-5325-7342
0-5325-7342
0-5325-7342
0-5325-7342
0-5325-7342
0-5325-7342
0-5325-7342

08-1993-2344
08-1595-0496
08-1844-9458
08-5041-5554
08-9866-7597
09-4603-9955
08-0031-7082

สภ.เวียงแหง โทรศัพท์กลาง 0-5347-7066 โทรสารกลาง 53477066
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สว.สส.
สวป.

พ.ต.อ. ทรงวุฒิ พูนนิลรัตน์
พ.ต.ท. บุญธรรม หาจัตุรัส
พ.ต.ท. มนตรี ไกลถิ่น
พ.ต.ท. ไฟศาล ไฟศาลแก้วมณี
พ.ต.ท. สมเด็จ กันตี
พ.ต.ต. ชยุต ใจลังกา
พ.ต.ต. อินทุกานต์ ขาวน้อย

สภ.พร้าว โทรศัพท์กลาง 0-5347-5312 โทรสารกลาง 0-5321-8443
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา
พ.ต.ท. เดโช สมศรีธนาเดช
พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม รัตนวิมลเมือง
พ.ต.ต. ธนกฤษ จินะกานนท์
พ.ต.ท. วาลพ สมาธิ
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ แก้วอินตา
พ.ต.ท. คม เชษฐ์ขุนทด
พ.ต.ท. ศรจันทร์ สิทธิปัญญา

สภ.โหล่งขอด โทรศัพท์กลาง 0-5325-7342 โทรสารกลาง 0-53257342
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. มานพ เสนากูล
พ.ต.ท. เดช จูเมา
พ.ต.ท. ชรินทร์ ณ ลำปาง
พ.ต.ท. วิทยา วงศ์ใหญ่
พ.ต.ต. เมษยน รัตนถาวร
พ.ต.ต. ชัยยุทธ โสกันเกตุ
พ.ต.ต. ขจร เรือนคำ
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วารินทร์ เล็นคำ
พ.ต.ต. สิริโรจน์ มงคลอัมพร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5325-7342
0-5325-7342

09-0051-8445
09-4624-6446

0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033
0-5345-9033

09-4265-9919
08-1287-5984
08-6185-7488
08-1783-0019
09-6867-4112
08-4613-2402
08-5035-0669
08-9874-2415
08-9561-2189

0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148
0-5345-1148

08-1882-7030
08-4740-5259
08-3949-9615
08-9753-3160
08-1951-4251
09-1857-3814
08-1111-6524
09-4597-1547
08-1950-0968
08-1035-7897
09-1078-2991
08-6179-1637
08-8268-4944
08-8400-5123
08-4002-1411

0-5345-7012
0-5345-7011
0-5345-7011
0-5345-7011

08-9811-8916
09-0053-8885
08-1992-9066
08-1764-4513

สภ.แม่อาย โทรศัพท์กลาง 0-5345-9033 โทรสารกลาง 0-5345-9032
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ฐปพน เกิดภู่
พ.ต.ท. นันทศักดิ์ กาศเกษม
พ.ต.ท. วสันต์ ขุนคำ
พ.ต.ท. สมชาย อินทะวงศ์
พ.ต.ท. จิรพงศ์ สุรวิชัย
พ.ต.ท. พัฒนศักดิ์ ปัญญาเพียร
พ.ต.ท. ธวัช พิทักษ์กิตติกร
พ.ต.ต. วิเชียร ธรรมปัญญา
พ.ต.ต. สัมพันธ์ โยธิน

สภ.ฝาง โทรศัพท์กลาง 0-5345-1148 โทรสารกลาง 0-5345-1148
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.ธร.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. อนุรัตน์ กิจประเสริฐ
พ.ต.ท. ภูดิศ ศิลาเกษ
พ.ต.ท. สราวุธ นุชนารถ
พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองเลิศ
พ.ต.ท. ประวิทย์ เมณฑ์กูล
พ.ต.ท. วรชิต พรหมมินทร์
พ.ต.ท. สนิท มาลา
พ.ต.ท.หญิง เยาวมาลย์ บุญศิลป์ไทย
พ.ต.ท. เทวิน สุรศาสตร์พิศาล
พ.ต.ต. กฤตมนูสิน สุรินรังษี
พ.ต.ต. นพดล ตันมาดี
พ.ต.ต. อนุชิต อุ่นใจ
พ.ต.ต. สมมาตร จีแดง
พ.ต.ต. พิชัย บังเมฆ
ร.ต.อ. ภชพน ทะจะกัน

สภ.ไชยปราการ โทรศัพท์กลาง 0-5034-5701
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชำนาญ ถนัดหนังสือ
พ.ต.ท. มงคล ปันตี
พ.ต.ท. ธนดล น้อยสุวรรณ
พ.ต.ท. สมบัติ กาละสุข
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสอน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ใชยา คนชอบ
พ.ต.ท. ยงยุทธ ทาสุวรรณ์
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ ชัยประภา
พ.ต.ท. ประเทือง ศรีทิพย์
พ.ต.ท. นิกร สุจริตธรรม
พ.ต.ต. พนมชัย ทองดี
พ.ต.ต. คมสันต์ เกตลาด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5345-7011
0-5345-7011
0-5345-7011
0-5345-7011
0-5345-7011
0-5345-7011
0-5345-7011

08-0792-3065
08-1029-2544
08-1960-0405
08-9261-4581
08-6114-6682
08-7172-6633
08-3940-9723

0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030
0-5392-8030

08-1681-7097
08-9929-5999
09-8972-2199
08-5722-6695
08-1386-5623
08-1885-6143
08-1681-4729
08-6917-3887
08-3320-9283
08-1796-8158

พ.ต.อ. อนุ เนินหาด
พ.ต.ท. สกานต์ ใจจันทร์
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ สุริยาทิพท์เนตร
พ.ต.ท. ณัฐ ไชยชนะ
พ.ต.ท. ยุทธพล พลมณี
พ.ต.ท. สมดุล ไวรักษ์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ สารกาศ
พ.ต.ต. พุฒชัย ยะยอง

-

08-1671-9421
0-8188-2552
08-1759-0922
08-9852-9327
08-1746-3161
08-1882-2769
08-1961-5198
08-4500-7312

พ.ต.อ. ไพศาล นันตา
พ.ต.ท. เผด็จ ชุมดวง
พ.ต.ท. ดำรงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์
พ.ต.ท. วิเชียร คำเสาร์
พ.ต.ท. อรุณ ร่วมสุข

0-5334-1193
0-5334-1193
0-5334-1193
0-5334-1193

08-7503-4141
08-4948-1164
08-4948-7777
08-1602-0145
08-1796-4033

สภ.แม่วาง โทรศัพท์กลาง 0-5392-8030 โทรสารกลาง 053-928030
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธีรภัทร์ คงพานิช
พ.ต.ท. สิทธา คำเลิศ
พ.ต.ท. ทีฑวุฒิ บัณฑิตชูสกุล
พ.ต.ท. พิทักษ์ ทาวงศ์
พ.ต.ท. สุพจน์ จันทร์เขียว
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ ก้อนคำ
พ.ต.ต. กำพล เยาว์ธานี
พ.ต.ท. สมพงษ์ ไฝปัน
พ.ต.ท. สมบูรณ์ เทพคำ
พ.ต.ต. สุชาติ สุกใส

สภ.ดอยหล่อ โทรศัพท์กลาง 0-5336-9566
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

สภ.จอมทอง
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ คำวงค์ษา
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สมใจอ้าย
พ.ต.ท. ทรงยศ ฝ่ายริพล
พ.ต.ท. จิระพงษ์ รุจิรานุรักษ์
พ.ต.ต. ศักดิ์ชาย สิทธิชมภู
พ.ต.ต. วิษณุ บุญมา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5334-1193
0-5334-1193
0-5334-1193
0-5334-1193
0-5334-1193
0-5334-1193

08-1950-8660
08-9265-8709
08-7176-1953
08-4367-3743
08-9956-5022
08-0125-5443

พ.ต.อ. ณัชทสิษฐ์ บุญมาก
พ.ต.ท. มังกร ดอกทุเรียน
พ.ต.ท. อำนวย คำจอง
พ.ต.ท. กิตติพันธ์ คำวรรณ
พ.ต.ท. ศิริพงษ์ สิงหราช
พ.ต.ท. วรภาส ศรีอ่อน
พ.ต.ต. อดุลย์ คำมูล
ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ อ้นจันทร์
พ.ต.ท. ชัยชนะ นาชัยโชติ

0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110
0-5348-5110

08-7495-6519
08-1884-4894
08-9757-8362
08-1287-4698
08-1764-7327
08-1883-0699
08-1724-0523
08-4613-6269
09-7959-5800

พ.ต.อ. จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน
พ.ต.ท. พิทักษ์ ธุวสิทธิพงศ์
พ.ต.ท. มานิตย์ จันทนุพงศา
พ.ต.ท. นิพิฐพนธ์ แต้ประจิตร
พ.ต.ท. เจนวิทย์ แก่นสุวรรณพงศา
พ.ต.ท. ดำรงศักดิ์ จุ้ยพิทักษ์
พ.ต.ท. ธนพงศ์ ไสยะพันธ์
พ.ต.ท. มานิตย์ เสาร์แก้ว
พ.ต.ท. สมเดช คำมามูล

-

08-6044-9536
08-1288-6278
08-9852-9563
08-1033-4141
08-9998-8539
08-1162-9565
08-6596-3595
08-1883-7507
08-6430-0688

-

09-5696-1222
08-1884-8298
08-1960-5911
08-1180-0411
08-8408-2354
08-1889-4077

สภ.แม่แจ่ม โทรศัพท์กลาง 0-5348-5110 โทรสารกลาง 0-5348-5110
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

สภ.ฮอด โทรศัพท์กลาง 0-5346-1100
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

สภ.บ่อหลวง โทรศัพท์กลาง 0-5321-1666 โทรสารกลาง 053-211666
ผกก.สภ.บ่อหลวง
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส

พ.ต.อ. พัฒนพงษ์ ขำแก้ว
พ.ต.ท. สมหมาย ประทุมวงศ์
พ.ต.ท. นำพล พรหมการัตน์
พ.ต.ท. ชาญชัย สุทธิ์
พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์ ธรรมชัย
พ.ต.ท. พีรยุทธ์ ตระกูลพานิชย์
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนภัทร วัฒนพงษ์ภรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-1852-5893

สภ.อมก๋อย โทรศัพท์กลาง 0-5346-7116-7 โทรสารกลาง 053-467116
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. อรรถพล มีเสียง
พ.ต.ท. ขวัญชัย ทองเจริญ
พ.ต.ท. กฤษดา จันทร์ศรี

0-5346-7116
0-5346-7116
0-5346-7116

รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. อุดม อุดมวงษ์
พ.ต.ท. คมสันต์ พิมพันธชัยยบูลย์
พ.ต.ท. บุญส่ง เหมือนแม้น
พ.ต.ท. เวทย์ บุญทะสินธ์

0-5346-7116
0-5346-7116
0-5346-7116
0-5346-7116

08-6331-9556
08-1881-5923
09-28498789,06-31241989
08-9850-5485
08-9966-1114
08-6913-6245
08-9637-9218

พ.ต.อ. สุรศักดิ์ มาอินทร์
พ.ต.ท. ศักดิ์จรูญ ดาวสุข
พ.ต.ท. วีรพงษ์ พึ่งเดชะ
พ.ต.ท. ธีรภัทร์ มอยคำตื้อ
พ.ต.ต. ณัฐกิตติ์ อัจฉวิยะสกุล
พ.ต.ต. นัติสนธิ์ วุฒิสารวัฒนา
พ.ต.ต. จำรูญศักดิ์ ดวงเดชา

0-5331-7663
0-5331-7663
0-5331-7663
0-5331-7663
0-5331-7663
0-5331-7663
0-5331-7663

08-6129-8989
08-1980-6508
06-1794-9519
08-1998-1007
08-5705-1119
06-1271-6345
08-3946-4740

-

08-9635-3332
08-1531-3781
08-1885-3123
08-1386-1256
08-4378-4510
08-8413-7198
09-8748-8637

05-3436-6204
05-3436-6204
05-3436-6204
05-3436-6204
05-3436-6204

08-1472-9819
08-6919-0990
08-6654-4539
09-0139-9869
08-6360-0638

สภ.แม่ตื่น
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส
สว.สอบสวน
สว.อก
สว.สส
สวป.

สภ.ดอยเต่า โทรศัพท์กลาง 0-5346-9113
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศุภัช จันทรศัพท์
พ.ต.ท. คงศักดิ์ พันพอน
พ.ต.ท. ศักราช สรรพานิช
พ.ต.ท. ณรงค์ มิคะมาศ
พ.ต.ท. กิตติ์ธนัตถ์ มหาวันแจ่ม
พ.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
พ.ต.ท. วัชโรทัย หอมเย็น

สภ.แม่กา โทรศัพท์กลาง 0-5336-6204 โทรสารกลาง 0-53436-6204
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.

พ.ต.อ. สานิตย์ จันทร์ดี
พ.ต.ท. เกศ สมพาน
พ.ต.ท. วิสูตร วงศ์ใหญ่
พ.ต.ท. สว่าง สิทธิวัง
พ.ต.ต. เชาวฤทธิ์ ทุนร่องช้าง
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ตำแหน่ง
สว.อก.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธนชัย อินทะยา
พ.ต.ต. ภาวิน ขาวหล้า

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

05-3436-6204
05-3436-6204

08-9997-2322
08-1706-1745

-

08-3565-4374
09-5692-4949
08-2897-6463
08-4369-7299
09-3178-9463
08-1716-4962
08-9746-7667
09-3198-1597

สภ.กัลยาณิวัฒนา โทรศัพท์กลาง 0-5348-4065
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เอกรัฐ พัฒนสมบัติ
พ.ต.ท. พัชรพงษ์ อัครเมธากุล
พ.ต.ท. สุทัศน์ ขันจันทร์
พ.ต.ท. ธัญญา จันทร์ตา
พ.ต.ท. ธัชชัย อรุณทิพย์ไพฑูรย์
พ.ต.ต. ธนาณุวัฒน์ สิทธิไชย
พ.ต.ต. สมมาตร จีแดง
พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์ จังวัง
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ภ.6
ตำรวจภูธรภาค 6
Provincial Police Region 6
21 หมู่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114-9 โทรสารกลาง 0-5536-8143
Web Site: www.police6.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(บร 1)
รอง ผบช.(สส/ปส)
รอง ผบช.(ปป)
รอง ผบช.
รอง ผบช.(กม/จต)
รอง ผบช.(บร 2/มค)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
พล.ต.ต. พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์
พล.ต.ต. ชวลิต ชาญเวชช์
พล.ต.ต. อนุรักษ์ แตงเกษม
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
พล.ต.ต. ประเสริฐ กาฬรัตน์
พล.ต.ต. สุกิจ สมณะ
ร.ต.อ. ประภาวินทร์ ห้องพ่วง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5536-8111
0-5536-8104
0-5536-8105
0-5536-8102
0-5536-8101
0-5536-8103
0-5536-8112
0-5536-8114-9 [293]

มือถือ
08-1841-9559
08-9672-0146
08-1774-5508
08-9895-3535
08-1733-0000
08-1953-5547
08-1973-2239
09-9165-5491

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114-9[293],0-5536-8100 โทรสารกลาง 0-5536-8100
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. วสันต์ กิตติกุลวานิช
พ.ต.ท. นิพนธ์ สุขนิยม
พ.ต.ท. นิวัติ พัฒนสิริ

0-5536-8114-9 [293]
0-5536-8114-9 [293]
0-5536-8114-9 [293]

08-1621-2525
08-7155-7155
08-3531-1144

0-5536-8107
0-5536-8107 [222]
0-5536-8107 [238]
0-5536-8107 [223]
0-5536-8107 [221]
0-5536-8107 [224]

08-7962-4232
08-1959-5343
08-6931-4141
08-1952-6700
08-6444-1235
08-7616-5722

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
21 หมู่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114-9 โทรสารกลาง 0-5536-8143
Web Site: www.police6.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. วันชัย สุวรรณศิริเขต
พ.ต.อ. นฤชา สุวรรณลาภา
พ.ต.อ. สารนัย คงเมือง
พ.ต.อ. วิจิตร การิยา
พ.ต.อ. ธนู พูลสุข
ร.ต.อ. วัชรพล สำราญจิตร์

กองกำกับ/ฝ่าย 1 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114-9 [235] โทรสารกลาง 0-5536-8151
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
พ.ต.ท. พสุชาวีร์ ศิวาพรชัยสกุล

0-5536-8114-9 [292]
0-5536-8114-9 [232]

08-6569-4456
08-3333หน้า 500

ภ.6

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานอบรม)
สว.(งานสวัสดิการ)
สว.(งานกำลังพล)

ยศ ชื่อ สกุล

พ.ต.ท. ชัญชกร อุตะมะ
พ.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ปานมงคล
พ.ต.ต. เอกภพ พรมราช
พ.ต.ต.หญิง นงนุช ศรีกุญชร
ร.ต.อ. จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ

ที่ทำงาน[ภายใน]

0-5536-8114-9 [228]
0-5536-8114-9 [235]
0-5536-8114-9 [292]
0-5536-8114-9 [228]
0-5536-8114-9 [232]

มือถือ
4949,08-49944949
08-9159-4450
08-1596-3955
08-9155-4760
09-1384-2186
08-8244-6256

กองกำกับ/ฝ่าย 2 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8156 โทรสารกลาง 0-5536-8156
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ
พ.ต.ท. ชยกร อินทรีย์
พ.ต.ท.หญิง พวงเพชร พ่วงแผน
พ.ต.ท.หญิง ผุสดี สุโกสิ
พ.ต.ท.หญิง ณัฐพร สุวรรณรัตน์
พ.ต.ต. เลอศักดิ์ อินภิโล
พ.ต.ต. ประสพชัย นาควิสุทธิ์

0-5536-8114-9 [244]
0-5536-8114-9 [301]
0-5536-8114-9 [270]
0-5536-8114-9 [244]
0-5536-8114-9 [244]
0-5536-8114-9 [244]
0-5536-8114-9 [244]

08-1887-8899
08-1680-5084
08-1532-8179
08-9528-7159
08-1368-4732
08-6204-8667
08-4820-6077

กองกำกับ/ฝ่าย 3 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8146 โทรสารกลาง 0-5536-8146
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ฤทธิกร สายสนั่น ณ อยุธยา
พ.ต.ท. ธีรพงษ์ ยศหลวงฝั้น
พ.ต.ท. อภิเชษฐ์ ภู่ทอง
พ.ต.ต. สันติ สุดมี
พ.ต.ต.หญิง กฤษนะ เกตุเนตร
พ.ต.ต. สังวาล งอกศิลป์
พ.ต.ต. สุวิทย์ ทั่งกล่ำ

0-5536-8114-9 [242]
0-5536-8114-9 [242]
0-5536-8114-9 [242]
0-5536-8114-9 [242]
0-5536-8114-9 [242]
0-5536-8114-9 [242]
0-5536-8114-9 [242]

08-1809-1608
09-5635-4949
08-1567-8407
08-4135-6502
08-4819-3003
08-0803-8691
08-1169-9929

กองกำกับ/ฝ่าย 4 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8246,0-5536-8266,0-5536-8265 โทรสารกลาง 0-5536-8143
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ)
สว.(พัสดุ, เบิกจ่าย)
สว.(จัดซื้อจัดจ้าง)
สว.(อาคาร,ก่อสร้างและรถยนต์)

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. จักรพงศ์ ธรรมพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง โพยมรัตน์ จุลละพราหมณ์
พ.ต.ท. ทองอยู่ นุ้ยขวัญ
พ.ต.ท. เฉลิมพล เข็มทอง
พ.ต.ท.หญิง สุปราณี แก้วกิ่งจันทร์
ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี ปลื้มจิตร์

0-5536-8266 [266]
0-5536-8265 [265]
0-5536-8114-9 [247]
0-5536-8114-9 [247]
0-5536-8114-9 [233]
0-5536-8114-9 [250]

08-1973-0123
08-7513-3955
08-4820-5984
08-7124-1450
08-9512-4106
08-7999-5474

หน้า 501

ภ.6

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่าย 5 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8155
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วัสสา วัสสานนท์
พ.ต.ท.หญิง ศศิพิมพ์ อังศุพงศ์พันธุ์
พ.ต.ท.หญิง พัชร์ชวัล พาหิรัญรัศน์
พ.ต.ต.หญิง ปภาดา คนซื่อ
พ.ต.ต.หญิง จิรภรณ์ มณีงาม

0-5536-8114-9 [295]
0-5536-8114-9 [295]
0-5536-8114-9 [295]
0-5536-8114-9 [295]
0-5536-8114-9 [295]

08-1886-8966
09-4926-5619
06-2919-2363
08-3165-4554
08-7736-7737

0-5536-8114-9 [268]
0-5536-8114-9 [249]
0-5536-8114-9 [268]
0-5536-8114-9 [249]
0-5536-8114-9 [268]
0-5536-8114-9 [268]
0-5536-8114-9 [281]

08-1962-9933
09-1025-2889
08-9460-6335
08-6558-2439
08-9960-2121
08-1283-4799
08-1953-0120

กองกำกับ/ฝ่าย 6 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8131,0-5536-8125
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พิทยา อำพันธ์มณี
พ.ต.ท.หญิง ชนิกานต์ ช้างชู
พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ ถิ่นวงษ์แย
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ยี่ภู่ศรี
พ.ต.ท.หญิง พนิตพิชา บุญวัฒน์
พ.ต.ต. สุพจน์ ภาชื่น
พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ เศรษฐกร

กองกำกับ/ฝ่าย 7 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8154 โทรสารกลาง 0-5536-8154
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ยศ ไทยเที่ยง
พ.ต.ท. บัญชา กาวิชัย
พ.ต.ท. ธนาชัย เวศอุไร
พ.ต.ท. ศตพล เอี่ยมโซ้
พ.ต.ต. จิรภัทร เพชรรัตน์
พ.ต.ต. สุทธเกียรติ มาจาก

0-5536-8154
0-5536-8114-9 [291]
0-5536-8114-9 [291]
0-5536-8114-9 [237]
0-5536-8114-9 [286]
0-5536-8114-9 [291]

08-1797-9453
08-9269-7165
09-5641-7985
08-4807-7100
09-4629-9860
08-8280-1211

กองกำกับ/ฝ่าย 8 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8152 โทรสารกลาง 0-5536-8152
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นิรันดร์ แย้มนวล
พ.ต.ท. กรกฏ โปชยะวณิช
พ.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ คุณานันทศิลป์
พ.ต.ท. สมพร จงภทรอนันต์

0-5536-8114-9 [245]
0-5536-8114-9 [245]
0-5536-8114-9 [245]
0-5536-8114-9 [245]

09-4705-2534
08-7043-3236
08-7573-4426
08-2409-7776

กองกำกับ/ฝ่าย 9 บก.อก.ภ.6 โทรศัพท์กลาง 0-5536-8121 โทรสารกลาง 0-5536-8143
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท.หญิง สุพรรณี อินทรีย์
พ.ต.ท. เสริม จอมแก้ว
พ.ต.ต. ธรุจ อ่องทิพย์

0-5536-8114-9 [239]
0-5536-8114-9 [239]
0-5536-8114-9 [239]

09-9276-6662
08-9704-5165
08-1972-9355

หน้า 502

ภ.6

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigaiton Division
264/40 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
Web Site: www.idp6.com E-mail: director.police@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. ภาณุ บุรณศิริ
พ.ต.อ. เบญจรงค์ รัตนบัวพา
พ.ต.อ. สมพร ทองรอด
พ.ต.อ. อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ
พ.ต.อ. ปิติ นฤขัตรพิชัย
ร.ต.ท. ธนวินท์ พวงมะลิ

-

08-7962-4232
08-8158-2004
08-1887-8676
08-1886-8626
08-9961-3120
09-1708-1884

พ.ต.ท. ชำนาญ สิทธิไกร
พ.ต.ท.หญิง ชนม์นิภา โพธิ์ประจักษ์
พ.ต.ต. สิทธิเดช แดงด้วง
พ.ต.ต.หญิง วาสนา ตรียศ

-

08-9703-2159
08-1688-3175
08-7314-8672
08-9641-6413

พ.ต.อ. แดนชัย งามทรง
พ.ต.ท. พีรชาติ ป้อมบุญมี
พ.ต.ท. รวิกร อุกฤษฎ์มโนรถ
พ.ต.ท. วรการ กาศเกษม
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ พลขันธ์
พ.ต.ท. ชาญวุธ ไชยรุ่งเรือง

-

08-1605-5848
08-1344-9953
08-1887-3542
08-1885-8526
09-5969-5152
08-1348-4433

พ.ต.อ. ราเมศ แก้วสูงเนิน
พ.ต.ท. ชนะชัย เสรีพงศ์
พ.ต.ท. สุเมธ สุนะ
พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ ปานสีทา
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ สิงห์แก้ว
พ.ต.ท. เสวก ระมั่งทอง

-

08-1675-7364
08-3541-9535
08-1680-9542
08-3161-3192
08-9644-4766
08-1962-0049

ฝ่ายอำนวยการ
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับสืบสวน 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับสืบสวน 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

หน้า 503

ภ.6

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับสืบสวน 3
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ พรกระแส
พ.ต.ท. สุดสยาม ภูมิประเสริฐ
พ.ต.ท. วิเลิศ รุ่งโรจน์
พ.ต.ท. กิติคุณ รักแจ้ง
พ.ต.ท. พิทักษ์พันธุ์ สุวรรณน้อย
พ.ต.ต. ธนกร ทิพย์ศิริ

-

08-1707-3565
08-6200-2586
08-1785-3695
08-1887-4789
08-1372-6280
08-6375-3060

พ.ต.อ. สราวุธ คนใหญ่
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูเทพทิพย์
พ.ต.ท. สมพร ปราบุตร
พ.ต.ท. แดง นาคพิน
พ.ต.ต. สุธรรม อ้นอินทร์

-

08-1832-6555
08-6214-9937
08-0119-9445
08-1971-7769
09-4446-3914

พ.ต.อ. ประเทือง ศรีละมนตรี
พ.ต.ท. บุญชนะ เกตุทนงค์
พ.ต.ท. นันทพงศ์ สิทธิวรรณรัตน์
พ.ต.ท. บุญสนอง เบ้าตุ่น
พ.ต.ต. เฉลิมกิต เพชรรักษ์

-

09-5655-1654
08-1991-1876
08-1785-6047
08-7704-6006
08-1446-3673

พ.ต.อ. เชิดพงศ์ พัวศรี
พ.ต.อ. พิเชษพงศ์ ธนาบูรณาศักดิ์
พ.ต.อ. จรัญ บุญมี
พ.ต.อ. ประเสริฐ กองเกียรติเจริญ
พ.ต.อ. นิเวศน์ เพชรดี
พ.ต.อ. พุฒินนท์ คงเสมอ
พ.ต.อ. อรรถพันธ์ วันแก้ว
พ.ต.อ. เนวิน กาหลง
พ.ต.อ. วิเชียร แก้วจาเครือ
พ.ต.อ. นเรศ พูลหน่าย
พ.ต.อ. สานิตย์ วนสิทธุ์
พ.ต.อ. กฤตธรรม อุทัยชัย
พ.ต.อ. วัชชิระ ห่วงทอง

-

08-6936-9222
08-1953-4541
08-0600-2662
08-1707-8338
08-1972-2077
08-7527-0357
08-5877-3652
08-6590-9580
08-7839-2361
08-9635-9062
08-1675-5065
08-1886-8350
08-1856-3791

กองกำกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับปฏิบัติการพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
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ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. วิกิจ ก้อนทองคำ
พ.ต.อ. ชลันธร บริบุญวงค์
พ.ต.อ. เทศ ต่วนชะเอม
พ.ต.อ. ชาติชาย ชอบทางศิลป์
พ.ต.อ. ไพโรจน นาวิก
พ.ต.อ. ณฐพล กัมพูศิริพันธุ์
พ.ต.อ. ทรงคุณ ศรีโสภาพ
พ.ต.อ. ชวนันต์ ม่วงมิตร
พ.ต.อ. สมบูรณ์ สีแดง
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ สังข์ทอง
พ.ต.อ. ชัยชยพัทธ์ ชวาลก้องเกียรติ
พ.ต.อ. อุดมศักดิ์ ทัตเศษ
พ.ต.อ. เสถียร ศรีทองทรัพย์
พ.ต.อ. สโรช กุมุทเวคิน
พ.ต.อ. สวัสดิ์ อยู่สำราญ
พ.ต.อ. อดุลยศักดิ์ พูลเขียว
พ.ต.อ. นุมาศ สุวราช
พ.ต.อ. จิรภัทร ปานลักษณ์
พ.ต.อ. วิชาญ บัวศักดิ์
พ.ต.อ. รังสรรค์ พูลนุช
พ.ต.อ. จรัญ กันภัย
พ.ต.อ. สงัด ใจฉ่ำ
พ.ต.อ. ธำรง จิกิตศิลปิน
พ.ต.อ. ภคิน วรรณศรี
พ.ต.อ. ตุลวุฒิ วิมาลา
พ.ต.อ. ธารา จันทินทรางกูร
พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ
พ.ต.อ. เทียน สายฟ้าแลบ
พ.ต.อ. บุญรัตน์ ตันหยง

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1973-4547
08-1887-7721
08-1886-2209
08-1424-3113
08-0115-5621
08-1971-2287
08-2174-9507
08-4152-9660
08-1785-2711
08-9907-4045
08-0509-6611
08-1534-4456
08-2227-8599
08-1953-5789
08-1887-2600
08-1642-9489
08-1785-8835
08-1953-3451
08-3620-3366
08-1972-1701
08-1886-2967
08-1888-3029
08-6925-1221
08-7204-5329
08-1710-0585
08-7309-6910
08-1971-4748
08-1978-6268
08-9561-9997
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Police
170 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์กลาง 0-5671-1006 โทรสารกลาง 0-5671-1011
Web Site: www.phetchabun.police.go.th E-mail: phetchabun@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)

พล.ต.ต. สัณห์ โพธิ์รักษา
พ.ต.อ. ปริญญา วิศิษฐฏากุล
พ.ต.อ. อรรถสิทธิ์ สุดสงวน
พ.ต.อ. อารักษ์ อ่อนแย้ม
พ.ต.อ. โสภณ เพียรร่มทองไทย
พ.ต.อ. ฐเดช กล่อมเกลี้ยง
พ.ต.อ. ชัยชัช แจ่มจันทร์

0-5671-1006 [201]
0-5671-1006 [202]
0-5671-1006 [203]
0-5671-1006 [204]
0-5671-1006 [205]
0-5671-1006 [206]
0-5671-1006 [207]

08-9073-2222
08-8959-1956
08-1553-4233
08-1887-4685
08-1379-7484
09-5924-5995
08-3412-4545

0-5671-1006 [300]
0-5671-1006 [309]
0-5671-1006 [308]
0-5671-1006 [301]
0-5671-1006 [302]
0-5671-1006 [303]
0-5671-1006 [304]
0-5671-1006 [305]
0-5671-1006 [306]
0-5671-1006 [307]

09-1141-5095
08-9705-6700
08-7200-7432
08-8272-7892
08-6566-1140
08-6932-8685
08-1953-3328
08-7200-6875
09-3182-7227
08-4180-7024

0-5671-1473
0-5671-1473
0-5671-1473
0-5671-1473
0-5671-1473
0-5671-1473
0-5671-1473
0-5671-1473

09-1839-9630
09-0901-4558
08-1818-8018
08-5164-1844
08-1093-4543
08-9959-0784
08-9959-6178
08-6296-8578

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5671-1006 โทรสารกลาง 0-5671-1011
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ/กำลังพล)
สว.(เทคโนฯ)
สว.(นโยบายและแผน)
สว.(ส่งกำลังบำรุง)
สว.(ป้องกันอาชญากรรม)
สว.(งบประมาณ/การเงิน)
สว.(คดีวินัย)

พ.ต.อ. เดชาโชติ เฉลิมกุลเดชา
พ.ต.ท. บัลลังก์ สินเจิมศิริ
พ.ต.ท.หญิง ดวงใจ มีอนันต์
พ.ต.ต. อักษร คำคุ้ม
พ.ต.ต. วุฒิชัย ศรีตะลหฤทัย
พ.ต.ท. มานะ สุขสันต์
พ.ต.ต. ณภัทร แสงเมือง
พ.ต.ต. ชัชวาลย์ สมจันตา
พ.ต.ต.หญิง รพีพรรณ บุญช่วย
พ.ต.ท.หญิง สุนันทา เทียบรัตน์

กองกำกับสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5671-1473 โทรสารกลาง 0-5671-1473
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สวป.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงษ์อาจ ล้ำตระกูล
พ.ต.ท. ประมุข ปิ่นปลื้มจิตต์
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ ใจหลวง
พ.ต.ต. วิทวัส บุศย์น้ำเพชร
พ.ต.ท. พัฒนชาติ ไชยคำ
พ.ต.ท. บริสุทธิ์ อธิจิต
พ.ต.ต. เดือน วัฒนสุข
พ.ต.ต. ปฎิเวธ ตาลสุข
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5671-1006 โทรสารกลาง 0-5671-1011
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ภูวภัทร สายเพ็ชร
พ.ต.อ. มณเฑียร ปัญควณิช
พ.ต.ท. อัษฎาวุธ ยศวิถี

0-5671-1006 [777]
0-5671-1006 [777]
0-5671-1006 [777]

09-4709-0963
08-1888-8269
09-0696-5442

0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491
0-5671-1491

08-6934-3670
09-5317-9554
08-6309-1172
09-5268-3198
08-1379-5540
08-9445-1661
08-6674-1140
08-1589-9712
08-1818-3085

0-5670-4717 [204]
0-5670-4717 [313]
0-5670-4717 [300]
0-5670-4717 [301]
0-5670-4717 [401]
0-5670-4717 [210]
0-5670-4717 [313]
0-5670-4717 [313]
0-5670-4717 [301]
0-5670-4717 [301]
0-5670-4717 [301]
0-5670-4717 [301]
0-5670-4717 [301]
0-5670-4717 [207]

09-0563-4156
08-1480-8150
08-9961-5347
08-6926-2299
08-8280-9889
08-6968-8102
08-4123-3758
08-4573-9655
08-9858-5719
08-9856-9079
08-5988-7911
08-1887-7147
08-1530-5858
09-7312-3678

0-5670-9242
0-5670-9242 [207]
0-5670-9242 [208]

08-9499-4006
08-1740-7443
08-6734-2877

สภ.เมืองเพชรบูรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-5671-1491 โทรสารกลาง 0-5671-1491
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศรีทะนนท์ เรือนมูล
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ สารภูษิตสันต์
พ.ต.ท. ภูเบศ แสงอร่าม
พ.ต.ท. กรเอก คำวิเศษ
พ.ต.ท. บุญถึง เหมือนแสง
พ.ต.ท. นิติกรณ์ ค้ำจุน
พ.ต.ต. โยธิน ภู่แสง
พ.ต.ท. สมบัติ ยามวัน
พ.ต.ท.หญิง พเยาว์ นามา

สภ.หล่มสัก โทรศัพท์กลาง 0-5670-4717 โทรสารกลาง 0-5670-1102
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชาติชาย วรกุล
พ.ต.ท. นิคม พรมพิราม
พ.ต.ท. ชูชีพ พัสกุล
พ.ต.ท. พิชิต พิชิตทรชน
พ.ต.ท. เดชาวุธ พุทธิมา
พ.ต.ต. สุทธิ์ไกร คุ้มเหม
พ.ต.ต. วิริยะ กิ่งแก้ว
พ.ต.ต. สถิต ห้าวสาย
พ.ต.ท. บุญส่ง ทาแสง
พ.ต.ต. มิตร พุทธา
พ.ต.ต. ประภาส บุญสิง
พ.ต.ต. พงศ์อมร ทองเงา
พ.ต.ท. อนุรุท มูลนิล
พ.ต.ต. วีรศักดิ์ หอมตา

สภ.หล่มเก่า โทรศัพท์กลาง 0-5670-9242 โทรสารกลาง 0-5670-9242
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมนึก คำวิเศษ
พ.ต.ท. สิงห์ไท ไวดี
พ.ต.ท. จำเนียร คำวิเศษ
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รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จรัญ ศิริเจริญสุข
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ดารุณิกร
พ.ต.ต. พิษณุ โพธิ์เส็ง
พ.ต.ท. ทวิช ยศสุนทร
พ.ต.ต. ศรายุ ดีมั่น

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5670-9242 [500]
0-5670-9242 [200]
0-5670-9242 [700]
0-5670-9242 [500]
0-5670-9242 [205]

08-6215-1620
08-9267-3378
08-5727-4517
08-9643-2682
08-0117-5722

0-5656-4153
0-5656-4153
0-5656-4153
0-5656-4153
0-5656-4153
0-5656-4153
0-5656-4153
0-5656-4153

08-8281-3395
08-1379-1720
08-7177-5561
08-4688-8036
08-7839-5051
08-4228-3820
08-1542-9985
08-9461-6808

0-5675-9304
0-5675-9304
0-5675-9304
0-5675-9304
0-5675-9304
0-5675-9304
0-5675-9304

09-4165-1965
08-1962-1702
09-5090-9590
08-9564-8435
08-6119-0906
09-7936-3935
08-2398-1417

0-5677-9030
0-5677-9030
0-5677-9030
0-5677-9030
0-5677-9030
0-5677-9030
0-5677-9030

08-1848-2688
08-9566-1117
08-3064-4720
08-7843-8358
09-1308-9409
08-9638-0794
08-9894-8264

0-5672-8061
0-5672-8061

08-1935-5505
08-9271-1205

สภ.ท่าพล โทรศัพท์กลาง 0-5656-4153 โทรสารกลาง 0-5656-4153
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์
พ.ต.ท. สมบัติ บุญปาน
พ.ต.ท. ประณีต อินฮวบ
พ.ต.ท. กฤตกร พรายอินทร์
พ.ต.ต. ชัดชัย เอกรงค์
พ.ต.ท. กิตติ เลี้ยงสุข
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ ธงห้า
พ.ต.ท.หญิง ดาราพร เกตุเจริญ

สภ.บ้านติ้ว โทรศัพท์กลาง 0-5675-9304 โทรสารกลาง 0-5675-9304
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. ฐิติภัทร อินทรรักษ์
พ.ต.ท. สุรวิชย์ ชัยสิทธิ์
พ.ต.ท. ไมตรี นักธรรม
พ.ต.ท. สุกิจ นกแก้ว
พ.ต.ท. ทศพร สมวันดี
พ.ต.ต. จักริน วงศ์เทวัญ
พ.ต.ท. ปรัชญา กัลป์ธนวงค์

สภ.น้ำหนาว โทรศัพท์กลาง 0-5677-9030 โทรสารกลาง 0-5677-9030
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ณรงค์ ศรีสุวรรณ์
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ เห็มทิพย์
พ.ต.ท. อเนก ทิพย์สุวรรณ
พ.ต.ต. พิเชษฐ์ กันเดิน
พ.ต.ท. ทวี บุญกันฑ์
พ.ต.ท. สมพงษ์ สิงห์เรือง
ร.ต.อ. จิตรกร หลวงอภัย

สภ.เขาค้อ โทรศัพท์กลาง 0-5672-8061 โทรสารกลาง 0-5672-8061
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ไทยแหลมทอง
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รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วัชรินทร์ อินทรประพันธ์
พ.ต.ท. คนึง มั่นยวน
พ.ต.ท. เจริญ บุญเอนก
พ.ต.ต. ประหยัด ภูศรีเทศ
พ.ต.ท. ทรงกรต เมฆพัฒน์
พ.ต.ต. ดาวอุดร กันหาเขียว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5672-8061
0-5672-8061
0-5672-8061
0-5672-8061
0-5672-8061
0-5672-8061

08-7491-8349
08-2396-6161
09-7967-6174
08-0704-5934
08-1947-2469
09-1056-4830

0-5691-0243
0-5691-0243
0-5691-0243
0-5691-0243
0-5691-0243
0-5691-0243
0-5691-0243
0-5691-0243

08-4622-1348
08-9859-4895
08-6211-5963
08-9857-2954
08-9568-4564
08-4526-9902
08-9269-0531
08-3486-6027

0-5675-2266
0-5675-2266
0-5675-2266
0-5675-2266
0-5675-2266
0-5675-2266

09-6789-4254
08-1042-4657
08-6217-0858
08-1131-3013
08-4228-3820
08-8281-2213

0-5678-9378
0-5678-9378
0-5678-9378
0-5678-9378
0-5678-9378
0-5678-9378
0-5678-9378
0-5678-9378

08-1941-6521
08-1973-3046
08-1037-2334
08-4620-6444
08-9261-5258
09-5702-2290
08-8273-3734
08-7867-8778

สภ.บ้านกลาง โทรศัพท์กลาง 0-5691-0243 โทรสารกลาง 0-5691-0243
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ นากอ้น
พ.ต.ท. อดิพัฒน์ สีไพสน
พ.ต.ท. สายชล พูลทอง
พ.ต.ท. ชูชาติ แก้วเรือง
พ.ต.ท. วัตร โฉมคำ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สาคร
พ.ต.ต. สุวรรณ์ รามศิริ
พ.ต.ต.หญิง กนกอร คำคุ้ม

สภ.บ้านโคก โทรศัพท์กลาง 0-5675-2266 โทรสารกลาง 0-5675-2266
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. ศุภสวัสดิ์ ศรีนาคา
พ.ต.ท. ณรงค์ คำทราย
พ.ต.ท. พัฒน์พงศ์ ทิพย์สุข
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ วงษา
พ.ต.ท. กิตติ เลี้ยงสุข
พ.ต.ต. สุริยะ มิสา

สภ.นาเฉลียง โทรศัพท์กลาง 0-5678-9378 โทรสารกลาง 0-5678-9378
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิวัตต์ ศรีหร่าย
พ.ต.ท. ชาคริต ถิ่นจันทร์
พ.ต.ท. วิรัช วาสนาจรัส
พ.ต.ท. สมเดช เชื้อดี
พ.ต.ท. นิวัตร จอมสถาน
พ.ต.ท. สำเนียง ปัญญาโน
พ.ต.ท. วินัย เรืองธีรวงศา
พ.ต.ท. ณรงค์ สิงห์สม
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.หนองไผ่ โทรศัพท์กลาง 0-5678-1112 โทรสารกลาง 0-5678-1781
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิรัช ครบุรี
พ.ต.ท. สมคิด เจียงเต็ง
พ.ต.ท. สนอง กุญชร
พ.ต.ท. เสถียร ชุมกว้าง
พ.ต.ท. อำนาจ เมฆสิน
พ.ต.ท. สมเกียรติ แสงวิเศษ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ เกษาอาจ
พ.ต.ท. กฤษนัย ไชยโย

0-5678-1112 [100]
0-5678-1112 [200]
0-5678-1112 [301]
0-5678-1112 [302]
0-5678-1112 [401]
0-5678-1112 [203]
0-5678-1112 [401]
0-5678-1112 [500]

08-1972-5717
08-5050-4843
08-5535-2346
08-7195-1370
08-1849-1354
08-6548-7886
08-6680-0123
09-2193-4811

0-5673-1111
0-5673-1111
0-5673-1111
0-5673-1111
0-5673-1111
0-5673-1111
0-5673-1111
0-5673-1111

08-7310-1688
08-9705-5690
08-8293-4304
08-1379-4703
08-0432-3925
08-9163-9659
08-1740-4398
08-9452-1883

0-5675-3021
0-5679-7205
0-5679-7205
0-5679-7205
0-5679-7205
0-5679-7205
0-5679-7205

08-1312-3706
08-1471-1373
09-9095-1965
08-8282-5767
08-9800-8247
09-9138-2223
08-4862-9339

0-5679-9365
0-5679-9365
0-5679-9365
0-5679-9365
0-5679-9365
0-5679-9365

08-1644-1995
09-1841-4522
08-1474-0750
08-5268-2426
09-3139-0987
09-3228-5422

สภ.บึงสามพัน โทรศัพท์กลาง 0-5673-1111 โทรสารกลาง 0-5673-1111
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. พีระ อุบลจิตต์
พ.ต.ท. ชลอ ช้างเผือก
พ.ต.ท. บรเมศร์ สายคำทอน
พ.ต.ท. เชื้อ กองมนต์
พ.ต.ท. พงษ์อิทธิ์ ศรีแจ่มใส
พ.ต.ท. วีรเมศร์ วีรสุธีกุล
พ.ต.ต. สุกิจ ประกิจ
พ.ต.ท. ปรีชา เปลี่ยนเพ็ง

สภ.พุเตย โทรศัพท์กลาง 0-5679-7205 โทรสารกลาง 0-5675-3022
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ แสงอุทัย
พ.ต.ท. สีห์ศักดิ์ สุวรรณานนท์
พ.ต.ท. อัคร์บุณย์ สอนจันทร์
พ.ต.ท. รณฤทธิ์ สุธาพจน์
พ.ต.ต. วรรณชัย บัวขาวสุทธิกุล
พ.ต.ต. หัสไชย สาจุ้ย
พ.ต.ท. จักรวาล โทนแก้ว

สภ.ศรีเทพ โทรศัพท์กลาง 0-5679-9365 โทรสารกลาง 0-5679-9365
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อาคม ช้างพลายแก้ว
พ.ต.ท. ธนิสร แสงท่านั่ง
พ.ต.ท. สุรพันธ์ ศรีเทพ
พ.ต.ท. กัมพล ตรียานุสรณ์
พ.ต.ท. นเรศ สุวรรณี
พ.ต.ท. ทวีโชค ธีรภัทรพลเดช
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สภ.วิเชียรบุรี โทรศัพท์กลาง 0-5679-1306 โทรสารกลาง 0-5679-1306
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. ศรายุทธ แผลงปัญญา
พ.ต.ท. ปรีชา สุขอนันต์
พ.ต.ท. บรรจบ ลิมปมาศ
พ.ต.ต. ปภัสณุ ปานพรม
พ.ต.ท. พายัพ ไวดี
พ.ต.ต. ปริญญา ภารไสว
พ.ต.ท.หญิง ธันย์นิชา ศิริพงศ์ธารากุล

0-5679-1306
0-5679-1306
0-5679-1306
0-5679-1306
0-5679-1306
0-5679-1306
0-5679-1306

08-1603-4955
08-6359-4396
08-1887-8712
06-1545-0559
06-1415-6269
08-1680-6763
09-1694-9562

0-5676-1241
0-5676-1241
0-5676-1241
0-5676-1241
0-5676-1241
0-5676-1241
0-5676-1241
0-5676-1241

08-5725-5066
08-5271-5813
08-6214-5757
08-1888-2659
08-1971-5694
08-1268-4412
08-0508-0302
08-4381-3032

0-5692-3695
0-5692-3695
0-5692-3695
0-5692-3695
0-5692-3695
0-5692-3695
0-5692-3695
0-5692-3695

08-1887-9165
08-9736-6492
08-9641-3889
09-1843-1551
09-8256-8542
08-5049-7778
08-8280-8494
09-5639-9757

0-5676-9216
0-5676-9216
0-5676-9216
0-5676-9216
0-5676-9216
0-5676-9216

08-1888-9051
09-8919-5659
08-1284-5610
08-1786-0754
08-6212-7151
08-9271-0636

สภ.ชนแดน โทรศัพท์กลาง 0-5676-1241 โทรสารกลาง 0-5673-1111
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พรเทพ บุญเกตุ
พ.ต.ท. จำรอง มีแสง
พ.ต.ท. นิวัฒน์ คัณธานันท์
พ.ต.ท. นิโรจน์ จันทร์อินทร์
พ.ต.ต. ศุภณัฐ ศตะกูรมะ
พ.ต.ต. สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกุล
พ.ต.ต. ธเนศ กัลงา
พ.ต.ต. พิทยา ชาติพันจัน

สภ.วังโป่ง โทรศัพท์กลาง 0-5692-3695 โทรสารกลาง 0-5692-3695
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชยชัย ปัญหกาญจน์
พ.ต.ท. กฤษณะพงษ์ แพทย์สิทธิ์
พ.ต.ท. โกวิท มาลาศรี
พ.ต.ท. สุครีบ ดีสุข
พ.ต.ท. ปรีชา เจนวีระนนท์
พ.ต.ท. สายชล ทับทิมทอง
พ.ต.ท. เมธา รัตนวรุณรัตน์
พ.ต.ต. วรวิทย์ วรรณา

สภ.ดงขุย โทรศัพท์กลาง 0-5676-9216 โทรสารกลาง 0-5676-9216
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ประกอบ ศิริภาพ
พ.ต.ท. มนัส จำเรียง
พ.ต.ท. นิทัศน์ อุตรศักดิ์
พ.ต.ท. วชิระ โลหะเวช
พ.ต.ท. สันติราษฎร์ แสงไชย
พ.ต.ท. ธนูสิงห์ พุ่มพวง
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ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ดวงตา จิวรสกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5676-9216

08-3626-9902

พล.ต.ต. จรวย ผลประเสริฐ
พ.ต.อ. ธวัชชัย มวญนรา
พ.ต.อ. พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์
พ.ต.อ. สัมฤทธิ์ เอมกมล
พ.ต.อ. สำเริง งามรัตน์
พ.ต.อ. เสมา สินสวัสดิ์
ร.ต.อ. ธนะฤทธิ์ พลอาจ

0-5661-3871
0-5661-3860
0-5661-3875
0-5613-8726
0-5661-3868
0-5661-3861
0-5661-3876
0-5661-3870

08-1962-2807
08-9721-1714
08-1942-8001
08-1973-5831
08-1785-9998
08-4752-2205
08-9639-8123
08-7730-2865

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ดีมาก
พ.ต.ท. ประเสริฐ ผลประสาร
พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์
พ.ต.ต.หญิง พีรายุ มั่นอนุรักษ์
พ.ต.ต. มานิตย์ จิตรเอก
พ.ต.ต. วิศาล ศรีโพธิ์
พ.ต.ท. วิรัตน์ จันทร์หอม
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ภู่คำมื
พ.ต.ต. สุเมธ จิตตระกูล
พ.ต.ท. ชนินทร์ ถาวร

0-5661-3864
0-5661-3864
0-5661-3864
0-5661-3861
0-5661-3862
0-5661-3863
0-5661-3864
0-5661-3865
0-5661-3866
0-5661-3867

08-9808-2535
08-1661-8402
09-0972-2047
08-2446-4562
09-3230-3165
08-6101-5175
08-1785-3902
09-1839-7659
08-1622-8395
09-6879-1644

พ.ต.อ. สัญชัย วราพงษ์ลิขิต
พ.ต.ท. ศราวุธ เบ้าเพชร
พ.ต.ท. จิระยุทธ อรุณมาศ
พ.ต.ท. นิธิศ ศรีสละ
พ.ต.ต. วสุเทพ ใจอินทร์

0-5661-3856
0-5661-3857
0-5661-3857
0-5661-3857
0-5661-3869

08-1896-6682
08-1280-7877
08-9271-5396
08-6440-7958
08-4594-0660

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
Phichit Provincial Police
166 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
โทรศัพท์กลาง 0-5661-3868 โทรสารกลาง 0-5661-3869
Web Site: phichit.police.go.th E-mail: phichit@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นตต.

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1(กพ.)
สว.ฝอ.2(เทคโนฯ)
สว.ฝอ.3(นโยบายฯ)
สว.ฝอ.4(กบ.)
สว.ฝอ.5(ป้องกันฯ)
สว.ฝอ.6(กง.)
สว.ฝอ.7(กม.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. นฤพัฒน์ คำขุ้ย
พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ ไชยแสน
พ.ต.ท. ไกรภพ จั่นเจริญ

0-5661-3858
0-5661-3858
0-5661-3859

08-9856-6188
08-1886-2256
08-3219-8161

0-5699-0402
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400
0-5699-0400

08-1888-4564
08-4048-0679
08-6217-7505
08-2396-6900
08-9644-1434
08-1604-7675
08-1972-7166
08-3331-4555
08-7839-3227
09-5524-9498
08-5727-0465

0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087
0-5662-1087

08-9856-4290
09-5634-3997
08-9961-5898
08-5542-7675
08-1953-7789
09-8062-3075
08-1886-9321
09-5365-1857
08-1991-0615
08-1785-7099

สภ.เมืองพิจิตร โทรศัพท์กลาง 0-5699-0400 โทรสารกลาง 0-5699-0402
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิริยะบัณฑิต สถิตย์สุวชาติ
พ.ต.ท. ธีระชัย ศรีบุญจันทร์
พ.ต.ท. วิรัตน์ เมฆอ่ำ
พ.ต.ท. นพปรีชา เมืองลอย
พ.ต.ท. อโณทัย ช้างพินิจ
พ.ต.ต. ประเสริฐ ชมดวง
พ.ต.ท. ประทีป ไพบูลย์
พ.ต.ท. วิชัย นิลสิงห์
พ.ต.ท. ณธพงศ์ ใจเอื้อ
พ.ต.ท. ปฏิพล มหัทธนวิศิษฎ์
พ.ต.ต. ธวัชชัย คำสวน

สภ.ตะพานหิน โทรศัพท์กลาง 0-5662-1087 โทรสารกลาง 0-5662-1115
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมพงษ์ ประดิษฐ์วรกุล
พ.ต.ท. ภีมภณ ม่วงศรี
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ คานทองดี
พ.ต.ท. พิศูจน์ ศรีแสงทอง
พ.ต.ต. อิสระ น้อยพร
พ.ต.ท. นิติพงษ์ อนันตรไพบูลย์
พ.ต.ท. ชวลิต ศรีสนธิ์
พ.ต.ต. ธีรยุทธ รอดขาว
พ.ต.ต. เสน่ห์ คำฝอย
พ.ต.ท. ปรีชา ดีบุก

สภ.บางมูลนาก โทรศัพท์กลาง 0-5663-1022,0-5663-1242 โทรสารกลาง 0-5663-1023
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.

พ.ต.อ. อนุพันธ์ สุสม
พ.ต.ท. ถนอม จินาวา
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ มังคะวัฒน์
พ.ต.ท. จำเริญ สีสังข์
พ.ต.ท. เทวินทร์ นาจารย์

0-5663-1022
0-5663-1022
0-5663-1022
0-5663-1022
0-5663-1022

08-1396-9024
08-7205-9159
08-7844-8310
08-1785-2669
08-7207-2202
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สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ณรงค์ อุตบัววงศ์
พ.ต.ต. ธยดล มากทรัพย์
พ.ต.ต. เกื้อกูล เหล่ารอด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5663-1022
0-5663-1022
0-5663-1022

08-6250-6946
08-1973-4204
09-5635-8803

0-5699-1465 [100]
0-5699-1465 [305]
0-5699-1465 [303]
0-5699-1465 [303]
0-5699-1465 [300]
0-5699-1465 [200]
0-5699-1465 [303]
0-5699-1465 [401]
0-5699-1465 [304]

08-1971-2424
08-6318-6046
08-6448-7849
08-1533-3670
08-1534-1705
08-6199-5653
08-6676-5531
08-1734-0551
08-5667-5587

0-5669-1242
0-5669-1242
0-5669-1242
0-5669-1242
0-5669-1242
0-5669-1242
0-5669-1242

08-1379-4262
08-1039-4747
08-9434-0902
08-7303-6999
08-4819-2888
08-1887-2482
08-1533-4794

0-5668-9034
0-5668-9034
0-5668-9034
0-5668-9034
0-5668-9034
0-5668-9034
0-5668-9034
0-5668-9034

06-1935-5144
08-5049-8815
08-6611-7905
08-1886-1972
09-9940-0542
08-9907-0262
08-6735-5939
08-6929-3277

0-5669-5611 [100]
0-5669-5611

09-3539-9151
08-1908-1168

สภ.โพทะเล โทรศัพท์กลาง 0-5699-1465 โทรสารกลาง 0-5699-1465
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุธี เข็มราช
พ.ต.ท. ศักดิ์สุธี คำมูล
พ.ต.ท. มณฑล ชื้อวัฒนชัย
พ.ต.ท. ประพาส อินถา
พ.ต.ท. พิรุฬห์ ศิลาพันธุ์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ หร่ายพันธุ์
พ.ต.ต. มนู ปินใจ
พ.ต.ท. นิภัทร์ มีมุสิทธิ์
พ.ต.ต. ธีระ เมฆขาว

สภ.สามง่าม โทรศัพท์กลาง 0-5669-1242 โทรสารกลาง 0-5669-1243
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ แจ่มฟ้า
พ.ต.ท. จาตุรันต์ ยอดธีรสิทธิ์
พ.ต.ท. สุรพงษ์ นุ่มอิ่ม
พ.ต.ท. พัชรวัฒน์ ลี้รัตนศิริ
พ.ต.ท. ธงชัย สุขเกษม
พ.ต.ท. สุชาติ เรือนวงค์
พ.ต.ท. เสน่ห์ สุวรรณคีรี

สภ.โพธิ์ประทับช้าง โทรศัพท์กลาง 0-5668-9034 โทรสารกลาง 0-5668-9234
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประสาร หาญโกธา
พ.ต.ท. ภีรภัทร รัตนปริญญานนท์
พ.ต.ท. สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
พ.ต.ท. ปรีชา ช่างเหล็ก
พ.ต.ท. นรินทร์ เกษกาญจนานุช
พ.ต.ท. วัชระ แสงหิรัญ
พ.ต.ท. เอกชัย ชินราช
พ.ต.ท. ชัยยะ พรานระวัง

สภ.วังทรายพูน โทรศัพท์กลาง 0-5669-5611 โทรสารกลาง 0-5669-5611
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. ทรงพร รอดเสียงล้ำ
พ.ต.ท. เยี่ยมยุทธ แสงเส้น
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จำรอง งามลำยวง
พ.ต.ต. สมบัติ จันทิมี
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ สุโทสา
พ.ต.ต. ฉลอง ศรีอุ่นดี
พ.ต.ท. สันติชัย เล็กประเสริฐ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5669-5611
0-5669-5611
0-5669-5611
0-5669-5611 [400]
0-5669-5611 [207]

08-1324-2339
08-7200-8293
08-1137-3590
08-9437-8808
09-3252-9624

0-5664-1399
0-5664-1399
0-5664-1399
0-5664-1399
0-5664-1399
0-5664-1399
0-5664-1399
0-5664-1399

08-1887-2241
08-9566-1020
08-1971-6189
08-1886-7298
08-8583-9022
06-1694-8688
08-1972-9892
09-6493-5391

0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117
0-5690-0117

08-6204-4515
08-1953-5694
08-6603-4108
08-1707-0221
08-1692-1766
06-2041-5566
08-3627-2699
08-1785-5100
08-9702-0276

0-5669-9192
0-5669-9192
0-5669-9192
0-5669-9192
0-5669-9192
0-5669-9192
0-5669-9192
0-5669-9192

08-1972-3702
08-9437-2971
08-1264-5855
08-1971-8105
08-6911-8336
08-8279-0994
08-1596-8114
08-9835-5247

สภ.ทับคล้อ โทรศัพท์กลาง 0-5664-1399 โทรสารกลาง 0-5664-1400
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พายัพ ค้าขาย
พ.ต.ท. ไชยา พรวิกุลรัตนา
พ.ต.ท. พิทยา มณีวรรณ
พ.ต.ท. ปรีชา สนิทม่วง
พ.ต.ท. รหัท นามวิลา
พ.ต.ต. พรภัทร์ สงวนศักดิ์
พ.ต.ท. วิทยา ทมิฬชัย
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ คำตา

สภ.วชิรบารมี โทรศัพท์กลาง 0-5690-0117 โทรสารกลาง 0-5690-0118
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.ฝอ.ฯ รรท.สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชยินธร สุคนธร
พ.ต.ท. สุรพล คำพาลอย
พ.ต.ท. มานัส บุญยิ้ม
พ.ต.ท. ณรงค์ พันมา
พ.ต.ท. นรากร บุญครอบ
พ.ต.ท. สิรวิชญ์ หัตถปะนิตย์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ บุญธรรม
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองสุข
พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา บุญส่ง

สภ.สากเหล็ก โทรศัพท์กลาง 0-5669-9192 โทรสารกลาง 0-5669-9019
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิวัฒน์ ไพฑูรย์
พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ กุมสันเทียะ
พ.ต.ท. ทวี ทองดอนเปลี่ยน
พ.ต.ท. สัญญา ชาญกูล
พ.ต.ท. สงกรานต์ ปานมณี
พ.ต.ต. ประจวบ ชูศรี
พ.ต.ท. วีรวัฒน์ บุญวัฒน์
พ.ต.ท. อรรณพ ประเสริฐ
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ดงเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-5665-7016 โทรสารกลาง 0-5665-7018
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุเมธ เงินบำรุง
พ.ต.ท. วัฒนา วงษ์เสือนุ่ม
พ.ต.ท. วิสิทธิ์ อุดทะ
พ.ต.ต. ชัชฤทธิ์ เวฬุบรรณ
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ แพ่งสุภา
พ.ต.ท. ประเสริฐ สุนันต๊ะ

0-5665-7016
0-5665-7016
0-5665-7016
0-5665-7016
0-5665-7016
0-5665-7016

08-0685-6655
08-1886-3163
08-1785-5040
08-3955-6455
08-7199-7575
08-1887-2504

0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260
0-5690-2260

08-1852-6347
08-4594-1251
08-1973-0013
08-9706-2047
08-1680-1485
08-9960-5595
08-9839-9938
08-9264-3722
08-1635-1521
08-1458-6038

0-5690-3644
0-5690-3644
0-5690-3644
0-5690-3644

08-9857-9350
08-4166-7852
08-1523-4554
08-7203-6677

0-5690-1075
0-5690-1075
0-5690-1075
0-5690-1075
0-5690-1075
0-5690-1075

08-5271-5794
08-1777-3056
08-9960-9952
08-9859-8666
08-9644-5115
08-3410-0054

สภ.บึงนาราง โทรศัพท์กลาง 0-5690-2260 โทรสารกลาง 0-5690-2261
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยเสถียร มณีจักร
พ.ต.ท. กฤติกร ปานผล
พ.ต.ท. ยงยุทธ ทองใบ
พ.ต.ท. มนัส ผลปราชญ์
พ.ต.ท. อนันต์ ทองรวย
พ.ต.ท. สุธี อ่ำอุ่น
พ.ต.ต. อนันต์ เกียรติยศ
พ.ต.ต. ธีรสิทธิ์ วิชัยยา
พ.ต.ท. ยงยุทธ ริ้วทอง
พ.ต.ท. นิวัต ทัศนเกษม

สภ.วังหว้า โทรศัพท์กลาง 0-5690-3644 โทรสารกลาง 0-5666-2518
สวญ.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. สมบุญ อิ่มเกิด
พ.ต.ต. คมกฤช แก้วชื่น
พ.ต.ท. อภิชาติ พรมสงฆ์
พ.ต.ต. ศุภวัฒน์ ภู่นา

สภ.หนองโสน โทรศัพท์กลาง 0-5690-1075 โทรสารกลาง 0-5690-1076
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. หาญ นิพมะบุตร
พ.ต.ท. เจริญ อนุเคราะห์
พ.ต.ท. สายัณห์ จันศรี
พ.ต.ท. วิศิษ นรมัตถ์
พ.ต.ต. วิวิธชัย ชูทอง
พ.ต.ท. เสมียร สิงห์ทอง
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บางลาย โทรศัพท์กลาง 0-5690-2907 โทรสารกลาง 0-5690-2908
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ณัฐพล สุวรรณพงษ์
พ.ต.ท. วสุ เพ็งที

0-5690-2907
0-5690-2907

08-9703-6322
08-2767-8320

0-5660-5090
0-5660-5090
0-5660-5090

08-4608-1082
08-1973-2513
08-6210-0929

0-5667-4171
0-5667-4171

08-9856-4363
08-1668-5724

สภ.ย่านยาว โทรศัพท์กลาง 0-5660-5090 โทรสารกลาง 0-5660-5091
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. บรรจบ อุทาโย
พ.ต.ท. บัญชา วิจิตรพงษา
พ.ต.ท. ชัยโรจน์ สวนนุ่ม

สภ.ดงป่าคำ โทรศัพท์กลาง 0-5667-4171 โทรสารกลาง 0-5667-4172
สว.
สว.

พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ อินวรรณา
พ.ต.ท. อำนวย สอนมี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Police
191 หมู่ที่ 9 ถ.อุตรดิตถ์ - เด่นชัย ต.น้ำริด อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์กลาง 0-5540-9900-1 โทรสารกลาง 0-5540-9886-7
Web Site: http ://www.uttaradit.police.go.th E-mail: uttaradit@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
นตต.

พล.ต.ต. สำราญ ยินดีอารมณ์
พ.ต.อ. ประทีป ธนทรัพย์
พ.ต.อ. เฉลิม ชัยประสิทธิ์
พ.ต.อ. พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์
พ.ต.อ. โอภาส คงเมือง
พ.ต.อ. คีรี เกียรติสาร
ร.ต.อ. ชัยณรงค์ บูรณศรี

0-5540-9890 [100]
0-5540-9891 [500]
0-5540-9900-1 [600]
0-5540-9893 [300]
0-5540-9892 [200]
0-5540-9900-1 [400]
0-5540-9900 [777]

08-1298-3076
08-5711-9191
08-9858-7649
08-1971-2918
09-8978-6300
08-9961-5697
09-9536-5969

พ.ต.อ. อำนาจ คำอุไร
พ.ต.ท. ไพศาล คงเพชรศักดิ์
พ.ต.ท. สุริยา แจ้งสุวรรณ์
ร.ต.อ. ณัท สุรินทร์
พ.ต.ท.หญิง อรสา กันธัญญะทรัพย์
พ.ต.ท. ประจำ สนโตแจ้ง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อ่อนวงศ์
พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ ยันต์ประสิทธิ์
พ.ต.ท. พจกรณ์ พรมมายะกูล

0-5540-9900-1 [700]
0-5540-9900-1 [501]
0-5540-9900-1 [800]
0-5540-9896 [402]
0-5540-9894 [601]
0-5540-9895 [803]
0-5540-9898 [102]
0-5540-9897 [111]
0-5540-9900-1 [801]

09-6231-0275
08-9957-2129
08-1626-8010
08-1727-8338
09-3136-6693
08-1707-7252
08-0026-0283
08-7205-2755
08-9957-9111

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.(งป./กง.)
สว.ฝอ.(ป้องกันฯ)
สว.ฝอ.(ธร./กพ.)
สว.ฝอ.(ทสส.)
สว.ฝอ.(นก.)
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มือถือ

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.ป.

พ.ต.อ. สุเทพ ประภากรณ์
พ.ต.ท. โสภณ ช้างลอย
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ดังก้อง
พ.ต.ท. ธาวิน สุขพูล
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ

0-5540-9899 [222]
0-5540-9899 [201]
0-5540-9899 [201]
0-5540-9899 [201]
0-5540-9900 [777]

08-1707-1395
08-8494-2254
08-9136-3388
08-1591-1149
08-1953-9378

พ.ต.อ. เสงี่ยม วรสา
พ.ต.อ. ประยุทธ เจ็กภู่
พ.ต.ท.หญิง มิ่งมิตร เข็มมงคล

0-5540-9900-1 [301]
0-5540-9900-1 [301]
0-5540-9900-1 [302]

08-6936-8320
08-9161-9562
09-5770-9786

0-5541-1038 [309]
0-5541-1038 [104]
0-5541-1038 [400]
0-5541-1038 [310]
0-5541-1038 [205]
0-5541-1038 [104]
0-5541-1038 [400]
0-5541-1038 [400]
0-5541-1038 [400]
0-5541-1038 [400]
0-5541-1038 [205]
0-5541-1038 [302]

08-9961-5697
08-9857-9900
08-3551-9545
08-1628-2524
08-1754-1652
08-1025-0024
08-6213-2875
08-1045-3125
08-9565-0356
08-9638-6344
08-1740-3349
08-1972-3149

0-5549-4373
0-5549-4373
0-5549-4373
0-5549-4373
0-5549-4373
0-5549-4373
0-5549-4373
0-5549-4373

08-1887-0782
08-1888-6571
08-1280-7431
08-8293-6153
08-9957-6906
08-7846-1001
08-1280-2048
08-1006-1180

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองอุตรดิตถ์ โทรศัพท์กลาง 0-5541-1038 โทรสารกลาง 0-5544-2370
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. คีรี เกียรติสาร
พ.ต.ท. ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว
พ.ต.ท. มาวิน บุญมี
พ.ต.ท. พรวน คร้ามสมอ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. เจริญ แดงเรือง
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ พิชญ์วิชชาธรรม
พ.ต.ต. วงศธร วสุพลนฤนาท
พ.ต.ต. ทองสา สิงขรณ์
พ.ต.ต. รัชตะ สร้อยแก้ว
พ.ต.ต. สันติชัย อินเรือน
พ.ต.ท. ขวัญ เข็มมงคล
พ.ต.ท. วิจารณ์ พลฤทธิ์

สภ.วังกะพี้ โทรศัพท์กลาง 0-5549-4373 โทรสารกลาง 0-5549-4308
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. ธเนศร์ กาญจนพังคะ
พ.ต.ท. คมสัน โขนงนุช
พ.ต.ท. ดรุณ มณีกาศ
พ.ต.ท. นิยม จอมประเสริฐ
พ.ต.ต. สิริวุฒิ เสาวภา
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ มีหอม
พ.ต.ต. พงศธร คำวันนา
ร.ต.อ. วชรพล ถึงทรัพย์
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ ชัยหัง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5549-4373

08-1888-4905

0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357
0-5545-0357

06-2994-9394
08-5948-5263
08-5053-0796
08-0841-8441
08-1884-6478
08-1783-9260
08-9959-5919
08-0435-8261
08-1885-6656

0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013
0-5540-2013

08-1882-6461
08-2407-3838
08-0448-0130
08-1911-9403
08-6119-5224
08-6398-4932
09-3309-7887
09-1725-7335
08-9960-1868

0-5583-2060 [513]
0-5583-2060 [200]
0-5583-2060 [777]
0-5583-2060 [203]
0-5583-2060 [401]
0-5583-2060 [403]

08-1887-5956
08-3762-5811
08-1379-0543
09-4710-8730
08-1972-1428
08-6428-1483

0-5582-3080
0-5582-3080
0-5582-3080
0-5582-3080

08-6927-6507
09-3134-0806
08-1039-2385
08-1043-2427

สภ.ลับแล โทรศัพท์กลาง 0-5543-1023 โทรสารกลาง 0-5545-0356
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิรันดร์ โรหิตาคนี
พ.ต.ท. สมนึก เดชรัตน์
พ.ต.ท. เวช เทียบน้ำอ่าง
พ.ต.ท. จำเนียร สอนมา
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ศิริรัฐกิตติกุล
พ.ต.ท. ณรงค์ น้อยเดช
พ.ต.ท. สมสวัสดิ์ พิมพ์ศรี
พ.ต.ต. ศิรวัฒน์ แผ้วผา
พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ เกลียวทอง

สภ.ด่านแม่คำมัน โทรศัพท์กลาง 0-5540-2013 โทรสารกลาง 0-5540-2013
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประมาณ เนื่องจากฉิม
พ.ต.ท. เอกศักดิ์ คงธนศุภธร
พ.ต.ท. ปฐมพร ขจรภิรมย์
พ.ต.ท. พุฒิพงษ์ พิพัฒน์วงศ์
พ.ต.ท. สมบัติ ชุมภูอินทร์
พ.ต.ท. สรเดช มีอินทร์ถา
ร.ต.อ. ทศรัศมิ์ วิวุฒิ
พ.ต.ต. นฤพล คนชม
ร.ต.อ. ยงยุทธ ยาวิชัย

สภ.พิชัย โทรศัพท์กลาง 0-5583-2060 โทรสารกลาง 0-5583-2099
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เด่น ทองศรีจันทร์
พ.ต.ท. วิรัณ ทนันไชย
พ.ต.ท. บุญเลิศ นาคทั่ง
พ.ต.ท. อำนวย อุดม
พ.ต.ท. สมบูรณ์ รอดคง
พ.ต.ท.หญิง วรญา วิจิตรกูล

สภ.นาอิน โทรศัพท์กลาง 0-5582-3080 โทรสารกลาง 0-5582-3080
สวญ.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. จีระพงศ์ ชมภูอินทร์
พ.ต.ท. ธนโชติ วงศ์ใส
พ.ต.ท. ชลิต ทองเชื้อเดช
พ.ต.ท. รวี จินดามณี
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.พญาแมน โทรศัพท์กลาง 0-5545-5307 โทรสารกลาง 0-5545-5307
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. ชฎิล กาญจนจำรูญศรี
พ.ต.ท. สมจิตร จันทร์น้ำท่วม

0-5545-5307
0-5545-5307

08-2225-2235
08-9858-4417

0-5549-9250
0-5549-9106
0-5549-9106
0-5549-9106
0-5549-9106
0-5549-9106
0-5549-9106

08-1887-9119
09-3049-6859
08-3271-4189
08-1604-5792
08-6183-1316
08-1043-4150
08-5234-8822

0-5581-9642
0-5581-9642
0-5581-9642

09-3268-5885
08-0119-4163
08-9856-6024

0-5548-1078
0-5548-1078
0-5548-1078
0-5548-1078
0-5548-1078
0-5548-1078
0-5548-1078

08-1888-6235
08-2269-9117
09-8748-3848
08-0084-8074
08-1281-4366
06-2540-4161
08-2160-7095

0-5581-1268
0-5581-1268
0-5581-1268
0-5581-1268

08-1888-0430
08-9858-3507
08-9979-2066
08-4635-6796

สภ.ท่าปลา โทรศัพท์กลาง 0-5549-9106 โทรสารกลาง 0-5549-9106
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมนึก มากมี
พ.ต.ท. สดุดี ชินบุตร
พ.ต.ท. กุล ปานานนท์
พ.ต.ท. วสันต์ สำเริงศิลป์
พ.ต.ท. นิวัติ วรรณมณี
พ.ต.ท. อานันท์ คำสุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ชูจุ้ย

สภ.น้ำหมัน โทรศัพท์กลาง 0-5581-9642 โทรสารกลาง 0-5581-9642
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เขียวไทร
พ.ต.ท. วิรัตน์ โกฎแสง
พ.ต.ต. พีรพล จำนงค์จิตร

สภ.น้ำปาด โทรศัพท์กลาง 0-5548-1191 โทรสารกลาง 0-5548-1191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สาทิตย์ ศรีหมื่นไวย
พ.ต.ท. รัชกฤช ฉัตรธรรมพร
พ.ต.ท. สุทัศน์ เลิศรัตน์พัฒนา
พ.ต.ท. บุญเสริม สิทธิถาวร
พ.ต.ต. ประหยัดชว์ นามสุข
พ.ต.ต. คริสมาส เฮียงก่อ
พ.ต.ท. ยุทธนา มาลัยพงษ์

สภ.เด่นเหล็ก โทรศัพท์กลาง 0-5581-1268 โทรสารกลาง 0-5581-1268
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. บันดาล บัวแดง
พ.ต.ท. พนมพร นันทวรรณ
พ.ต.ท. วสันต์ วงษ์ยอด
พ.ต.ต. ชัยพร น่วมทอง

สภ.ตรอน โทรศัพท์กลาง 0-5549-1191,0-5549-1025 โทรสารกลาง 0-5549-1025
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ประมวล ยิ้มจันทร์
พ.ต.ท. สามารถ ก้องวิชชาบารมี
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ กาฝากทอง
พ.ต.ท. กิตติ์ธเนศ สุริยศักดิ์ภูบดี

0-5549-1462
0-5549-1025
0-5549-1025
0-5549-1025

08-3161-3949
08-8272-3697
08-9858-7136
08-2772-0448
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สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ยศบดินทร์ ดวงมณีธนกุล
พ.ต.ต. ปริญญา นาควิสุทธิ์
พ.ต.ต. ณัฏฐสิทธิ ชมพู
พ.ต.ท. ธีรยุทธ ตันตละ
พ.ต.ท.หญิง โสมรัตน์ เพ็ญสุต

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5549-1025
0-5549-1025
0-5549-1025
0-5549-1025
0-5540-9902

08-5444-5246
08-4127-8351
08-4153-3479
08-9856-9559
08-9858-7159

0-5548-9066
0-5548-9066
0-5548-9066
0-5548-9066
0-5548-9066
0-5548-9066
0-5548-9066

09-3191-4141
08-6212-2070
08-4465-5936
08-1888-9908
08-5614-1331
08-6137-9933
08-3163-1766

0-5548-6016
0-5548-6016
0-5548-6016
0-5548-6016
0-5548-6016
0-5548-6016
0-5548-6016
0-5540-9900-1 [102]

08-1883-8349
08-2770-0756
08-0118-0007
08-9269-6116
08-8160-5057
08-9958-0265
08-1315-9988
08-9856-9443

0-5541-8051
0-5541-8051
0-5541-8051
0-5541-8051
0-5541-8051
0-5541-8051

09-9235-9256
08-6398-4932
09-0541-7566
08-7210-9669
09-6072-5752
08-5273-6677

สภ.ฟากท่า โทรศัพท์กลาง 0-5548-9066 โทรสารกลาง 0-5548-9248
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กำลาภ โตทองสุข
พ.ต.ท. นคร เกิดแล้ว
พ.ต.ท. คชานนท์ วังชิ้น
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ โนรี
พ.ต.ท. ภควัต เวทยานนท์
พ.ต.ท. องอาจ คงพันธ์
พ.ต.ท. นิพัฒน์ แท่งทอง

สภ.บ้านโคก โทรศัพท์กลาง 0-5548-6106 โทรสารกลาง 0-5548-6016
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กชพล แก่นทรัพย์
พ.ต.ท. สรฤทธิ์ เพิ่มนาค
พ.ต.ท. แสวง มาระเสน
พ.ต.ท. เข็มชาติ ประจง
พ.ต.ท. สุระพงษ์ จันทรสอน
พ.ต.ต. รุ่งเพ็ช ดวงจันทร์
พ.ต.ท. พงศชนันต์ บุนนาค
พ.ต.ต. สุรเชษฐ์ เวศแก้ว

สภ.ทองแสนขัน โทรศัพท์กลาง 0-5541-8051 โทรสารกลาง 0-5541-8051
ผกก.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
พ.ต.ท. สรเดช มีอินทร์ถา
พ.ต.ต. พันธ์เทพ เอี่ยมสกุลนิล
พ.ต.ต. ลาวิน แพงผม
พ.ต.ท. วัฒนศักดิ์ จิตพิไล
พ.ต.ท. มณเฑียร แสงเทพ

หน้า 521

ภ.6

ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
Nakhon Sawan Provingial Police
860 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์กลาง 0-5688-2615 โทรสารกลาง 0-5688-2626
Web Site: www.nakhonsawan.police.go.th E-mail: nakhonsawan 2005 @ hotmail.Com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. กัมปนาท โสภโณดร
พ.ต.อ. สุกฤษฎิ์ บุญทรง
พ.ต.อ. อรุณ แตงนารา
พ.ต.อ. กำธร จันที
พ.ต.อ. พิภพ ดวงนภา
พ.ต.อ. ชาญวิทย์ กนกนาก
พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา
ร.ต.อ. จุณณวัฒน์ พรพนม

0-5688-2621
0-5688-2612
0-5688-2606
0-5688-2610
0-5688-2617
-

08-1544-6555
08-9591-6754
08-1844-7333
08-6565-7888
08-1984-4298
08-1886-6628
08-1641-9697
09-5426-5419

พ.ต.อ. สุภาพ กาญจนาพร
พ.ต.ท.หญิง วิจิตรา ตั้งกมลศรี
พ.ต.ท.หญิง เมธาพร ผลาวงษ์
พ.ต.ท.หญิง สำอางค์ ทองดี
พ.ต.ท. ปรีชา ทองประเทือง
พ.ต.ท.หญิง กฤติกา เกษพานิช
พ.ต.ต.หญิง ทวี โกสุมา
พ.ต.ท.หญิง วาสุกาญจน์
เดชาโชคฐิติวัฒน์
พ.ต.ท. อิสรา ชื่นกลิ่น
พ.ต.ท. ชยกร ปานพรหม
พ.ต.ท. นพวงศ์ กังสภัทรกุล

0-5688-2607
0-5688-2614
0-5688-2622
0-5688-2605
0-5688-2623
0-5688-2609
0-5688-2604
0-5688-2615

08-6680-7173
08-1680-9109
08-1394-8118
08-1862-9326
08-1862-6236
08-1362-2929
08-1886-6145
09-7242-5897

0-5688-2507
0-5688-2619
0-5688-2611

08-6932-4190
08-9851-2303
-

พ.ต.อ. วีรภัสส์ ห้วยหงส์ทอง
พ.ต.ท. หิรัญ ภู่ตระกูล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เขียวอ่อน
พ.ต.ต. อัครวินต์ อินนุ่มพันธ์
พ.ต.ท. รัฐกุล ก๋าคำ

0-5688-2608
0-5688-2608
0-5688-2608
0-5688-2608
0-5688-2608

08-1674-1150
08-5354-1955
08-1973-0847
08-0000-2013
08-0119-0100

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.อก.
สจ.(กพ.)
สว.(กบ.)
สว.(งบประมาณและการเงิน)
สว.(งานเทคโนฯ)
สว.(งานป้องกัน)
สว.(งานกฎหมายและวินัย)
สว.(งานยุทธศาสตร์)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สวป.
สว.สส.
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พ.ต.ต. ธนกฤต อิ่นภู่
พ.ต.ต. ศุภกิจ ศรีไพร
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ช่องท้วม

0-5688-2608
0-5688-2608
0-5623-1783

09-5425-6194
09-8272-6010
08-9133-4258

พ.ต.อ. อัศจรรย์ สังวโรสกุล
พ.ต.อ. คมสัน จรัสศรี
พ.ต.ท. สมควร แก้วกันภัย
พ.ต.ท. จตุรวิทย์ อาษากิจ

0-5688-2618 [15]
0-5688-2618 [15]
0-5688-2618 [15]
0-5688-2618 [15]

08-8354-9351
08-1887-0181
08-7735-9049
08-5194-9230

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองนครสวรรค์ โทรศัพท์กลาง 0-5688-1567 โทรสารกลาง 0-5688-1567
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.สส
สว.จร
สว.อก.

พ.ต.อ. อำนาจ โฉมฉาย
พ.ต.ท. ภวัต คำสัตย์
พ.ต.ท. บุญเชิด จันทร์มณี
พ.ต.ท. ดาวเรือง ภูมิจะ
พ.ต.ท. จักรกฤช แสงพวง
พ.ต.ท. วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์
พ.ต.ท. พจนาจ งบพิมาย
พ.ต.ท. ธวัฒ ลิ้นจี่
พ.ต.ต. กำพล กลั่นกสิกรณ์
พ.ต.ต. มาวิน สามล
พ.ต.ต. ไตรรัตน์ สุขเอม
พ.ต.ท. สุรเชษฐพันธ์ จุริตทะโย
พ.ต.ท. ชานุ คุ้มนวล
พ.ต.ต. ฉัตรเพชร ศิลา
พ.ต.ต. สามารถ สาโรจน์
พ.ต.ต. สุทัศน์ ม่วงสุข
พ.ต.ต. พงษ์นริฐ ภัคพงศ์รัตนกุล
พ.ต.ต. กิตติ สุขวงษ์คำ
พ.ต.ต. พิสุทธิ์ รุ่งกลิ่น
พ.ต.ต. อรรฆพันธุ์ บัวสำลี
พ.ต.ท. ธนพงษ์ ทับกล่ำ
พ.ต.ท. ประสงค์ บุญกรับพวง

0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567
0-5688-1567

08-2291-9119
08-1642-4634
08-2225-9834
08-1688-0242
08-1379-4265
08-4658-5959
08-3278-2199
08-6176-2459
08-1792-7596
08-6680-8998
08-7846-5895
08-8777-8042
08-6591-2194
09-5129-5995
08-1879-3450
08-6737-3035
08-8294-6256
09-8285-9146
08-1797-4460
08-8293-2395
08-4040-3727
08-3624-5556
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สภ.บางม่วง โทรศัพท์กลาง 0-5627-6200 โทรสารกลาง 0-5627-6200
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โสฬส แย้มศิริ
พ.ต.ท. อมร พรมเอี่ยม
พ.ต.ท. ณัฐวัตร มีมุข
พ.ต.ท. มาโนชญ์ สวนดอกไม้
พ.ต.ท. อุเทน ขำประเสริฐ
พ.ต.ท. สำราญ สุขโต
พ.ต.ต. พัชรพงศ์ ผู้ภักดี
พ.ต.ท. ศิริโชติ พันธ์งิ้ว

0-5627-6200
0-5627-6200
0-5627-6200
0-5627-6200
0-5627-6200
0-5627-6200
0-5627-6200
0-5627-6200

08-1953-5888
08-1849-2311
08-1972-7302
08-1886-8188
08-5535-4157
08-2199-4055
08-1044-5757
08-9895-8528

0-5627-1395 [200]
0-5627-1395 [100]
0-5627-1395 [202]
0-5627-1395 [305]
0-5627-1395 [305]
0-5627-1395 [305]
0-5627-1395 [211]
0-5627-1395 [211]
0-5627-1395 [206]

08-1445-6090
08-1621-4571
08-1812-2274
08-1041-2290
08-9906-7297
08-6203-0890
08-1475-9559
08-9563-2644
08-1536-5215

0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275
0-5627-9275

08-1684-8111
08-1888-3289
08-1888-7400
08-9461-0988
09-3221-8357
08-1707-3500
08-9811-5656
08-9638-4019
08-1972-5972
08-6368-7657
08-1886-2265

สภ.ลาดยาว โทรศัพท์กลาง 0-5627-1395 โทรสารกลาง 0-5627-1007
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. พิธาน ขวัญเมือง
พ.ต.ท. เฉลิมพร วรทอง
พ.ต.ท. อุทาร กรรเชียง
พ.ต.ท. อนุชา เทียมกลิ่น
พ.ต.ท. หมาย มั่งมี
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข
พ.ต.ท. วินัย บุญเลิศ
พ.ต.ต. โชติ ไกรสนิท
พ.ต.ท. วินิต สารดิษฐ

สภ.บรรพตพิสัย โทรศัพท์กลาง 0-5627-9275 โทรสารกลาง 0-5627-9275
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เอกชัย พัฒนาดี
พ.ต.ท. พิทยา ทับทิมไทย
พ.ต.ท. ชำนาญ จำปีเจริญสุข
พ.ต.ท. ประหยัด ดีเสมอ
พ.ต.ท. กันตินันท์ รุ่งฉัตร
พ.ต.ท. ธวัชชัย เจริญสุขรุ่งเรือง
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ อ่องยิ้ม
พ.ต.ต. ธนาภัสสร์ รุ่งรัตน์
พ.ต.ท. อรชุน วุฒิเสมอเกียรติ
พ.ต.ท. สุทัศน์ บัวทิม
พ.ต.ท. มณฑล เหมพิจิตร
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สภ.หนองกรด โทรศัพท์กลาง 0-5628-8206 โทรสารกลาง 0-5628-8206
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. รัง ดาวดึงส์
พ.ต.ท. อมร ไวยหงษ์

0-5628-8206 [200]
0-5628-8206 [211]

08-9642-5717
09-3514-4519

0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379
0-5629-9379

08-3317-7773
08-1038-8663
08-1680-2273
08-1038-3083
08-1596-6405
08-1046-0783
08-1828-5874
08-7734-9991
08-4622-1601
08-1786-6004

สภ.เก้าเลี้ยว โทรศัพท์กลาง 0-5629-9379 โทรสารกลาง 0-5629-9379
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สนองเดช เดชวัชรนนท์
พ.ต.ท. กิตติภพ ธวัชชัยวิสุทธิ์
พ.ต.ท. วสันต์ คงอินทร์
พ.ต.ท. เกียรติชาย อุ่นศรี
พ.ต.ท. อิทธิพงศ์ พงษ์ไพบูลย์
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ ถาวรอ้าย
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สัคควงศ์
พ.ต.ท. อมร ไวยหงษ์
พ.ต.ท. อัคนิตย์ เกตุมณี
พ.ต.ท.หญิง กัณทิมา ศิริเขตการณ์

สภ.โกรกพระ โทรศัพท์กลาง 0-5629-1253 โทรสารกลาง 0-5629-1253,0-5629-1254
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เผ่าพงศ์ พูราษฎร์
พ.ต.ท. ศราวุฒิ เมฆพัฒน์
พ.ต.ท. สุพจน์ นพอาภรณ์
พ.ต.ท. กฤตวัฒน์ ลิขิตบัณฑิตวงษ์
พ.ต.ท. อุทัย สุมาลัย
พ.ต.ท. เลอศักดิ์ ตุมรสุนทร
พ.ต.ต. รชต คุณดิลกณัฐวสา

0-5629-1253 [100]
0-5629-1253 [100]
0-5629-1253 [100]
0-5629-1253 [100]
0-5629-1253 [100]
0-5629-1253 [100]
0-5629-1253 [100]

08-1953-3919
08-9957-3443
08-1887-1142
06-2162-1989
08-6933-3366
08-1941-7979
08-9858-6615

0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5
0-5627-8304-5

08-1887-5757
08-9488-9969
08-7504-4352
08-1972-9299
08-9959-6974
08-6737-4078
08-7313-6633
08-9461-3353
08-8273-7027

สภ.พยุหะคีรี โทรศัพท์กลาง 0-5627-8304-5 โทรสารกลาง 0-5627-8304-5
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศราวุธ ภมรกูล
พ.ต.ท. เพทาย ทัพมงคล
พ.ต.ท. กิตติภพ โพฒิพินิด
พ.ต.ท. กรรณ์ ยาวิชัย
พ.ต.ท. ภูเบศร์ เหมพิจิตร
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ อ่องยิ้ม
พ.ต.ท. พงศพัศ วัชระไชยโยธิกุล
พ.ต.ท. สุพจน์ ศรีรัตนะ
พ.ต.ท.หญิง ณหทัย เพ็ชรอินทร์
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สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-5620-4111 โทรสารกลาง 0-5620-4119
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภูเบศ เส้นขาว
พ.ต.ท. สุรนาท หมื่นสุวรรณ์
พ.ต.ท. บุญชนะ เขตร์วิทย์
พ.ต.ท. วีระ เกตุสาคร
พ.ต.ท. สมชาย เสวยทรง
พ.ต.ท. ญาณวรรธน์ ธนัฐบวรลักษณ์
พ.ต.ท. อัครเดช บุญเกตุ
พ.ต.ท. สิริกุล ขาวแก้ว

0-5620-4111
0-5620-4111
0-5620-4111
0-5620-4111
0-5620-4111
0-5620-4111
0-5620-4111
0-5620-4111

08-1443-9487
08-9461-0999
08-1888-2076
08-1886-1631
08-1886-4028
08-4622-6660
08-1727-7029
08-1230-1992

0-5626-1111
0-5626-1111
0-5626-1111
0-5626-1111
0-5626-1111
0-5626-1111
0-5626-1111
0-5626-1111

08-6445-7124
08-0665-6162
08-4050-7313
08-1532-3265
09-0941-5282
08-3165-9977
09-3313-7199
08-8293-7053

สภ.ตาคลี โทรศัพท์กลาง 0-5626-1111 โทรสารกลาง 0-5626-1285
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. ธีระพงษ์ ฤทธิ์จรูญ
พ.ต.ท. ธีรยุทธ รุ่งทอง
พ.ต.ท. นิกร ไชยประพันธ์
พ.ต.ท. ไกรฤกษ์ เกตุจิตร
พ.ต.ท. ธัชชัย นาคจรุง
พ.ต.ต. วรายุทธ กิติชัยชนานนท์
พ.ต.ต. นิธิพจน์ จันอัครพงศ์
พ.ต.ต. จุลชิต พรหมเพียงชัย

สภ.จันเสน โทรศัพท์กลาง 0-5633-9199 โทรสารกลาง 0-5633-9198,0-5633-9199
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อาชวิน สิงหะผลิน
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ห่านดำ
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ แช่มสนิท
พ.ต.ต. ธรรมจักร์ ยอนแมมะดัน
พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ สโมสร
พ.ต.ท. อุดม ประดับศรี
พ.ต.ท. ทวีสุข ใหญ่มีศักดิ์

0-5633-9199
0-5633-9199
0-5633-9199
0-5633-9198
0-5633-9199
0-5633-9198
0-5633-9198

08-1596-6669
08-1888-6545
08-6448-4441
08-6935-9114
08-7055-1829
08-9810-6968
08-4003-9824

0-5624-1455
0-5624-1455
0-5624-1455
0-5624-1455
0-5624-1455
0-5624-1455

08-3425-8181
08-1736-4925
08-7208-3538
08-3330-0355
08-6088-9671
08-9857-6689

สภ.ตากฟ้า โทรศัพท์กลาง 0-5624-1455 โทรสารกลาง 0-5624-1455
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. อวัช มูลศิริ
พ.ต.ท. กมลาสน์ อรุณภาคมงคล
พ.ต.ท. สุทิน มูลศิริ
พ.ต.ท. พีระศักดิ์ สุทธิสวรรค์
พ.ต.ท. ประเวศน์ หริรักษ์
พ.ต.ท. ประเสริฐ อยู่ยงค์
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จักราวุธ จันทร์โชค
พ.ต.ท. สมยศ วงษ์พิมพา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5624-1455
0-5624-1455

08-4955-1991
08-9581-8720

0-5625-9288
0-5625-9288
0-5625-9288
0-5625-9288
0-5625-9288
0-5625-9288
0-5625-9288
0-5625-9288

08-1785-8955
08-1536-4747
08-4594-4887
08-2790-3585
08-1041-1110
08-1973-9451
08-0551-2818
08-9969-1402

0-5635-7223
0-5635-7223
0-5635-7223
0-5635-7223

08-6931-8866
08-2226-0608
09-1024-5879
08-9707-0538

พ.ต.อ. นิติศักดิ์ แก้วอ้น
พ.ต.ท. ครรชิต ชาตินันท์
พ.ต.ท. บุญเกื้อ จุลรอด
พ.ต.ท. ธีรภัทร รักซ้อน
พ.ต.ท. สุรพล ศรีนวกะตระกูล
พ.ต.ท. อภิชา ปวรกฤษ์
พ.ต.ต. ทรงธรรม เดชปั้น
พ.ต.ท. สมพิศ ผาสุขศาสตร์
พ.ต.ท. เตโชทัย รื่นรมย์

0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434
0-5625-1434

09-1839-7125
08-0555-2945
08-4050-8372
08-9452-1143
08-9640-5826
08-9439-2969
08-9461-4555
08-9461-4555
09-3282-9191

พ.ต.อ. ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ไชยฮะนิจ
พ.ต.ท. วิทยา ขุนภักดี
พ.ต.ท. ณรงค์ พรเจริญสมบัติ
พ.ต.ท. วรรณกร ถาวรผล
พ.ต.ท. สุรชัย แช่มช้อย

0-5624-9343
0-5624-9343
0-5624-9343
0-5624-9343
0-5624-9343
0-5624-9343

08-1887-6965
08-4777-6569
08-1284-1614
08-2885-1255
08-1753-1653
08-7200-6748

สภ.ไพศาลี โทรศัพท์กลาง 0-5625-9287-8 โทรสารกลาง 0-5625-9287
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. สนั่น ดงเวหน
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ สารพานิช
พ.ต.ท. ลือชัย แตงร่ม
พ.ต.ท. วรุตม์ ช่างทุ่งใหญ่
พ.ต.ท. ชินวัฒน์ ปั้นนาค
พ.ต.ท. ยินดี เมฆโพธิ์
พ.ต.ต. อิสระ จันทร์ต้น
พ.ต.ท. ปรีชา ระวังถ้อย

สภ.ตะคร้อ โทรศัพท์กลาง 0-5635-7223 โทรสารกลาง 0-5635-7223
สวญ
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป
สว.สส

พ.ต.ท. บุญญสิทธิ์ สุนทร
พ.ต.ท. ธกฤต ยอดสุทธิ
พ.ต.ต. วรินทร์ นันท์พงศ์
พ.ต.ท. นิเวศน์ สว่างศรี

สภ.หนองบัว โทรศัพท์กลาง 0-5625-1434 โทรสารกลาง 0-5625-1434
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

สภ.ท่าตะโก
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. เรวัติ ศิริตื้นลี
พ.ต.ท. สุมาฆจิต อยู่คง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5624-9343
0-5624-9343

08-7064-4558
08-1888-7646

0-5628-2298 [301]
0-5628-2298 [308]
0-5628-2298 [313]
0-5628-2298 [203]
0-5628-2298 [308]
0-5628-2298 [203]
0-5628-2298 [404]

08-1828-3434
08-1971-6073
08-6750-4101
08-4388-8009
08-1785-3148
08-9857-8612
08-1931-8180

0-5623-8054
0-5623-8054
0-5623-8054
0-5623-8054
0-5623-8054
0-5623-8054
0-5623-8054
0-5623-8054

08-1827-0498
06-1459-1987
08-1379-2900
08-1972-6677
09-9535-2945
09-1973-2455
08-9564-1919
08-9707-6201

0-5629-5101
0-5629-5101
0-5629-5101
0-5629-5101
0-5629-5101
0-5629-5101
0-5629-5101
0-5629-5101

08-1887-9004
08-1886-7374
08-7745-9289
09-8746-0971
09-4603-7374
08-3107-1895
08-1971-2585
08-5052-7195

0-5688-7191
0-5688-7191
0-5688-7191
0-5688-7191

09-2562-3559
08-1886-4681
08-1887-9724
08-1930-9240

สภ.ชุมแสง โทรศัพท์กลาง 0-5628-2298 โทรสารกลาง 0-5628-3224
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชัย มลฑา
พ.ต.ท. สมชาย แก้วแสงทองเจริญ
พ.ต.ท. วันชัย วัฒนพงษ์
พ.ต.ท. บันเทิง บุญเลิศ
พ.ต.ท. ชญานนท์ สุขเนียม
พ.ต.ท. จัตุรงค์ วิบูลสมัย
พ.ต.ต. สุภาพ อุ่นศรี

สภ.แม่วงก์ โทรศัพท์กลาง 0-5623-8054 โทรสารกลาง 0-5623-8054
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. โยธิน สมบูรณ์ศิริ
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ สิงห์ไกร
พ.ต.ท. ประเสริฐ จักรษุรุ่งฤทธิ์ระวี
พ.ต.ท. พงษ์รัตน์ แก้วประดิษฐ์
พ.ต.ท. ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ
พ.ต.ท. ประไพ เมฆสุข
พ.ต.ท. มงคล ฮดโท
พ.ต.ต. สถิตย์ สุธาศิลพรมแพร

สภ.แม่เล่ย์ โทรศัพท์กลาง 0-5629-5101 โทรสารกลาง 0-5629-5101
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โกมมินทร์ สิงห์ขาว
พ.ต.ท. เอกชัย นาคราช
พ.ต.ท. จิรเดช ปานพรมธำรง
พ.ต.ท. ทรงพล สุ่มนิล
พ.ต.ท. สันติชัย พูลเขียว
พ.ต.ต. สุชาติ รอดขวัญ
พ.ต.ท. โสภณ นาคจรุง
พ.ต.ต. เทพพิทักษ์ นารถพินิจ

สภ.แม่เปิน โทรศัพท์กลาง 0-5688-7191 โทรสารกลาง 0-5688-7191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส

พ.ต.อ. ฉัตรชัย ธรรมวิชัย
พ.ต.ท. วุฒิชัย ทองงามขำ
พ.ต.ท. เปรมชัย กุหลาบศรี
พ.ต.ท. วิศนุพงษ์ ชื่นเชาว์กิจ
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ไกรวัฒน์ การะวิง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สถิตย์พงษ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ คำโย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5688-7191
0-5688-7191
0-5688-7191

มือถือ
08-6210-6234
06-2515-4796
08-9839-7886

สภ.ชุมตาบง โทรศัพท์กลาง 0-5629-3063,0-5629-3064 โทรสารกลาง 0-5629-3063
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ ศรีนารอด
พ.ต.ท. สุบิน ไกรศรี
พ.ต.ท. ธีรพัณธ์ โพธิ์แก้วกีรติ
พ.ต.ท. ประยงค์ ฟักทอง
พ.ต.ท. มงคล ดีพิจารย์
พ.ต.ท. ณรงค์ พันธราช
พ.ต.ท. ภูมิภัทร เรืองสุกใส

0-5629-3063
0-5629-3063
0-5629-3063
0-5629-3063
0-5629-3063
0-5629-3063
0-5629-3063

08-1887-5677
08-4360-9492
08-4688-3007
08-1886-2366
06-1119-6965
09-1283-2589
08-1284-4016

สภ.หนองปลิง โทรศัพท์กลาง 0-5625-5191 โทรสารกลาง 0-5625-5191
ผกก.

พ.ต.อ. ดลชัย ปิ่นปัก

0-5625-5191

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ชาติพล ใจคำสุข
พ.ต.ท. จรูญ ลาโพธิ์
พ.ต.ท. อนุกูล ปิณฑวิหก
พ.ต.ต. ประพันธ์ มหาวงศ์นันท์
พ.ต.ต. พีระพันธ์ วันที
พ.ต.ต. วิชยุตม์ เกษรสิทธิ์
พ.ต.ท. พีรเดช แก้วกำพล
พ.ต.ท.หญิง นภาพร จันทร์แจ้ง

0-5625-5191
0-5625-5191
0-5625-5191
0-5625-5191
0-5625-5191
0-5625-5191
0-5625-5191
0-5625-5191

08-16561738,08-63391515
09-1879-2469
08-5053-4345
08-1280-2426
08-1280-2739
08-6135-8689
08-4593-5327
08-6345-4463
08-9570-4042

0-5620-2124
0-5620-2124
0-5620-2124

08-2440-1658
08-1707-6562
08-6625-5000

สภ.บางประมุง โทรศัพท์กลาง 0-5620-2124 โทรสารกลาง 0-5620-2124
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. จิรพัฒน์ ศรีเดช
พ.ต.ต. สมศักดิ์ แก้วมาลา
พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ ธนาอนวัช

ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
Tak Provincial Police
226 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม อ.เมือง ตาก 63000
โทรศัพท์กลาง 0-5551-1353 โทรสารกลาง 0-5551-2632
Web Site: www.tak.police.go.th E-mail: tak@royalthaipolice.go.th
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ตำแหน่ง
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ1)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ต. จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์
พ.ต.อ. อดิศร อินสด
พ.ต.อ. พงศธร เครียดธฤมาล
พ.ต.อ. มานัส ศรประพันธ์
พ.ต.อ. ไสว ครุธผาสุข
พ.ต.อ. ศักดา สังขนิตย์
พ.ต.อ. วีรเดช รัตนโชติทีปกร
ร.ต.อ. อรรถวิทย์ สุขทัศน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5551-1353
0-5551-1353 [105]
0-5551-1353 [103]
0-5551-1353 [102]
0-5551-1353 [104]
0-5551-1353 [101]
0-5551-1353 [106]
0-5551-1353 [111]

09-3131-3456
08-1888-2537
08-7318-3579
09-5356-6996
09-1841-6155
08-8515-5454
08-3218-2922
08-9680-7456

0-5551-1353 [109]
0-5551-1353
0-5551-1353 [110]
0-5551-1353 [201]
0-5551-1353 [202]
0-5551-1353 [203]
0-5551-1353 [204]
0-5551-1353 [205]
0-5551-1353 [206]
0-5551-1353 [207]

08-1785-2976
08-9959-9099
08-1037-0454
08-5484-8131
08-7197-3131
08-1882-6169
08-1999-1767
08-7527-3264
08-5734-2490
08-5614-2635

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5551-1353 โทรสารกลาง 0-5551-2632
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1(กพ.)
สว.ฝอ.2(การข่าว)
สว.ฝอ.3(นผ.)
สว.ฝอ.4(กบ.)
สว.ฝอ.5(เทคโนฯ)
สว.ฝอ.6(กง.)
สว.ฝอ.7(วินัย)

พ.ต.อ. พิทักษ์ เชียงทอง
พ.ต.ท. ศักดา เบญพาด
พ.ต.ท. อำนวย หาญอินทร์
พ.ต.ต.หญิง นิภาพรรณ เนียมจุ้ย
พ.ต.ต. วัจนะ จิตร์กล้า
พ.ต.ต. บุญธรรม จันทร์บุญ
พ.ต.ท. ณัฎฐ์ ฉันติกุล
พ.ต.ท. พายัพ ภิญโญยิ่ง
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์
พ.ต.ต. เศกศักดิ์ วรรธนัง

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5551-1353 โทรสารกลาง 0-5551-2632
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา
พ.ต.ท. เจษฎา ท่าโพธิ์
พ.ต.ท. การุญ วงศ์จันทรมณี
พ.ต.ต. หาญศักดิ์ ม่านตา
พ.ต.ต. เชาว์ฤทธิ์ สวยสม
พ.ต.ต. เสถียร แก้วเรียง
พ.ต.ต. บุญฤทธิ์ หลอมทอง

0-5551-1353
0-5551-1353
0-5551-1353
0-5551-1353
0-5551-1353
0-5551-1353
0-5551-1353

08-1674-1582
08-5031-4194
09-3589-3551
08-1534-3557
08-9090-2545
08-1785-2724
08-8782-5508

0-5551-1353 [108]
0-5551-1353

09-3519-5351
08-8293-9265

0-5551-1355
0-5551-1355

08-6819-9090
08-1888-7062

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5551-1353 โทรสารกลาง 0-5551-2632
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน

พ.ต.อ. พชร คำมาเมือง
พ.ต.อ. ปัญญา พวงมาลัย

สภ.เมืองตาก โทรศัพท์กลาง 0-5551-1355 โทรสารกลาง 0-5551-3873
ผกก.
รอง ผกก. (ป)

พ.ต.อ. เดชชาติ วัฒนพนม
พ.ต.ท. วสันต์ ปุ้ยฮะ
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รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สส)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. มนู ธุวะคำ
พ.ต.ท. ภีมะพงศ์ มัดจุ
พ.ต.ท. สุขวัฒน์ เพ่งพินิจ
พ.ต.ท. เจษฎา จิตร์ตรง
พ.ต.ต. นครา รุ่งวรรณ
พ.ต.ต. เสน่ห์ แย้มทับ
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ อิ่มเอิบ
พ.ต.ท. ภานุวัฒน์ เกิดแสง
พ.ต.ท. ยศวัจน์ บงบุตร
พ.ต.ท. ธนานพ นิ่มสุวรรณ
พ.ต.ท. บุญธรรม สังวร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355
0-5551-1355

08-1962-0148
08-9644-5656
08-2220-4343
08-1740-4082
08-9703-1722
08-6202-4005
09-7989-9979
08-1886-1545
08-1934-8815
08-6440-2226
08-2171-7977

0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112
0-5553-1112

08-4569-5370
08-6654-4747
08-1682-8369
09-8747-0515
08-1888-5558
08-5164-2218
08-9188-5959
08-6660-5076
09-8474-7081
08-8281-1832
08-9855-9151
08-4004-4579
08-7211-3114
08-1773-8111
08-5729-9257
09-0159-5339
09-5635-6459

0-5559-1009
0-5559-1009
0-5559-1009

06-2154-9653
08-7202-6655
08-1888-9949

สภ.แม่สอด โทรศัพท์กลาง 0-5553-1112 โทรสารกลาง 0-5553-1130
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จำแรง สุดใจ
พ.ต.ท. เทพบดินทร์ โพธิศาสตร์
พ.ต.ท. โฆษิต เฮงจำรัส
พ.ต.ท. ธนพล ชูทอง
พ.ต.ท. ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ถาบุญชู
พ.ต.ต. อัศนันท์ ใจวุฒิ
พ.ต.ต. ยุทธนัน จันทร์เนตร
พ.ต.ต. สายชล แสนสุข
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ สำแดงเดช
พ.ต.ต. ทรงวัฒน์ คันทะมูล
พ.ต.ต. พงศกร ธนะวัง
พ.ต.ต. สมศักดิ์ เกตุสาคร
พ.ต.ต. ธีรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์
พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์ พันยุทธพงศ์
พ.ต.ต. นิติรัฐ สังข์คำ
พ.ต.ท. ชาญชัย วีระ

สภ.บ้านตาก โทรศัพท์กลาง 0-5559-1009 โทรสารกลาง 0-5559-1010
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.อ. ศิริพงศ์ ศรีทัน
พ.ต.ท. มนตรี จิตรสิริบูรณ์
พ.ต.ท. ประเสริฐ จันทร์เจริญ
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สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ฉัตรชัย สุทธนะ
พ.ต.ต. อิทธ์ฉัตรชัย เรืองชัยศิวเวท
พ.ต.ท. อดุลย์ รวมชัย
พ.ต.ท. สุวิทย์ พิมแสง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5559-1009
0-5559-1009
0-5559-1009
0-5559-1009

08-6519-5035
08-1379-9495
08-9961-6608
08-6445-1818

0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013
0-5558-9013

08-5785-1701
08-4549-2945
08-5602-1222
08-4492-4146
09-0147-9937
08-1887-8934
08-0843-5442
08-1707-3577
08-1707-4937

0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573
0-5589-4573

08-1887-7224
08-9856-9755
08-4152-9660
08-6688-4878
08-1828-9846
08-1900-4056
08-1379-3101
08-8267-6733
08-9045-3714

0-5557-7406

09-1294-4594

0-5558-1253
0-5558-1253
0-5558-1253
0-5558-1253
0-5558-1253
0-5558-1253

08-4820-5423
08-1634-8855
06-1593-5197
09-2667-5353
08-9702-3824
09-1839-8449

สภ.ท่าสองยาง โทรศัพท์กลาง 0-5558-9013 โทรสารกลาง 0-5558-9123
ผกก.
รอง.ผกก.ป
รอง.ผกก.(สอบสวน)
รอง.ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิรัติ พ่วงอินทร์
พ.ต.ท. สุพจน์ นวรัตนารมย์
พ.ต.ท. สุชาติ คงศรี
พ.ต.ท. ณัฐจ์ปกรณ์ วราสินธุ์
พ.ต.ท. สุชาติ ธรรมรังษี
พ.ต.ท. สุขสวัสดิ์ ไชยสาร
พ.ต.ท. ณว์พรรณ์ เทียมฉันธ์
พ.ต.ต. นคร วงษ์วิทยา
พ.ต.ท. ปฐมพงษ์ ก่อพาราภิรมย์

สภ.แม่ท้อ โทรศัพท์กลาง 0-5589-4573 โทรสารกลาง 0-5589-4573
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤชกนก ด่านอุดม
พ.ต.ท. ทวี ภุมมาพันธ์
พ.ต.ท. สุธีร์ พิมสาร
พ.ต.ท. พินัย ชูแก้ว
พ.ต.ต. จิรวัฒน์ อยู่สนิท
พ.ต.ท. อิศรา เรือนอินทร์
พ.ต.ต. สิทธิชัย ปัญญาสงค์
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ ภิมาลย์
พ.ต.ท. พลกฤษณ์ พึ่งจิตต์

สภ.แม่เมย โทรศัพท์กลาง 0-5557-7406 โทรสารกลาง 0-5557-7406
สว.

พ.ต.ต. นิคสัน แสนเตปิน

สภ.แม่ระมาด โทรศัพท์กลาง 0-5558-1253 โทรสารกลาง 0-5558-1176
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ สุขุวัฒนะ
พ.ต.ท. ศุภกร พิพัฒน์พิมพา
พ.ต.ท. ธนภัทร เพ็ญธิยะ
พ.ต.ท. ลิขิตพงศ์ ศรีนาราง
พ.ต.ท. สุทัศน์ คำถาเครือ
พ.ต.ต. วัฒนะ คงตาล
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สงกรานต์ ป้องปก
พ.ต.ต. กลาง บางทับ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5558-1253
0-5558-1253

08-5729-9919
06-3523-8236

0-5558-7181
0-5558-7181

08-6491-1659
08-1763-8157

สภ.แม่สลิด โทรศัพท์กลาง 0-5558-7181 โทรสารกลาง 0-5558-7181
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. ประกิจ มีคำ
พ.ต.ต. นิมิต ฮวบน้อย

สภ.วังเจ้า โทรศัพท์กลาง 0-5559-3041,0-5559-3042 โทรสารกลาง 0-5559-3042
ผกก.สภ.วังเจ้า
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนารักษ์ ปาระมีสา
พ.ต.ท. กิตติพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์
พ.ต.ท. นฤมิตร ศิลปศรแก้ว
พ.ต.ท. อภิเดช ตาบุญถึง
พ.ต.ท. สิทธิชัย ยิ้มยวน
พ.ต.ท. สมคิตร์ โพธิษา
พ.ต.ต. มนูญ ม่วงมิตร
พ.ต.ท. สุดเขต สมัครเขตรการ
พ.ต.ท. ณตศพงษ์ ไมตรี

0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041
0-5559-3041

08-7200-2775
08-6990-4466
08-7194-6947
08-6209-2214
08-9856-9755
08-1953-6315
08-4437-4079
06-2824-1243
09-5894-7442

0-5589-1588
0-5589-1588
0-5589-1588
0-5589-1588
0-5589-1588
0-5589-1588
0-5589-1588

08-1707-1313
08-1856-6161
09-0614-2999
09-1028-1946
08-8788-8896
08-4621-7999
08-9436-5348

0-5550-8668
0-5550-8668
0-5550-8668
0-5550-8668
0-5550-8668
0-5550-8668
0-5550-8668
0-5550-8668

09-9545-9936
08-8293-6652
06-2536-1593
09-7921-0254
08-1474-2868
08-1283-5225
08-1973-0016
09-0743-3528

สภ.วังประจบ โทรศัพท์กลาง 0-5589-1588 โทรสารกลาง 0-5589-1588
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิสุทธิ์ คล้ายแสง
พ.ต.ท. สุทธิชัย พัฒน์ทอง
พ.ต.ท. โชคชัย ชูแสง
พ.ต.ท. ชัยยศ ธนะจิตต์
พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ เล็กสุทธิ์
พ.ต.ท. สามารถ สังข์สุวรรณ
พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ แสงพิฑูร

สภ.สามเงา โทรศัพท์กลาง 0-5550-8668 โทรสารกลาง 0-5550-8669
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุทัศน์ ตุ่นทิม
พ.ต.ท. ณัฐพล บุบผะศิริ
พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ศรีธรรม
พ.ต.ท. สุรัตน์ นิจสินธ์
พ.ต.ท. ไชยา ขาวแม้นจันทร์
พ.ต.ต. พงษ์สันต์ ประสิทธิ์วิเศษ
พ.ต.ท. บุญยัง ญาวิลาศ
พ.ต.ท. คำจอน ศรีเที่ยง
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.อุ้มผาง โทรศัพท์กลาง 0-5556-1112 โทรสารกลาง 0-5556-1112
ผกก.สภ.อุ้มผาง
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สัญญา ปรียางกูร
พ.ต.ท. กฤชวระพัชร ศรีสด
พ.ต.ท. สมัคร ธรรมราช
พ.ต.ท. ณัฐวัตร ธรรมนิมิต
พ.ต.ท. อำนาจ คุณยศยิ่ง
พ.ต.ท. หลักชัย ศรีธรรม
พ.ต.ต. ณรงค์ธรรม พันธุ์พฤกษ์
พ.ต.ต. ธนากร ตรงต่อกิจ
พ.ต.ท. จำลอง จันทร์งิ้ว

0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112
0-5556-1112

08-1379-3367
08-1962-9959
08-6205-7201
08-1972-8991
08-6207-7957
08-9567-8134
06-1356-4898
09-5634-2517
08-9989-8212

0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224
0-5559-5224

08-1379-4237
08-2178-9888
08-2878-3289
08-9962-9712
08-6440-2021
08-1971-9877
08-7201-5659
08-1740-7826
08-1785-6162

0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108
0-5556-9108

08-6966-8996
08-9461-3579
09-6823-4441
08-6928-9811
09-8289-5999
08-9856-7421
08-6119-9533
08-6188-4309
08-1972-3787
08-1707-0392

สภ.พะวอ โทรศัพท์กลาง 0-5559-5224 โทรสารกลาง 0-5559-5224
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. แมน รัตนประทีป
พ.ต.ท. กุลวิช หลวงวรรณา
พ.ต.ท. วริทธ์ ชุ่มเย็น
พ.ต.ท. รักชาติ อ่ำเอี่ยม
พ.ต.ท. ธีระพงศ์ ผลนาค
พ.ต.ท. ธเนศร์ เนียมณรงค์
พ.ต.ต. ธวัชชัย สิทธิเวช
พ.ต.ท. ศรายุทธ คงทอง
พ.ต.ท. วีระพงษ์ นุ่มน้อย

สภ.พบพระ โทรศัพท์กลาง 0-5556-9108 โทรสารกลาง 0-5556-9108
ผกก.
รองผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รองผกก.สส
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. อโณทัย จินดามณี
พ.ต.ท. ปราโมทย์ สุขนาคกิจ
พ.ต.ท. ชัยวิวัฒน์ วัฒน์ธนะคำรน
พ.ต.ท. เต็ง บุญส่ง
พ.ต.ท. ปพน โสพัฒน์
พ.ต.ท. ปรีชา แสงมณี
พ.ต.ท. นวพล คราวิชิตกุล
พ.ต.ต. เรวัช ณ ลำพูน
พ.ต.ต. กำพล ไม้สนธิ์
พ.ต.ท. มนูญ แก้วพันเดิม
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.หนองบัวเหนือ โทรศัพท์กลาง 0-5556-5555 โทรสารกลาง 0-5556-5555
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร
พ.ต.ท. พฤทธิ์ ศรีวิชัย

0-5550-5555
0-5550-5555

08-3577-2612
08-7924-3530

0-5588-1122
0-5588-1122

08-9755-6962
08-2165-2490

สภ.ยกกระบัตร โทรศัพท์กลาง 0-5556-7204 โทรสารกลาง 0-5556-7204
สว.
สว(สอบสวน)

พ.ต.ท. ไตรเทพ แพทย์รัตน์
พ.ต.ต. ชัยรัตน์ น่านกาศ

ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaengphet Provincial Police
96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์กลาง 0-5571-7378 โทรสารกลาง 0-5571-3377
Web Site: www.kamphaengphet.police.go.th E-mail: kamphaengphet@royalthaipolice.go.th
ผบก.

พล.ต.ต. ดำรง เพ็ชรพงศ์

08-1886-2137

พ.ต.อ. ชัยธวัช ศิริ
พ.ต.อ. วินัย อ่อนสุวรรณากุล
พ.ต.อ. ปัญญา สุขเอม
พ.ต.อ. สุทัศน์ มณสวัสดิ์
พ.ต.อ. จิตติพนธ์ ผลพฤกษา
พ.ต.อ. สมชาย เกิดช้าง
ร.ต.ท. กรกฎ บุญวัฒน์

0-5572-2351 [F], 05572-2347
0-5572-2929
0-5572-2349
-

รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

พ.ต.อ. มานะ เทียนเมืองปัก
พ.ต.ท.หญิง ชฎากาญจน์ จันทร์อุทัย
พ.ต.ท.หญิง สิริพร ผลมาตย์
พ.ต.ท. กู้เกียรติ เหล่ารอด
พ.ต.ท. จาดุลย์ คงพล
พ.ต.ท. จิรชาติ โสรีย์
พ.ต.ท. ภูเบศวร์ คำภิระยศ
พ.ต.ต. กฤษฎา ตาทอง
พ.ต.ต. บุญนพ คำมูล
พ.ต.ต. กรภัทร กองวัง

0-5571-2900
0-5571-2719
-

08-6319-5779
08-1283-4631
06-1343-1030
08-6119-2962
08-6200-5850
08-4387-1677
08-9790-5177
08-9565-5913
08-7198-5597
08-8147-5071

08-1962-1658
08-1887-1357
09-2789-1551
08-9960-6056
08-1886-6075
08-9961-7766
08-2887-9887

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
สว.ฝอ.
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. ดิเรก อินหันต์
พ.ต.ท. ปฏิภาณ ประภัสสร
พ.ต.ท. ถวัลย์ หาไชย
พ.ต.ท. ยงยุทธ แสงศรี
พ.ต.ท. ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ
พ.ต.ต. พิเชษฐ์ เสาแบน
พ.ต.ต. เอกรัฐ นุชเฉย

0-5572-1616
-

08-9755-2981
08-1971-4747
08-5191-9444
09-1838-5254
08-1995-0429
09-0160-4460
09-4962-9987

พ.ต.อ. ชาคริต เอกะสิงห์
พ.ต.อ. สุทธิพงศ์ จันทร์พุฒ
พ.ต.ท. ประสูตย์ ชุ่มชื่น

0-5571-2716
-

08-1980-7750
08-3411-5557
08-4493-9259

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองกำแพงเพชร โทรศัพท์กลาง 0-5571-6868 โทรสารกลาง 0-5572-2177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. วรชิต จันทร์วงศ์
พ.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ภูจอมเพชร
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีคงรักษ์
พ.ต.ท. รัฐพล สิงห์เรือง
พ.ต.ท. ปริญญา ปานท้วม
พ.ต.ต. กรพิทักษ์ กุศล
พ.ต.ต. เอกพงศ์ ปริษาวงศ์
พ.ต.ท. สุวิชา เตชะสุวรรณวุฒิ
พ.ต.ท. ไพศาล วรรณชัย
พ.ต.ต. เอกรินทร์ รักพ่วง
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ สิงพา
พ.ต.ต. นิกรณ์ ใบเนียม
พ.ต.ต. สมาน สงคุ้ม
พ.ต.ต. สุวิช พิศอ่อน
พ.ต.ท. ชยางกูร รัมวุฒิ
พ.ต.ท. ฉัตรดำรงค์ กงสุวรรณ
พ.ต.ต. กรวิทย์ อ่อนทอง
พ.ต.ต. กฤช ทรัพย์แสง

-

08-1888-4522
08-7944-4747
08-1988-6975
08-9128-4258
08-3958-5960
08-4159-6419
08-1887-4460
06-3519-3539
08-7307-3030
08-6445-1526
09-4198-0965
08-5727-3800
08-7839-3069
08-9703-8782
08-7527-7388
08-6200-4933
08-9961-1665
08-7843-6382
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ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.พรานกระต่าย โทรศัพท์กลาง 0-5573-0215 โทรสารกลาง 0-5576-1488
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สืบพงศ์ กลิ่นสุคนธ์
พ.ต.ท. เชิดชัย ม่วงสิงห์
พ.ต.ท. กิตติ วรรณสิทธิ์
พ.ต.ท. ดนัย สมานไทย
พ.ต.ท. ปรีดา บุญทน
พ.ต.ท. ไวพร มาเกตุ
พ.ต.ท. สมฤทธิ์ หมื่นหารวงศ์
พ.ต.ต. พงศธร ลาลิน
พ.ต.ต. อนนท์ เรืองวงษ์
พ.ต.ท. สานิตย์ กองวัฒนาสุกา
พ.ต.ท. สมควร ฉิมฉ่ำ

-

08-5906-9626
08-1649-8943
08-1887-4940
09-4565-1519
08-6930-3037
09-4227-1712
08-1379-2426
08-9681-1015
08-1680-2355
08-4713-7737
08-1857-6164

พ.ต.อ. อิทธิ ชำนาญหมอ
พ.ต.ท. ประจวบ กลิ่นสวัสดิ์
พ.ต.ท. สุวิทย์ นวนจร
พ.ต.ท. ดิเรก บุญยิ้ม
พ.ต.ต. ประธาน พุ่มอ่ำ
พ.ต.ท. ประเวศ อินทนี
พ.ต.ท. ชานนท์ สุรินทร์โส
พ.ต.ต. สุพจน์ เจริญขำ
พ.ต.ท. วิสันต์ มีชอบ

-

08-1532-4832
08-6965-3106
08-1971-3693
09-0991-3339
08-1835-9446
08-6199-9755
08-8777-9752
08-7212-3101
08-1971-4469

-

06-2364-9789
08-0443-1334
08-9707-4614
08-1973-4689
08-6936-2639
09-3162-9449
08-2885-2054
08-7840-0563
08-3623-1934
08-9272-7237

สภ.ขาณุวรลักษบุรี
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

สภ.คลองขลุง โทรศัพท์กลาง 0-5578-1191 โทรสารกลาง 0-5572-4345
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. ชลิต วิริยะไกร
พ.ต.ท. ภูนล บุตโรบล
พ.ต.ท. เฉลียว เที่ยงตรง
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองดี
พ.ต.ต. เกียรติธาดา มลคลชโยสีห์
พ.ต.ท. อุดม เมืองนา
พ.ต.ต. นคร สายอุด
พ.ต.ต. ยุทธนา พุกสุข
ร.ต.อ. นฤพนธ์ ดาวแจ้ง
พ.ต.ต. นิติคุณ ลี้ตระกูล
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. เศรษฐศาสตร์ แก้วมาลา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-3624-6697

-

08-1596-9212
08-2170-6876
09-3045-2008
08-1046-9073
08-1604-1371
08-7655-4153
08-1953-7673
08-1839-0693

-

09-2135-9146
08-9961-3084
08-4618-7804
08-1887-1303
08-1395-8895
08-7198-9769
08-9850-6195
08-3167-4457
06-1380-7834

0-5578-6156 [301]
0-5578-6156 [203]
0-5578-6156 [211]
0-5578-6156 [311]
0-5578-6156 [311]
0-5578-6156 [303]

08-8281-2543
08-9439-9119
08-1971-1462
08-5729-1616
08-1707-6026
08-1533-8950
08-1785-8479
08-9500-5535
08-9960-8301

สภ.ไทรงาม โทรศัพท์กลาง 0-5579-1118 โทรสารกลาง 0-5579-1118
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สมบูรณ์ เทียนขาว
พ.ต.ท. นภัทร เกสร
พ.ต.ท. ศุภศักดิ์ พิลา
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อินทะศร
พ.ต.ท. นิรุทร์ สมบุญโภชน์
พ.ต.ท. เอกพล จินดาทจักร์
พ.ต.ท. นภดล จันทร์ศรี
พ.ต.ท. วิษณุ นิฐิปัญญา

สภ.ลานกระบือ โทรศัพท์กลาง 0-5576-9124 โทรสารกลาง 0-5576-9124
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิสิทธิ์ นาคสุก
พ.ต.ท. นิรันดร จันทา
พ.ต.ท. เสน่ห์ พุ่มพวง
พ.ต.ท. ธนกฤต ธนาพงศ์ศักดา
พ.ต.ท. โกศล สวัสดิเทพ
พ.ต.ต. กงสุล วงศ์ใจจา
พ.ต.ต. สุทัศ ฉิมสอาด
พ.ต.ท. ธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์
พ.ต.ท. อุดม ศรีคต

สภ.คลองลาน โทรศัพท์กลาง 0-5578-6156 โทรสารกลาง 0-5578-6157
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพโรจน์ บุญยะพาส
พ.ต.ท. ทศพล เสาวภาคย์
พ.ต.ท. ดำรง ภู่มาลี
พ.ต.ท. มนัส บุตรแก้ว
พ.ต.ท. วิบูลย์ ทาวุธ
พ.ต.ท. สุเกษม เสี่ยงวงศ์
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม
พ.ต.ท. ถนอม อิ่มมณี
พ.ต.ท. สุพัฒน์ บ่อเงิน

สภ.ทรายทองวัฒนา โทรศัพท์กลาง 0-5586-2148 โทรสารกลาง 0-5586-2148
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สราวุธ สงวนสิน
พ.ต.ท. สมชัย บุญประเสริฐ

-

08-1707-0339
08-1727-9677
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รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สนิท พึงยา
พ.ต.ท. ศักดา ศูนย์สุวรรณ
พ.ต.ท. เชวงเดช ราชอาจ
พ.ต.ท. สุรพงษ์ ใจยอด
พ.ต.ต. สัญญา คำเกิด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-7212-1602
08-1982-2621
09-3298-0002
08-1716-1769
08-1379-3332

-

08-1785-5985
08-6591-3652
08-8777-7951
08-5726-4817
08-9858-6328
08-9960-6491
08-1532-6864

-

08-3166-3330
08-1953-6314
08-7318-3629
08-1973-9984
08-1971-2956
08-1036-3823
08-9859-0294
08-1971-3201

-

08-1898-3563
08-4816-7071
08-4434-9350
08-1044-4449
08-0458-9911
08-9856-6654
08-7307-8529

-

09-1772-8798
08-1394-9944

สภ.ปางศิลาทอง โทรศัพท์กลาง 0-5572-7161 โทรสารกลาง 0-5572-7161
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพโรจน์ ขันธบุญ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ทองลอย
พ.ต.ท. วรงค์ เมืองยศ
พ.ต.ท. เดชาวัต ศิริกัญตา
พ.ต.ท. ระเริง ผิวเลิศ
พ.ต.ท. เมฆินทร์ สีอ่อน
พ.ต.ท. ณเลิศ อุดมวรรัตน์

สภ.บึงสามัคคี โทรศัพท์กลาง 0-5577-2511 โทรสารกลาง 0-5577-2511
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อเนก จันทร์ศร
พ.ต.ท. ภาสกร เกิดโต
พ.ต.ท. อรรถชัย ใจนักรบ
พ.ต.ท. ปรีชา เนตรประชา
พ.ต.ท. เสกสรร ศักดิ์บูรณาเพชร
พ.ต.ท. วิริยะ แสงไทย
พ.ต.ท. วีรยุทร มาศแจ้ง
พ.ต.ต. สิษฐิวัศ เดชวีราวัฒน์

สภ.โกสัมพีนคร โทรศัพท์กลาง 0-5571-4797 โทรสารกลาง 0-5571-4795
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมบูรณ์ พวงมาลัย
พ.ต.ท. เกรียงไกร รินทพล
พ.ต.ท. บุญยัง บุญเอี่ยม
พ.ต.ท. ณัฐดนัยพล ปิ่นทอง
พ.ต.ท. ชยาพัฒน์ บุญชนัฐพงษ์
พ.ต.ท. กอบกิจ สีไพสน
พ.ต.ต. เกษม พรหมซาว

สภ.คลองพิไกร โทรศัพท์กลาง 0-5573-4080 โทรสารกลาง 0-5573-4080
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. วินัย โตเดชนิติกุล
พ.ต.ท. ชิตชัย แสงอรุณ
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รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ นัยเจริญ
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ สงวนเขียว
พ.ต.ต. พูลศักดิ์ ฤทธิเดช
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ อ่วมสถิตย์
พ.ต.ต. ชรินทร์ อำนวย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-4688-8591
08-9644-9339
08-9929-0284
08-1953-4087
08-1785-5041

-

08-9722-3854
08-1727-9677
08-9460-9311
08-1962-7561

-

08-1972-3725
08-9961-1038
08-7845-1524
09-3789-1653
08-3189-3339
08-9859-1952
08-7983-0996

0-5523-1177
0-5525-1520 [303]
0-5525-1226 [302]
0-5525-1640 [307]
0-5525-1227 [306]
0-5525-1560 [304]
0-5525-1480 [305]
0-5525-8880 [301]

08-1939-3232
09-5626-0222
08-1872-2505
08-1973-0593
08-1887-7937
08-1675-7890
08-1886-5757
08-1866-1910

สภ.ทรงธรรม โทรศัพท์กลาง 0-5585-1135 โทรสารกลาง 0-5585-1135
สวญ.
รรท.สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ชัชวาล พวงคิด
พ.ต.ท. สมชัย บุญประเสริฐ
พ.ต.ท. สิวะพรรษ ศรีทอง
พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ เกิดเทพ

สภ.ปางมะค่า โทรศัพท์กลาง 0-5587-2295 โทรสารกลาง 0-5587-2295
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุชาติ เทือกแถว
พ.ต.ท. บรรเทา หาญใจ
พ.ต.ท. วินัย มีหมื่น
พ.ต.ท. ณัฐศักดิ์ จริยคุณ
พ.ต.ท. วิเชียร จันเขียว
พ.ต.ท. ศรีศักดิ์ พรหมเมตตา
ร.ต.อ. วัชรินทร์ อ่วมฟุ้ง

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
Phitsanulok Provincial Police
234 หมู่ที่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์กลาง 0-5525-9000 โทรสารกลาง 0-5525-9000
Web Site: www: plpolice.com E-mail: techno@plpolice.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.ผบก.

พล.ต.ต. อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ
พ.ต.อ. มนตรี ชุติพงษ์วิเวท
พ.ต.อ. สุรชาติ จึงดำรงกิจ
พ.ต.อ. นิคม เอี่ยมสำอางค์
พ.ต.อ. ชูเกียรติ วงศ์สิทธิการ
พ.ต.อ. สุชาติ โสรัจจ์
พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ
ร.ต.ท. วันชิต ถนัดกิจ

หน้า 540

ภ.6

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1 (กพ.)
สว.ฝอ.2 (การข่าว)
สว.ฝอ.3 (ยศ.)
สว.ฝอ.4 (กบ.)
สว.ฝอ.5 (เทคโน)
สว.ฝอ.6 (กง.)
สว.ฝอ.7 (นก.)

พ.ต.อ. เทพปทาน นิพิวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี นันทะชมภู
พ.ต.ท.หญิง ธณัทอร บุญประสพ
พ.ต.ท. นิธิพัฒน์ ภูษิต
พ.ต.ท.หญิง มานีนา มณีโชติ
พ.ต.ต. สมเกียรติ ราชเฉลิม
พ.ต.ท. บรรจง นุผัด
พ.ต.ท. สมศักดิ์ หมูคำหล้า
พ.ต.ท.หญิง สุเมธตา ทับอินทร์
พ.ต.ท. สถิต ไชยยะ

0-5525-1520 [308]
0-5525-1520 [309]
0-5525-1520 [310]
0-5525-8868 [201]
0-5525-1228 [202]
0-5524-4188 [203]
0-5525-1680 [204]
0-5525-1202 [205]
0-5525-1852 [206]
0-5525-1202 [207]

08-6331-6535
09-5634-0452
08-6929-1933
08-0518-4848
08-5036-1406
08-9565-6490
08-3203-0333
08-3622-4968
08-2773-7257
08-1785-9027

พ.ต.อ. วสันต์ กิตติกุลวานิช
พ.ต.ท. โยธิน ยากองโค
พ.ต.ท. ปริญญา ทองมา
พ.ต.ท. ธเนศ เทียนแก้ว
พ.ต.ท. สาธิต ตรีเทพา
พ.ต.ท. ชัย ถิ่นน้ำใส
ร.ต.อ. ธชากรณ์ ช่อลำใย
ร.ต.อ. ถนัดชัย สุโรพันธ์

0-5525-8126 [314]
0-5525-8126
0-5525-8126
0-5525-8126
0-5525-8126
0-5525-8126
0-5525-8126
0-5525-8126

08-1621-2525
08-9799-0047
08-6446-9171
08-8282-7290
08-8293-0047
08-9029-4152
09-1027-5151
08-6270-0704

พ.ต.อ. สามารถ จูเทศ
พ.ต.อ. อุบล กันทะเขียว
พ.ต.ท. ยสพนต์ พวงทอง

0-5523-1178 [313]
0-5523-1178
0-5523-1178

08-2769-1752
08-1888-3075
06-1325-8382

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.(นปพ.)
สว.ป.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองพิษณุโลก โทรศัพท์กลาง 0-5525-8777,0-5522-5022 โทรสารกลาง 0-5525-8125
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ทรงพล สังข์เกษม
พ.ต.ท. นนทวร สีอินทร์
พ.ต.ท. พิเชษฐ ปันกาวี
พ.ต.ท. สันตศิริ เมตตาวงศ์
พ.ต.ท. ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ
พ.ต.ท. นิวัติ พิพัฒนสิริ
พ.ต.ท. วรวุธ ตนะทิพย์
พ.ต.ท. พิสิฐ ปิ่นแก้ว

0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777

08-1530-2606
08-5811-5353
08-6932-1197
08-9461-2260
08-1888-3223
08-1888-0777
08-1845-9252
08-9289-0703
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สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธวัชชัย คงมั่น
พ.ต.ต. เจษฎา แก้วจาเครือ
พ.ต.ท. เอกชัย พรมทอง
พ.ต.ต. มนตรี แดงดี
พ.ต.ต. กำจัด จันทะเสน
พ.ต.ท. เทพฤทธิ์ สิงห์สถิตย์
พ.ต.ต. เอกลักษณ์ จิตชาญวิชัย
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ มหิตธิ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777
0-5525-8777

08-6694-4959
08-6609-4460
08-9958-8071
08-7736-5329
09-3172-9374
09-1058-8387
08-9658-0505
08-9494-9252

0-5538-6080
0-5538-6080
0-5538-6080
0-5538-6080

08-1887-3081
09-1386-8902
09-5924-2515
08-8278-0151

0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012
0-5539-1012

08-9895-1564
08-6938-7474
08-6917-2082
08-9644-0221
08-4484-5151
08-9704-5692
08-7575-9260
08-2661-4493
08-1146-5699

0-5539-6055
0-5539-6055
0-5539-6055
0-5539-6055
0-5539-6055

08-1807-4938
09-4619-9898
09-7952-4619
08-3161-4466
08-4991-5998

0-5537-1178
0-5537-1178
0-5537-1178

08-1972-3123
08-1533-1816
08-9640-8540

สภ.วังน้ำคู้ โทรศัพท์กลาง 0-5538-6080 โทรสารกลาง 0-5538-6166
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. คำนึง เหมือนศรีเพ็ง
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีโมรา
ร.ต.อ. ภัทรพันธ์ พูลทวี
พ.ต.ท. วสุวัฒน์ โภคินดิษฐวัฒน์

สภ.บางกระทุ่ม โทรศัพท์กลาง 0-5539-1012 โทรสารกลาง 0-5539-1012
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิริโชติ ธเนศราภา
พ.ต.ท. วรุต ศณานนท์
พ.ต.ท. สุภากรณ์ บุญคง
พ.ต.ท. ธนู ขำโอด
พ.ต.ท. รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย
พ.ต.ท. ธรรมนูญ ศรีแสง
พ.ต.ท. รักถิ่น บำรุงศรี
พ.ต.ท. ภูวเนศวร์ ภูวเนศร์บดี
พ.ต.ท.หญิง อุไรลักษณ์ นาคจรุง

สภ.เนินกุ่ม โทรศัพท์กลาง 0-5539-6055 โทรสารกลาง 0-5539-6055
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. ธนกฤษ พาภิรมย์
พ.ต.ท. วิเชียร มาอยู่
พ.ต.ท. กฤตเมธ ถนอมมิตร
พ.ต.ต. เจียงจรุญ ใจสว่าง
พ.ต.ท. รวิกร ทองดี

สภ.บางระกำ โทรศัพท์กลาง 0-5537-1178 โทรสารกลาง 0-5537-1177
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประวิทย์ แหวนหล่อ
พ.ต.ท. เจริญ พิทักษ์นิติวุฒิ
พ.ต.ท. ชูชีพ แป้นเมือง
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รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เกตุชัย นาสอน
พ.ต.ท. สมศักดิ์ พานทอง
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ บุญเยี่ยม
พ.ต.ท. สุรกานต์ มุดชาเคน
พ.ต.ท. ปวริศ สอนวิชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5537-1178
0-5537-1178
0-5537-1178
0-5537-1178
0-5537-1178

08-1675-3721
08-1886-4253
08-1572-2377
08-7202-1188
09-0465-6924

0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158
0-5526-8158

08-7846-2818
09-0147-2525
08-4925-1720
08-1604-1356
08-9846-5041
08-7525-4499
08-9531-5626
08-1529-6599
08-9960-1190

0-5598-0241
0-5598-0241

08-4380-2753
08-6590-1791

0-5531-1758
0-5531-1333
0-5531-1333
0-5531-1333
0-5531-1333
0-5531-1333
0-5531-1333
0-5531-1333

08-1808-4745
09-5753-5656
09-5091-7333
08-1707-5252
08-1473-9779
08-1046-9583
08-8343-2435
08-9856-7544

0-5529-3105-7
0-5529-3105-7
0-5529-3105-7
0-5529-3105-7
0-5529-3105-7

08-9960-9967
08-1949-7928
08-1474-7978
08-1886-7413
08-6125-0135

สภ.นิคมสร้างตนเอง โทรศัพท์กลาง 0-5526-8158
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิวัฒน์ นาคโสมสกุล
พ.ต.ท. พิษณุ รักษาจันทร์
พ.ต.ท. โพธิ์เงิน ขันติวิริยะวาณิชย์
พ.ต.ท. ชนัญ ทองตัน
พ.ต.ต. เอกฤทธิ์ จีระมณีมัย
พ.ต.ต. ประเจิด พุ่มโพธิ์
พ.ต.ต. อำนาจ ฤทธิ์เนติกุล
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ วิชญาปกรณ์
พ.ต.ท. ศักดา แยกผิวผ่อง

สภ.ชุมแสงสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-5531-1333 โทรสารกลาง 0-5598-0241
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สืบศักดิ์ แสนเตปิน
พ.ต.ต. อนุชา เนตรจินดา

สภ.วังทอง โทรศัพท์กลาง 0-5531-1333 โทรสารกลาง 0-5531-1758
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรเดช พจนาวงษ์พานิช
พ.ต.ท. พิสัณห์ เหลืองรัชนาท
พ.ต.ท. จักรภัทร อิ่มหนำ
พ.ต.ท. อนุชิต อุดมภักดี
พ.ต.ท. วรทัศน์ พิษณุรักษา
พ.ต.ท. ปรีชา ภู่เพียร
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ไชยวรรณ์
พ.ต.ท. สิรวิชญ์ ติวุตานนท์

สภ.แก่งโสภา โทรศัพท์กลาง 0-5529-3105-7 โทรสารกลาง 0-5529-3105
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.

พ.ต.อ. ธรธวัช แจ่มอุดมโชค
พ.ต.ท. ปองสิชฌ์ รวบยอด
พ.ต.ท. สุพจน์ ท่วงที
พ.ต.ท. ธีรเดช แจ่มแจ้ง
พ.ต.ต. บัญชา เอมเปีย
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สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กิตติ พึ่งศรีใส
พ.ต.ท. ณรงค์ เรืองฤทธิ์
พ.ต.ต. ทวิช ถึงจันทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5529-3105-7
0-5529-3105-7
0-5529-3105-7

08-5877-5252
08-1887-8517
08-7827-7711

0-5536-9045
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012
0-5536-9012

09-0785-2238
08-1379-4188
08-9640-4264
08-1888-6882
08-1887-3810
08-1886-6108
08-1395-9334
08-4592-2759
08-9707-5712
08-5036-1406
08-9640-2262

0-5532-3383
0-5532-3383
0-5532-3383

08-6207-3767
08-9858-8814
08-0677-7599

0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011
0-5536-1011

08-1886-9922
08-0505-3004
08-8160-7305
08-5707-6120
08-1642-5976
08-6440-0647
08-6927-2861
08-6201-3626
08-6083-2525

0-5536-3191
0-5536-3191
0-5536-3191

08-1972-6790
08-1888-9534
08-1971-7588

สภ.พรหมพิราม โทรศัพท์กลาง 0-5536-9012 โทรสารกลาง 0-5536-9012
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สรกฤษณ์ น่วมด้วง
พ.ต.ท. บำรุง แช่มเทศ
พ.ต.ท. เสริมศักดิ์ น้อยสอน
พ.ต.ท. พิสิษฐ อุ่นใจ
พ.ต.ท. บุญทิ้ง อินทุภูติ
พ.ต.ท. มนู หรศาสตร์
พ.ต.ท. วิเชียร ทองน้อย
พ.ต.ท. รณฤทธิ์ ใจว่อง
พ.ต.ต. ชูชีพ พุ่มเฉี่ยว
พ.ต.ต. วีระพล กันธวงศ์
พ.ต.ท. ทรงทร มีอุดร

สภ.ดงประคำ โทรศัพท์กลาง 0-5532-3383 โทรสารกลาง 0-5532-3383
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นภดล ดวงมาตย์พล
พ.ต.ท. อนันท์ ธรรมอัน
พ.ต.ต. วัชรพงษ์ ธรรมวงศ์

สภ.วัดโบสถ์ โทรศัพท์กลาง 0-5536-1011 โทรสารกลาง 0-5536-1011
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เชิดศักดิ์ พูลเผ่าดำรงค์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล
พ.ต.ท. วิเตียน ดีธงทอง
พ.ต.ท. ชาญชัย หาแก้ว
พ.ต.ท. บัณฑิต ทาเกตุ
พ.ต.ต. สุเทพ มาดิษฐ์
พ.ต.ต. เสถียร อ่อนทอง
พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ โพธิ์เกิด
พ.ต.ต. พัชรพงษ์ ปาลัว

สภ.นครไทย โทรศัพท์กลาง 0-5536-3191 โทรสารกลาง 0-5536-3191
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุมิตร มั่นเมือง
พ.ต.ท. ธีรภาพ ลือราช
พ.ต.ท. สมยศ บุญอินทร์
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รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุทธิพันธ์ วันที
พ.ต.ท. ณัฐกิตติ์ สงค์มณี
พ.ต.ท. สุเทพ นาควิโรจน์
พ.ต.ท. นฤนาจ บุญจวง
พ.ต.ต. เสน่ห์ พรมรัตน์
พ.ต.ท. จุบรรณ พาทอง
ร.ต.อ. สีห์วัฒณ์ ไกรวิริยะ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5536-3191
0-5536-3191
0-5536-3191
0-5536-3191
0-5536-3191
0-5536-3191
0-5536-3191

08-7203-8685
08-1675-9998
08-9562-3210
08-4989-3652
08-3624-9657
08-3487-9978
08-1973-6826

0-5599-1035
0-5599-1035
0-5599-0135
0-5599-1035
0-5599-1035
0-5599-1035

09-8765-9142
08-4622-4399
08-1879-3450
08-9961-1901
08-5060-0193
08-9639-3949

0-5531-6784
0-5531-6784

08-1973-6877
08-6206-6709

0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266
0-5538-1266

08-1484-2961
08-6206-6709
09-9294-6195
08-1533-0475
08-1474-7559
08-1533-6487
08-1972-1788
08-1675-8697
08-6204-6016
08-6774-7303

0-5539-9072
0-5539-9072
0-5539-9072
0-5539-9072

08-1888-3392
08-1475-7173
08-5737-4399
08-6896-6351

สภ.บ้านแยง โทรศัพท์กลาง 0-5599-1035 โทรสารกลาง 0-5599-1035
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุนทร ภิราษร
พ.ต.ท. ศิลา การะหัน
พ.ต.ท. สุรพงษ์ สุขแย้ม
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ราชวงค์
พ.ต.ต. วิสัญ เรืองฤทธิ์
พ.ต.ท. ปรีชา ชนะภัย

สภ.นครชุม โทรศัพท์กลาง 0-5500-9814 โทรสารกลาง 0-5500-9814
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. เสมอ แสงสนธิ์
พ.ต.ท. ชีพ ศรียศ

สภ.ชาติตระการ โทรศัพท์กลาง 0-5538-1266 โทรสารกลาง 0-5538-1045
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. หทัยวัฒก์ จารุชัยนิวัฒน์
พ.ต.ท. สำราญ หริ่มสืบ
พ.ต.ท. จีรศักดิ์ สายอุปราช
พ.ต.ท. ธนา โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. อนุศิษฐ์ ปารวิศิษฐ์
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ทองสุข
พ.ต.ท. บุญส่ง พุ่มรส
พ.ต.ต. ณัฐวรรษ พรมปลูก
ร.ต.อ. สมเกียรติ ขุนวิเศษ
พ.ต.ต. มานพ เนียรภาค

สภ.เนินมะปราง โทรศัพท์กลาง 0-5539-9072 โทรสารกลาง 0-5539-9072
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.

พ.ต.อ. ชูศักดิ์ วัฒนโยธิน
พ.ต.ท. มนตรี แสงไพบูลย์
พ.ต.ท. ชนะชัย แสงศิริ
พ.ต.ท. สลัก เหล่าหา
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พงศ์พิสิษฐ์ ปัญญา
พ.ต.ท. สมพงษ์ ตราชื่นต้อง
พ.ต.ท. มงคลชัย สงฆ์ประสาทพร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5539-9072
0-5539-9072
0-5539-9072

08-9270-4101
08-6200-7946
08-1837-0042

0-5599-2626
0-5599-2226
0-5599-2226
0-5599-2226
0-5599-2626
0-5599-2626
0-5599-2226

08-1886-4253
08-1283-8447
08-7522-4493
09-9375-3723
08-5379-3082
08-2769-4635
08-9703-8279

สภ.ไทรย้อย โทรศัพท์กลาง 0-5599-2626 โทรสารกลาง 0-5599-2626
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุชีพ สิทธิราช
พ.ต.ท. สุทิน ควรชม
พ.ต.ท. สุพัฒน์ กาวิน
พ.ต.ท. นิพนธ์ กองตาพันธุ์
พ.ต.ท. เชาว์ลิต จันทร์บ้านคลอง
พ.ต.ท. ธนาพล เมฆบุตร
พ.ต.ท. สมชาย โพธิ์ทองมา

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Police
26 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์กลาง 0-5562-1774-5 โทรสารกลาง 0-5561-2837,0-5562-1773
Web Site: www.sukhothai.police.go.th E-mail: Sukhothaicop@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. รังสรรค์ คชไกร
พ.ต.อ. ศิรินทร์ จันทวานิช
พ.ต.อ. นิกร เข็มทอง
พ.ต.อ. นิคม สภาพพร
พ.ต.อ. ธนวรรธน์ อยู่คง
พ.ต.อ. อัมพล วงศ์ใหญ่

0-5562-1771
0-5562-1774-5 [118]
0-5562-1774-5 [116]
0-5562-1774-5
0-5562-1774-5 [105]
0-5562-1774-5

08-1888-3311
09-0679-9899
08-1814-8677
08-6445-8891
08-1953-8117
08-1785-3151

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5562-1774-5 โทรสารกลาง 0-5561-2837,0-5562-1773
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(กพ.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.(กง.)
สว.ฝอ.(นผ.)
สว.ฝอ.(ทสส.)
สว.ฝอ.(กร.)

พ.ต.อ. ณัฐพล โกมินทรชาติ
พ.ต.ท. เชิดชัย หอมจันทนากุล
พ.ต.ท.หญิง สุณิสา ศิลปศร
พ.ต.ต. ทยากร จันแก้วปง
พ.ต.ต. อนันต์ คงนา
พ.ต.ท.หญิง จีรพัชร แก่นจันทร์
พ.ต.ต. ลักษณา แจ่มจันทร์
พ.ต.ท.หญิง วรรณี สงเคราะห์
พ.ต.ท. พิษณุ พลบุตร

0-5562-1774-5 [109]
0-5562-1774-5 [123]
0-5562-1774-5 [117]
0-5562-1774-5 [116]
0-5562-1774-5 [103]
0-5562-1774-5 [124]
0-5562-1774-5 [119]
0-5562-1774-5 [111]
0-5562-1774-5 [119]

08-1647-0987
08-1181-9889
08-1637-7892
09-1029-2181
08-1043-0686
09-5624-2502
08-7849-5262
08-1727-7521
08-9241-9955
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สว.ฝอ.(วน.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. อรรคเดช สิมบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5562-1774-5 [116]

มือถือ
08-6519-7516

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5562-1774-5 โทรสารกลาง 0-5561-2837,0-5562-1773
ผกก.
รอง ผกก.
สว.ป.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. จุมพลวัฒน์ สุดสวาท
พ.ต.ท. ภัคพล ไกรวิลาศ
พ.ต.ต. พิษณุ แก้วขัน
พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ ออมสิน
พ.ต.ต. บารมี จงแจ้ง

0-5562-1774-5 [113]
0-5562-1774-5 [113]
0-5562-1774-5
0-5562-1774-5 [113]
0-5562-1771

08-1785-5827
09-9138-5733
08-8281-2911
08-9144-5650
08-2333-4553

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5562-1774-5 [115] โทรสารกลาง 0-5561-2837,0-5562-1773
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ปรีชา กลิ่นน้อย
พ.ต.อ. สมเกียรติ เอมเปีย

0-5562-1774-5 [115]
0-5562-1774-5 [115]

08-1596-8583
08-1533-1701

0-5561-3110
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112
0-5561-3112

06-2329-2632
08-9960-7609
09-5634-1728
08-1971-3652
08-0115-1304
09-0993-9688
08-1994-2015
08-1604-6601
08-3957-3656
08-1696-2996
08-7202-1149
08-1954-2500
08-1963-5354
09-5641-9343

0-5569-9337
0-5569-9337
0-5569-9337
0-5569-9337
0-5569-9337
0-5569-9337
0-5569-9337

08-1885-2337
08-6910-5700
08-3622-4756
08-1888-6186
08-2177-1666
08-4688-4742
08-1972-3713

สภ.เมืองสุโขทัย โทรศัพท์กลาง 0-5561-3112 โทรสารกลาง 0-5561-3112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา
พ.ต.ท. ไพบูลย์ กาศอุดม
พ.ต.ท. มิตร ทองแสน
พ.ต.ท. นราธิป คนธรรม
พ.ต.ท. บรรลือศักดิ์ วนะเจริญ
พ.ต.ท. รดิษฐ สมทรง
พ.ต.ต. เสกสรร แสงเมล์
พ.ต.ต. ชนายุส จิโน
พ.ต.ท. เทวฤทธิ์ โคทวี
พ.ต.ท. นิพนธ์ เขียวเรือง
พ.ต.ต. กษิณ จินะกาศ
พ.ต.ต. เสวี อินทมาตร์
พ.ต.ต. ลักษณ์ รัตนถาวร
พ.ต.ต. ดนุพัฒน์ ปางยะพันธ์

สภ.บ้านสวน โทรศัพท์กลาง 0-5569-9337 โทรสารกลาง 0-5569-9337
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เผชิญ ตันศิริ
พ.ต.ท. มนเทียน กระทงนรเศรษฐ์
พ.ต.ท. จันทร วิทูร
พ.ต.ท. สุดใจ หนุนนาค
พ.ต.ท. บันลือศักดิ์ อินทนันท์
พ.ต.ต. วรเดช บุญศรี
พ.ต.ต. รัตนพัฒน์ ลำพูน
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สราวุธ ต่างใจรัก
พ.ต.ต. ประภาส ยิ่งยง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5569-9337
0-5569-9337

08-5710-0654
08-1405-9444

0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088
0-5569-7088

08-6926-9471
08-1353-6937
08-8295-2486
09-5626-6947
08-1304-6796
08-1036-2553
08-9706-3079
08-9567-8006
08-9906-5214

สภ.เมืองเก่า โทรศัพท์กลาง 0-5569-7088 โทรสารกลาง 0-5569-7088
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร พรมอุทัย
พ.ต.ท. วิเชียร แสงพิทักษ์
พ.ต.ท. สมคิด คำสอน
พ.ต.ท. ศักย์สรณ์ แยงทิพย์
พ.ต.ท. สุนาด เนียมเกาะเพ็ชร
พ.ต.ท. วินัย ผินอินทร์
พ.ต.ท. สุวิทย์ เพื่อนฝูง
พ.ต.ต. ธัญญา กุลศิริ
พ.ต.ท. อาทิตย์ สาระติ

สภ.สวรรคโลก โทรศัพท์กลาง 0-5564-2284 โทรสารกลาง 0-5564-2284 [120]
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย ชำนิ
พ.ต.ท. ภาสันต์ สังข์ทอง
พ.ต.ท. ประเทือง สายโอ๊ะ
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ไชยโย
พ.ต.ท. เดโช ยิ้มพงษ์
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ นิตรา
พ.ต.ต. ราชัญ ลำไย
พ.ต.ท. สมเกียรติ อินปวก
พ.ต.ท. ธงชัย เจิมขุนทด
พ.ต.ต. สิทธิพงษ์ อัคชาติ
พ.ต.ต. บุญรับ ยุบล
พ.ต.ต. วรวิทย์ คชไกร
พ.ต.ต. วานิต ดอกผึ้ง

0-5564-2284 [100]
0-5564-2284 [308]
0-5564-2284 [403]
0-5564-2284 [301]
0-5564-2284 [404]
0-5564-2284 [301]
0-5564-2284 [301]
0-5564-2284 [301]
0-5564-2284 [301]
0-5564-2284 [211]

08-6926-6004
08-6789-7788
09-5635-8414
08-2165-1251
08-1620-7851
08-7195-3673
08-6694-4959
08-6623-7876
08-2174-8599
08-9642-5548
08-5054-0171
08-1509-0490
08-3165-9695

0-5594-2656
0-5594-2656
0-5594-2656

08-9960-4845
08-8281-4419
08-9558-5585

0-5567-1234
0-5567-1234

08-1888-3344
08-1533-3776

สภ.เมืองบางขลัง โทรศัพท์กลาง 0-5594-2656 โทรสารกลาง 0-5594-2714
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. การัณย์ จันทราพูน
พ.ต.ท. ธีร์ สุทธริยะกุล
พ.ต.ต. กัมปนาท ประหลาดเนตร

สภ.ศรีสัชนาลัย โทรศัพท์กลาง 0-5567-1234 โทรสารกลาง 0-5567-1089
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ หฤรักษ์
พ.ต.ท. กิตติพล หลวงใหญ่
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รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป
สวป
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประสาท โตบุญมา
พ.ต.ท. บรรพต ขอบเขต
พ.ต.ท. รณกร รื่นเกษร
พ.ต.ท. อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ
พ.ต.ต. นิติ ห่วงไทย
พ.ต.ต. อุเทน ปานคำ
พ.ต.ท. กมล วงษ์ชัย
พ.ต.ต. ชูชัย จำรัสศรี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5567-1234
0-5567-1234
0-5567-1234
0-5567-1234
0-5567-1234
0-5567-1234
0-5567-1234
0-5567-1234

08-2884-2107
08-1289-9562
08-1395-9855
09-6156-1492
08-9961-4845
08-3630-9700
08-7312-9337
08-1953-9287

0-5501-9802
0-5501-9802
0-5501-9802
0-5501-9802
0-5501-9802
0-5501-9802
0-5501-9802

08-9131-8429
08-4621-5199
08-8429-0496
08-7207-0949
08-9267-7659
08-1972-6985
08-1534-6557

0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416
0-5568-1416

08-4382-9238
08-1972-5158
08-1972-2423
08-2401-8182
08-7194-4522
08-4619-5403
08-1995-5404
08-9953-2829
08-1972-4847
08-6527-5372

0-5568-5191
0-5568-5191
0-5568-5191
0-5568-5191
0-5568-5191

08-1379-7133
08-1373-3061
08-1675-2887
08-6199-1001
08-1425-4238

สภ.บ้านแก่ง โทรศัพท์กลาง 0-5567-5105 โทรสารกลาง 0-5567-5106
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร ตรีอุดม
พ.ต.ท. เฉลย ทองอ่อน
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ เย็นนัทที
พ.ต.ท. ประดล สำคัญ
พ.ต.ท. ศุกร์ นพวิบูลย์
พ.ต.ท. สุภาพ ประธาน
พ.ต.ต. ลำพูน เคลือบวงค์

สภ.ศรีสำโรง โทรศัพท์กลาง 0-5568-1416 โทรสารกลาง 0-5568-1416
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิระ อาชวสุนทรากุล
พ.ต.ท. ชูเกียรติ จรูญชาติ
พ.ต.ท. สมบัติ บัวผัน
พ.ต.ท. บรรพต พันธุรัตน์
พ.ต.ท. สมเกียรติ หมวกทอง
พ.ต.ท. มนัส ดลจิตต์
พ.ต.ท. พรเทพ รุ่งเรืองเศรษฐ์
พ.ต.ท. สุรัตน์ สมศักดิ์
พ.ต.ท. สมชาย พิทักษ์โสภณ
พ.ต.ท. คมสัน ศรีสุภาพ

สภ.บ้านไร่ โทรศัพท์กลาง 0-5568-5191 โทรสารกลาง 0-5568-5191
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. สถาพร ศรีภิรมย์
พ.ต.ท. อธิพงษ์ วุฒิวิวัฒนกุล
พ.ต.ท. เสน่ห์ เพลินทรัพย์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ยาพรม
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ นิภาพร
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สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กมลฐพัฒน์ ภูสินธนปวรัช
พ.ต.ต. สมาน คำตา
พ.ต.ท. สมชาย บุญมีจ้อย
พ.ต.ท. สมโภชน์ เข็มเพชร์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5568-5191
0-5568-5191
0-5568-5191
0-5568-5191

08-2534-1536
08-1040-2265
08-6029-2274
08-2324-6724

0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775
0-5565-2775

08-1474-7167
08-8293-1588
09-3158-1593
08-7317-8183
09-3316-5445
08-1888-1688
08-4895-5270
08-4163-4321
09-3229-9550

0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178
0-5565-9178

08-1809-8008
08-9857-2909
09-6189-0691
08-1281-1128
08-1962-5458
08-1281-5519
08-1972-7794
08-1844-8751
08-1764-6140
08-1283-8452

0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299

08-5247-6976
08-9856-4700
08-1973-8889
08-1886-4246
08-4855-6595
08-7527-1252
09-5634-4045

สภ.ศรีนคร โทรศัพท์กลาง 0-5565-2775 โทรสารกลาง 0-5565-2808
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สอบสวน
สว.สส.

พ.ต.อ. สุขเกษม สุนทรวิภาต
พ.ต.ท. ธีรยุทธ ศรีเกตุ
พ.ต.ท. วินัย เชื้อผู้ดี
พ.ต.ท. ชำนาญ ประดิษฐ์
พ.ต.ท. ชูชีพ โสฬส
พ.ต.ท. เสกสรร อรัญศรี
พ.ต.ท. วิเชียร ชฎาธาร
ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ เจริญมงคลรัตน์
พ.ต.ท. ณัฏฐกิตติ์ พร้อมมูล

สภ.ทุ่งเสลี่ยม โทรศัพท์กลาง 0-5565-9178 โทรสารกลาง 0-5565-9225
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิปรัชญ์ พัฒนาดี
พ.ต.ท. ประมวล กลัดทอง
พ.ต.ท. วันชาติ เทพวงษ์
พ.ต.ท. สุทธิพันธ์ คำมาอ้าย
พ.ต.ท. ชาติชาย ธรรมขันธ์
พ.ต.ท. วัฒนชัย โกศัย
พ.ต.ท. ณัฐฎวร กันธายอด
ร.ต.อ. เกษมศักดิ์ อุประวรรณา
พ.ต.ท. สงกรานต์ ดวงทอง
พ.ต.ต. อยู่คง กาวิน

สภ.คีรีมาศ โทรศัพท์กลาง 0-5569-3299 โทรสารกลาง 0-5569-3299
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เกียรติพงษ์ ทองเพียร
พ.ต.ท. จุฑานนท์ อินนุ่มพันธ์
พ.ต.ท. โกมินทร์ มีจันโท
พ.ต.ท. จำลอง ธรรมสอน
พ.ต.ต. ธนพงศ์ พึ่งศักดิ์
พ.ต.ท. ภูวดล อินชาญ
พ.ต.ท. สมเกียรติ ยนทิพเวส
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สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ถนอม กันธิยะ
พ.ต.ต. มนูญ น้อยเชื้อ
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ นิติวิทยากุล
พ.ต.ท. พลศิริ อนุพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299
0-5569-3299

08-1786-0506
08-7319-7598
08-1962-8578
08-9177-8245

0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144
0-5569-1144

08-0838-4040
08-1696-4189
08-3055-6654
09-5634-6823
08-1887-7215
08-4620-1420
08-1043-0878
08-0465-1999
08-9860-7672
08-6028-6858
08-3188-3982

0-5565-5225
0-5565-5225
0-5565-5225
0-5565-5225

08-1887-7596
08-1707-1941
08-9171-8248
08-1971-4903

สภ.กงไกรลาศ โทรศัพท์กลาง 0-5569-1144 โทรสารกลาง 0-5569-1144
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ถาวร รวมกิ่ง
พ.ต.ท. เอกภพ อยู่ม่วง
พ.ต.ท. สุเมธ วงษ์เกลียวเรียน
พ.ต.ท. สมคิด อินสอน
พ.ต.ท. วิชิต จันทร์ศรี
พ.ต.ท. สุระพงษ์ เสลาฤทธิ์
พ.ต.ท. เชาวลิตร วงศ์พิทักษ์
พ.ต.ท. ณัทรภณ ทรงไทย
พ.ต.ท. วินัย สวนนุ่ม
พ.ต.ท. ทรงกรต โนรา
พ.ต.ท. ชยุต เพ็ชรพุดจาด

สภ.ท่าฉนวน โทรศัพท์กลาง 0-5565-5225 โทรสารกลาง 0-5565-5225
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป
สว.สส.

พ.ต.ท. สมนึก นวลคำ
พ.ต.ท. รักษพงษ์ วังใน
พ.ต.ท. สุขาติ สีขาว
พ.ต.ท. สมพงษ์ โสภา

สภ.บ้านด่านลานหอย โทรศัพท์กลาง 0-5568-9028 โทรสารกลาง 0-5568-9028
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บรรจบ เขียวสอาด
พ.ต.ท. ชัยรัชต์ ทองยัง
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ จิตประสงค์พานิช
พ.ต.ท. สรวิชญ์ บริบูรณ์
พ.ต.ท. ศิรพงศ์ เกิดคุณากร
พ.ต.ท. ทศ ทาสีดา
พ.ต.ท. ภูวินท์ มังสิงห์จันทร์
พ.ต.ท.หญิง นาตยา ปานเอี่ยม

0-5568-9028
0-5568-9028
0-5568-9028
0-5568-9028
0-5568-9028
0-5568-9028
0-5568-9028
0-5568-9028

08-1785-2717
08-1805-3755
08-6214-5444
08-1959-4865
08-1727-0408
09-7918-4410
09-3234-5343
08-6818-1875
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Police
3 ม.2 ถ.อุทัย - โกรกพระ ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์กลาง 0-5650-3100 โทรสารกลาง 0-5650-3100
Web Site: www.uthaithani.police.go.th/home.html E-mail: Technopolice_pc_utn@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)

พล.ต.ต. สมจิตร์ ทองแท่ง
พ.ต.อ. อัครพล ศรีเสาวลักษณ์
พ.ต.อ. สมนึก แช่มช้อย
พ.ต.อ. ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.อ. ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์
พ.ต.อ.ดร. บัณฑิต อินทุฤทธิ์

0-5650-3101
0-5650-3102
0-5650-3104
-

08-1972-8781
06-2935-9651
08-1785-1946
08-7877-3939
08-9636-4343
08-9635-9062

พ.ต.อ. ชยรพ สายจันยนต์
พ.ต.ท.หญิง จุฑาพิสุทธิ์ เธียรธัญกิจ
พ.ต.ท. ปัญญา เรือนดี
พ.ต.ท. ฉัตรชัย คำยิ่ง
พ.ต.ต.หญิง วารุณี เจริญสุข
พ.ต.ท. ธเนตร บรรพต
พ.ต.ต. ไพศาล อินคล้าย
พ.ต.ท. วีระ หวังสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ขุนหมื่น

0-5650-3105
0-5650-3105
0-5650-3105
0-5650-3105
0-5650-3111
0-5650-3109
0-5652-4922
0-5650-3130
0-5650-3106
0-5650-3105

08-9037-2266
08-1284-3013
08-7149-5445
08-7194-0662
08-5535-0879
09-6843-6565
08-9964-5293
08-9272-8267
08-3303-5622

พ.ต.อ. ประสงค์ เฉลิมพันธ์
พ.ต.ท. เพชรกำแพง อยู่ยอด
พ.ต.ต. ณรงค์ พูลถม
พ.ต.ต. ธนายุทธ ชูเฉลิม
พ.ต.ต. สุจริต ทาวุธ

0-5650-3113
0-5650-3113
0-5650-3100
0-5650-3113
0-5650-3113

08-7006-6888
08-1973-2930
08-1971-0098
09-7996-8898
08-6888-3831

พ.ต.อ. สมหมาย เยี่ยงศรีเมือง
พ.ต.อ. วิบูลย์ ยอดชำนาญ

0-5650-3110
0-5650-3110

08-1785-3678
08-5269-5256

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)
สว.ฝอ.(เทคโน)
สว.ฝอ.(ยศ.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.5(กร.สถิติ.)
สว.ฝอ.(กง.)
สว.ฝอ.(กม.วน.)

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สวป.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เมืองอุทัยธานี โทรศัพท์กลาง 0-5651-1055,0-5651-1275 โทรสารกลาง 0-5651-1275
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพสิฐ แก้วจรัส
พ.ต.ท. อิทธิเดช สุขอิ่มภูมี
พ.ต.ท. สมควร ฉายเพ็ชร
พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศักดิ์ดี
พ.ต.ท. มานะ จำปาเฟื่อง
พ.ต.ท. ปพน แสวงวิทย์
พ.ต.ท. อนันต์ อัศวรัตน์
พ.ต.ท. ณรงค์เวทย์ พูลพ่วง
พ.ต.ท. กฤษฎา ธีรพงษ์
พ.ต.ท. พุทธวัตน์ ไทรชมภู

0-5651-1275 [301]
0-5651-1275 [302]
0-5651-1275 [205]
0-5651-1275 [211]
0-5651-1275 [211]
0-5651-1275 [205]
0-5651-1275 [204]
0-5651-1275 [208]

08-1939-2526
09-0456-2541
08-1971-0171
08-9724-0116
08-5737-3760
08-1785-5353
08-7202-7878
08-1474-1257
08-6399-3753
09-7157-3033

0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052
0-5659-7052

08-9521-4514
08-8269-5639
08-1283-6018
08-9262-5775
08-7544-7075
08-9119-4342
08-5182-0162
08-9351-7444
08-3312-5512

0-5653-1162
0-5653-1162
0-5653-1162
0-5653-1162
0-5653-1162
0-5653-1162
0-5653-1162
0-5653-1162

08-1674-5711
06-2921-1848
08-1518-8133
08-1886-5887
08-1972-0606
08-6522-5524
08-6376-6347
08-5001-5299

0-5654-3150
0-5654-3150

08-1933-2829
08-0111-1305

สภ.หนองขาหย่าง โทรศัพท์กลาง 0-5659-7052 โทรสารกลาง 0-5659-7052
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีระ เที่ยวมาพบสุข
พ.ต.ท. ดิลก พันธุ์ผึ้ง
พ.ต.ท. สมหมาย เงินดี
พ.ต.ท. นิมิต ฉิมะวงษ์
พ.ต.ท. มานิตย์ คงฑัพพรางค์กร
พ.ต.ท. ธนัญชัย ยศอาจ
พ.ต.ต. ทรงวุฒิ สวรรคโลก
พ.ต.ท. เขมณัฏฐ์ ภักดิ์แจ่มจรูญ
พ.ต.ต. ชัยยงค์ ม่วยอารีย์

สภ.หนองฉาง โทรศัพท์กลาง 0-5653-1162 โทรสารกลาง 0-5653-1162
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประนม มั่นเมือง
พ.ต.ท. วสุพล สนรักษ์
พ.ต.ท. สุวัฒน์ชัย บุญประเสริฐ
พ.ต.ท. ประเสิฐ อิวชาวนา
พ.ต.ท. สุรพล ศรีสมาน
พ.ต.ต. คำตัน คำดี
พ.ต.ต. ทรงจักร ประภัสสร
พ.ต.ท. สุนทรชัย วิชาญโฆษิต

สภ.เขาบางแกรก โทรศัพท์กลาง 0-5654-3150 โทรสารกลาง 0-5654-3150
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สุทธิโรจน์ ไกรวชิรสิทธิ์
พ.ต.ท. วิกูร เจริญรัตน์
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รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ปั้นทอง
พ.ต.ท. นพรัตน์ ปัวน้อย
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ ทรายสมุทร
พ.ต.ต. วิชาญ บุญมา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5654-3150
0-5654-3150
0-5654-3150
0-5654-3150

08-9856-6060
08-1280-1556
08-0028-1054
08-6079-1250

0-5659-1170
0-5659-1170
0-5659-1170
0-5659-1170
0-5659-1170
0-5659-1170
0-5659-1170
0-5659-1170

08-1822-7808
08-1887-2119
08-1376-7885
08-1541-3112
09-4765-7772
08-9567-4690
08-1280-1005
08-1887-1653

0-5654-1210
0-5654-1210
0-5654-1210
0-5654-1210
0-5654-1210
0-5654-1210
0-5654-1210

09-3138-7856
08-1298-6564
08-1888-7477
08-1838-3886
08-1888-8757
08-7198-4347
09-8289-7844

สภ.ทัพทัน โทรศัพท์กลาง 0-5659-1170 โทรสารกลาง 0-5659-1170
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นพรุจ ธัญญสิริ
พ.ต.ท. เรืองยศ คำอินทร์
พ.ต.ท. ณฐกร ใหม่นิถะ
พ.ต.ท. วิรัตน์ ดำคง
พ.ต.ท. ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล
พ.ต.ท. วิริยะ คิดบา
พ.ต.ท. สนั่น ยอดบ่อพลับ
พ.ต.ท. คเชษฐ์ สุระวาศรี

สภ.ตลุกดู่ โทรศัพท์กลาง 0-5654-1210 โทรสารกลาง 0-5654-1210
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ สุนทรารักษ์
พ.ต.ท. วิภาส เพ็ชรโรจน์
พ.ต.ท. วิเชียร มีมุข
พ.ต.ท. ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์
พ.ต.ท. นิรันดร์ นิสัยคาน
พ.ต.ท. บุญเกื้อ เซ็นน้อย
พ.ต.ท. วิชิต เพชรรัตน์

สภ.บ้านไร่ โทรศัพท์กลาง 0-5653-9106,0-5653-9091[191] โทรสารกลาง 0-5653-9106
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิติศักดิ์ กะสิวัฒน์
พ.ต.ท. ธีระยุทธ ใช้สง่า
พ.ต.ท. บรรจง วราหะ
พ.ต.ท. โกศล ใจเพ็ชรดี
พ.ต.ท. พลพิพัฒน์ เฟื่อยมี
พ.ต.ท. พิชัย มาพิจารณ์
พ.ต.ท. มนัส รัตนากร
พ.ต.ต. พลพรรค เพ็งอุ่น

0-5653-9106
0-5653-9106
0-5653-9106
0-5653-9106
0-5653-9106
0-5653-9106
0-5653-9106
0-5653-9106

08-9813-0978
08-8285-9933
09-2667-9681
08-1331-7586
09-3224-4046
08-9410-8999
08-7905-0360
08-1786-5543

0-5654-2145
0-5654-2145

08-1888-9418
08-1777-8368

สภ.เมืองการุ้ง โทรศัพท์กลาง 0-5654-2145 โทรสารกลาง 0-5654-2145
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ณรงค์ พิทักษ์ธานิน
พ.ต.ท. ประเสริฐศิลป์ วัธนจิตต์
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รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภสุ จันทร์สม
พ.ต.ท. สมพร แก้ววานิช
พ.ต.ต. สงคราม ศรีบุญ
พ.ต.ท. คมชาญ สีกะ
พ.ต.ต. พงษ์ศิลป์ เจริญพิทักษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5654-2145
0-5654-2145
0-5654-2145
0-5654-2145
0-5654-2145

08-1936-8893
08-1958-8466
08-8282-8346
08-9960-9521
09-8750-0709

0-5659-9081
0-5659-9081
0-5659-9081
0-5659-9081
0-5659-9081
0-5659-9081
0-5659-9081

08-9960-3577
09-2875-2858
08-1707-7174
08-1851-3364
08-6209-3998
08-1785-1087
08-4152-2741

0-5653-7095
0-5653-7095
0-5653-7095
0-5653-7095
0-5653-7095
0-5653-7095
0-5653-7095

08-1283-4209
08-1729-4936
08-6206-9774
09-6881-8088
09-4487-1229
08-7962-0224
08-1727-6502

0-5651-8129
0-5651-8129
0-5651-8129
0-5651-8129
0-5651-8129
0-5651-8129
0-5651-8129

08-1887-7378
08-7209-6211
08-1887-4739
08-9856-2439
08-7209-6211
08-6324-2583
08-4807-2042

สภ.สว่างอารมณ์ โทรศัพท์กลาง 0-5659-9081 โทรสารกลาง 0-5659-9081
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดุล เจริญคุณวิวัฏ
พ.ต.ท. ธนเมศฐ์ ธัญญโชติอนันท์
พ.ต.ท. เจษฎา พี่งงาม
พ.ต.ท. ทักษิณ โพธิ์ใหญ่
พ.ต.ท. คมสัน เจนใจ
พ.ต.ท. พนอ อินทร์วิเชียร
พ.ต.ท. กฤตย์ กสิสิทธิ์

สภ.ลานสัก โทรศัพท์กลาง 0-5653-7095 โทรสารกลาง 0-5653-7095
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อำนาจ ทีคะสุข
พ.ต.ท. พลาย นมเนย
พ.ต.ท. สันติ ทองเชื้อ
พ.ต.ท. มนัส ปานสอน
พ.ต.ท. อำนาจ เจียมวิเศษ
พ.ต.ท. บุญเกิด เทืองผล
พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ แก้วแดง

สภ.ห้วยคต โทรศัพท์กลาง 0-5651-8129 โทรสารกลาง 0-5651-8129
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธวัช ตุ่นคำแดง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ นงค์ทอง
พ.ต.ท. สุริยัน สุทธินีติกรกุล
พ.ต.ท. ฐนพล อริวรรณา
พ.ต.ท. ทรงยศ ลอยเมฆ
พ.ต.ท. ปฏิภาณ เชี่ยวชาญ
พ.ต.ต. ประทีป แก้วแสนสาย
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
837 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์กลาง 0-5622-1200-2 โทรสารกลาง 0-5622-2251
Web Site: www.adm_school6.education.police.go.th E-mail: thurakarnptcr6@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก. (1)
รอง ผบก. (2)

พล.ต.ต. นิรันดร์ ดีมี
พ.ต.อ. พิษณุ หาญบุญเศรษฐ
พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ พิมพิสุทธิ์

0-5622-1200-2
0-5622-1200-2
0-5622-1200-2

09-0994-6777
08-1914-2044
08-1886-5151

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5622-1200-2 โทรสารกลาง 0-5622-2251
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ
พ.ต.ท. ชนะ ธนันท์วงศ์
พ.ต.ท. เดชา ตันติวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง จุฑามาส สถาพรศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง วรุณศินีย์ ฟูมูลเจริญ

0-5622-1200-2
0-5622-1200-2
0-5622-1200-2
0-5622-1200-2
0-5622-1200-2

08-9776-6445
09-5246-0599
08-1657-4430
08-1680-7205
08-1962-1621

กองกำกับ/ฝ่ายบริการการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-5622-1200-2 โทรสารกลาง 0-5622-2251
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศรุต สงวนสุข
พ.ต.ท. ณรงค์ ครองธรรม
พ.ต.ท. ธีระเดช สินสกุล
พ.ต.ท. วรวิทย์ วราพันธุ์
พ.ต.ท. จรินทร์ ฉ่ำทอง

0-5623-3006
0-5623-3006
0-5623-3006
0-5623-3006
0-5623-3006

06-1625-1429
08-9813-3776
09-5249-2509
09-3284-9993
08-1963-4286

กองกำกับ/ฝ่ายปกครองและการฝึก โทรศัพท์กลาง 0-5622-1200-2 โทรสารกลาง 0-5622-2251
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย (สบ 2)
ผบ.ร้อย (สบ 2)
ผบ.ร้อย (สบ 2)

พ.ต.อ. เกษม สีจ๊ะแปง
พ.ต.ท. ปรีชา กิ่มเกลี้ยง
พ.ต.ท. ธวัช จันทร์ต่วน
พ.ต.ท. เดชา แจ่มสว่าง
พ.ต.ท. โชติพิสิฐ บุญชู

-

08-9638-3039
09-1838-6689
09-2684-1662
08-9858-0399
08-1887-8916

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชากฎหมาย โทรศัพท์กลาง 0-5622-1200-2 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)

พ.ต.ท. โอภาส คะรุรัมย์
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญณี คะรุรัมย์
พ.ต.ท. โกวิทย์ เกียรติเสวี
พ.ต.ท. อนุรักษ์ พัสสร
พ.ต.ท. ธัชฐพงศ์ ธนานนทสวัสดิ์

0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

08-7314-5959
08-1674-8816
08-1040-2234
08-9271-1108
08-9449-1871
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ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.ดร. สุพจน์ พรมพิทักษ์
พ.ต.ท. วสันต์ สิงห์ดา
พ.ต.ท.หญิง ธัญญพัฒน์ เที่ยงอยู่
พ.ต.ท.หญิง รัตนา พิณแสง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

มือถือ
08-7199-5875
08-1727-7359
08-6902-4429
08-6734-1897

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาบริหารงานตำรวจ โทรศัพท์กลาง 0-5622-1203 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง ศิริมา ภาคอัต
พ.ต.ท. พิภู นิมะพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สังเวียน อันตระโลก

0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

08-1283-0831
08-5249-4623
08-6655-2459

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาทั่วไป โทรศัพท์กลาง 0-5622-1203 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง ศศิภา พึ่งเนียม
พ.ต.ท.หญิง วีณา มโนหมั่นศรัทธา
พ.ต.ท.หญิง จรุงจิรา มณีศิริ

0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

08-9271-9236
08-1343-7068
08-1973-5500

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-5622-1203 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.ท. ปกรณ์ เส็งทอง
พ.ต.ท. ศิวสรรค์ พงษ์สุกฤษฎิ์
พ.ต.ต. สันติ ดีโหมด

0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

08-1281-2918
08-7312-0800
08-1887-4400

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาป้องกันปราบปราม โทรศัพท์กลาง 0-5622-1203 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.ท. จินุกูล หลวงอภัย
พ.ต.ต.ดร. จำรัส ปานฟัก
พ.ต.ต.หญิง ศุภกาณฑ์ เจริญสุข

0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

08-1972-6845
08-4708-5656
08-4639-7345

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาจราจร โทรศัพท์กลาง 0-5622-1203 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง สันต์ฤทัย ธนปุณยานันท์
พ.ต.ต. กฤษฎา สิงห์พลงาม
พ.ต.ต.หญิง รัชดา พินิจธรรม

0-5622-1203
0-5622-1203
0-5622-1203

08-1887-5294
08-0508-9781
09-1840-2540

กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชากีฬา โทรศัพท์กลาง 0-5622-1203 โทรสารกลาง 0-5622-2251
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.ท. วัลลภ ทองห่อ
พ.ต.ต. จีระพันธ์ ทับทิมเทศ

0-5622-1203
0-5622-1203

08-6734-1477
08-5672-9437
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ภ.7
ตำรวจภูธรภาค 7
Provincial Police Region 7
109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง 0-3424-5990-9 โทรสารกลาง 0-3424-5987
Web Site: www.police7.go.th E-mail: police7@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
รอง ผบช.(4)
รอง ผบช.(5)
รอง ผบช.(6)
รอง ผบช.(7)
ผบก.ประจำ
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช
พล.ต.ต. สรศักดิ์ เย็นเปรม
พล.ต.ต. ชนาภัทร เชยสมบัติ
พล.ต.ต. สมเกียรติ แสงสินศร
พล.ต.ต. สุรชัย ควรเดชะคุปต์
พล.ต.ต. สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
พล.ต.ต. กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์
พล.ต.ต. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
พล.ต.ต. มานิตย์ จำลองรักษ์
ร.ต.อ. พนัส เพ็งบุญ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3424-5901 [901]
0-3424-5928 [928]
0-3424-5904 [904]
0-3424-5958 [958]
0-3424-5938 [938]
0-3424-5907 [907]
0-3424-5908 [908]
0-3424-5968 [968]
0-3424-5409 [409]
0-3424-5918 [918]

08-1820-0231
08-1871-8558
08-1965-9659
08-1872-1111
08-1612-6223
08-9770-7548
06-1409-3636
08-4717-1885
08-1857-8287
08-4553-9999

0-3251-6341
0-3251-6341
0-3251-6341
0-3251-6341
0-3251-6341
0-3251-6341

08-1782-2648
08-3314-8365
08-1636-8337
08-1424-1725
06-1553-7918
09-2454-1455

0-3424-5939 [939]

08-1824-5060

กองอำนวยการถวายความปลอดภัย 97
อาคารภักดีจักรินทร์ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบฯ 77110
โทรศัพท์กลาง 0-3251-6338, 0-3251-6340-42 โทรสารกลาง 0-3251-6339
E-mail: pukdee97@gmail.com
หน.ฝอ.กอ.ปภ.97
รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.97
รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.97
รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.97
หน.ฝ่าย กพ./กบ.กอ.ปภ.97
หน.ฝ่าย นผ./ขว.กอ.ปภ.97

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล
พ.ต.ท. กิตติ มหารักษิต
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ จิตต์จำนงค์
พ.ต.ท. ชลิต เมืองเพ็ชร
ร.ต.อ. สุรนาท แผ่นทอง
ร.ต.ท. อภิศักดิ์ แก้วประดิษฐ์

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง 0-3424-5990-9 โทรสารกลาง 0-3424-5987
Web Site: www.police7.go.th E-mail: police7@royalthaipolice.go.th
ผบก.

พล.ต.ต. อาทิชา เปาอินทร์
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายตำรวจติดตาม

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. วิเชียร อินเทียน
พ.ต.อ. ไชยา สงวนจีน
พ.ต.อ. กันตพิชญ์ กฤตวงศ์วิมาน
ร.ต.อ. ณัฎฐ์ ชูแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3424-5930 [400]
0-3424-5930 [400]
0-3424-5930 [400]
0-3424-5949 [949]

08-1888-3511
08-2253-3346
08-5379-3939
08-3611-4864

0-3424-5915 [915]
0-3424-5917 [917]
0-3424-5911 [911]
0-3424-5912 [912]
0-3424-5913 [913]
0-3424-5914 [914]

08-1572-2181
08-1638-4878
09-7245-3966
08-1995-9429
08-1995-9429
08-4023-3504

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9911 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ บุญทัน
พ.ต.ท. ตุลย์ สุนทรวิภาต
พ.ต.ต.หญิง ประพา นุชนารถ
พ.ต.ต. บรรจบ ดีประสิทธิ์
พ.ต.ท. ประวิง ทองอ่วมใหญ่
พ.ต.ท.หญิง ธัญญา แตงประวัติ

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-3424-599211 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. สมชาย เงินทองดี
พ.ต.ท.หญิง ณิชารัศม์ สุรพัชระสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง สุรีพร ปฐมิกากร
พ.ต.ต. อุดร ภานุมาศ
พ.ต.ต. วรท กรุงกาญจนา
พ.ต.ต. วิชัย วันทะมาต

0-3424-5925 [925]
0-3424-5926 [926]
0-3424-5926 [927]
0-3424-5921 [921]
0-3424-5921 [921]
0-3424-5921 [921]
0-3424-5921 [921]

08-1385-8912
08-7762-1619
08-1736-6939
08-9774-9606
08-9200-7600
08-9124-4221

0-3424-5935 [935]
0-3424-5936 [936]
0-3424-5937 [937]
0-3424-5931 [931]
0-3424-5932 [932]
0-3424-5933 [933]
0-3424-5934 [934]

08-1867-2987
08-5664-8604
08-1835-5120
08-1989-4987
08-0199-1996
08-0788-7447
08-9254-9629

0-3424-5945 [945]
0-3424-5946 [946]
0-3424-5947 [947]
0-3424-5941 [941]
0-3424-5942 [942]

08-0111-1678
08-1856-1501
08-1897-3550
08-7504-5322
08-9691-5019

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9931 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุมลรัตน์ ชิตประเสริฐ
พ.ต.ท. สมจิต ภูเก็ต
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ศร ศิลป์ศุภาโสภณ
พ.ต.ท.หญิง วีระวรรณ สวัสดิเกียรติ
พ.ต.ท. สันติพงษ์ วงษ์ชมภู
พ.ต.ท. อดิศร ชูฤกษ์
พ.ต.ต.หญิง พัชรนันท์ สมบัติรวิวงศ์

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9941 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พนิช อ่วมสอาด
พ.ต.ท.หญิง มะวรรณ โรจน์ปักษาเทพ
พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิงห์เหยาะ
พ.ต.ท.หญิง รำไพ จงสืบสุข
พ.ต.ท.หญิง แสงเทียน วันเปลี่ยนสี
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมพงษ์ เสนางาม
พ.ต.ท.หญิง รัตติกร กาจนนฤนาท

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3424-5943 [943]
0-3424-5944 [944]

08-1721-0512
08-9611-1347

0-3424-5955 [955]
0-3424-5954 [954]
0-3424-5951 [951]
0-3424-5952 [952]
0-3424-5953 [953]

08-4549-2898
09-4680-7799
08-6022-9657
08-1308-9637
08-6036-3855

0-3424-5965 [965]
0-3424-5966 [966]
0-3424-5964 [967]
0-3424-5964 [961]
0-3424-5962 [962]
0-3424-5963 [963]
0-3424-5964 [964]

08-6321-9804
08-2595-6469
08-1423-4900
08-2787-1111
08-9457-9942
08-6024-1696
08-6615-5384

0-3424-5975 [975]
0-3424-5976 [976]
0-3424-5977 [977]
0-3424-5971 [971]
0-3424-5974 [972]
0-3424-5973 [973]
0-3424-5974 [974]

08-1736-5814
08-1192-9325
08-1827-2928
08-9836-3659
06-3947-4876
08-6377-5774
08-9996-3858

0-3424-5983 [983]
0-3424-5983 [983]
0-3424-5983 [983]
0-3424-5983 [983]

08-1924-5689
08-9919-3399
08-6967-9348
08-1632-0441

0-3424-5979 [979]
0-3424-5989 [989]
0-3424-5919 [919]

08-2294-2669
08-1792-7381

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9951 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนภัทร ดอกดวง
พ.ต.ท.หญิง ปุญณภา กระต่ายทอง
พ.ต.ท.หญิง สุธินันท์ กลวงศ์
พ.ต.ท. ธำรง ศรีทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง ปัณณพัฒน์ สุวรรณดี

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9961 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ พานิชอัตรา
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ แสงวิรัช
พ.ต.ท.หญิง วิภารัตน์ จ่าหมื่นปราบนคร
พ.ต.ต. รังสรร ไทยศรี
พ.ต.ท.หญิง องุ่น แตงสาขา
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร โพธิ์ศรี
พ.ต.ท.หญิง ทัศยา แช่มช้อย

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9971 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จตุพล เมืองชู
พ.ต.ท. พรพจน์ สุวรรณศรี
พ.ต.ท. สำราญ สมคะเณ
พ.ต.ต.หญิง สุภาพร เยียนเพชร
พ.ต.ท. สมเกียรติ คำกาหลง
พ.ต.ต. ภานุพงศ์ ชมดารา
พ.ต.ท. อุดมสิน ศรีเจริญ

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9981 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สามารถ พฤกษา
พ.ต.ท. ธวัชชัย สุดประเสริฐ
พ.ต.ต. ศิรชัช อรุณกล้า
พ.ต.ต.หญิง หนูวรรณ หนูวรรณ

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 03-4245-9991 โทรสารกลาง 0-3424-5987
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท.หญิง พุทธพร โกศิยะกุล
พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ เสริมสิน
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เพชรเที่ยง เพชรเที่ยง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3424-5929 [929]

มือถือ
08-9809-2240

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Crime Investigation Division Provincial Police Region 7
11/3 หมู่ - ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง 0-3427-1293 โทรสารกลาง 0-3425-1979
Web Site: www.cid.police7.go.th E-mail: cid.p7@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. สมชาย รักเสนาะ
พ.ต.อ. ทิวา บุญดำเนิน
พ.ต.อ. ไชยา สุนทรกิจ
พ.ต.อ. พันธนะ นุชนารถ
พ.ต.อ. ชมชวิณ ปุระธนานนท์
ร.ต.อ. ธีระพงศ์ วรสุทธิ์พิศาล

0-3427-1293 [100]
0-3427-1293
0-3427-1293 [164]
0-3427-1293
0-3427-1293(102)
0-3427-1293 [100]

08-1857-3232
09-2894-9355
08-1944-3115
08-9321-2222
08-1310-1198
09-1815-6868

พ.ต.อ. เสรี ถีระรักษ์
พ.ต.ท.หญิง ทัศนาวดี นาคบุญพรหม
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ แก่นสวาท
พ.ต.ท. สุเทพ สูงศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ณิชกานต์ เข็มสุข

0-3427-1293 [111]
0-3427-1293 [122]
0-3427-1293 [211]
0-3427-1293 [219]
0-3427-1293 [212]

08-1985-7239
08-1880-9949
08-9444-6718
08-1009-2702
09-1045-1881

พ.ต.อ. ประสิทธิชัย เอกอุรุ
พ.ต.อ. วินัย วงษ์จันทร์
พ.ต.อ. สมมาตร จันทรัตน์
พ.ต.อ. ณรงค์ น้อยพันธุ์
พ.ต.อ. บุญรัตน์ เพลินคู่ธรรม
พ.ต.อ. สุพจน์ ทองอ่อน
พ.ต.อ. ศุภฤกษ์ ไชยภูมิสกุล
พ.ต.อ. พิษณุ สมนึก
พ.ต.อ. วันชัย วิลาศรี
พ.ต.อ. สามารถ เจริญยศ
พ.ต.อ. สมบัติ แสงสว่าง
พ.ต.อ. ธนวิทย์ กาญจนนฤนาท
พ.ต.อ. นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์

0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293

08-1513-0622
08-4520-8414
08-1736-5936
08-9992-5594
08-9257-7749
08-1995-1734
09-5625-9954
08-1009-9009
08-7792-4409
08-1924-8749
09-1887-8805
08-9837-9085
08-7717-7742

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3427-1293 โทรสารกลาง 0-3425-1979
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

หน้า 561

ภ.7

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ชัชชน นราวุฒิพร
พ.ต.อ. ธานินทร์ แสวงไวศยสุข
พ.ต.อ. ศิริรักษ์ สุรังษี
พ.ต.อ. สมเกียรติ จาคีไพบูลย์
พ.ต.อ. ประจักษ์วิช สว่างยิ่ง
พ.ต.อ. ศักยฐิปฎ์ ศิรสุกล
พ.ต.อ. โยธิน เท่งฮวด
พ.ต.อ. พสิษฐ์ ก้อนสิน
พ.ต.อ. ธฤต เรืองเดชา
พ.ต.อ. อนัน ชูสวัสดิ์
พ.ต.อ. ธีระเดช เดชศิริ
พ.ต.อ. สรรเพชญ กิตติธรรมโกศล
พ.ต.อ. สารสิทธิ์ นวมมณีรัตน์
พ.ต.อ. ธีรพันธ์ นิธิภณยางสง่า
พ.ต.อ. สมรวม เกตุหลำ
พ.ต.อ. สมชาย เบิกไพร
พ.ต.อ. ธวัชชัย นกน้อย
พ.ต.อ. สมชาย ทองเสงี่ยม
พ.ต.อ. สมศักดิ์ พิกุลทอง
พ.ต.อ. นิรัต สวัสดี
พ.ต.อ. เริงศักดิ์ สิทธิสาร
พ.ต.อ. บุญเลิศ หาวงศ์
พ.ต.อ. นฤพนธ์ ธนกฤตานนท์
พ.ต.อ. ดาวรุ่ง นาวิก
พ.ต.อ. วิชัย โพทุมทา
พ.ต.อ. เกษม ช้างเผือก
พ.ต.อ. ประสาน จังพานิช
พ.ต.อ. เชิญ พรายมี
พ.ต.อ. เมธี สงวนสัตย์
พ.ต.อ. ชัชวาล สังข์รักษา
พ.ต.อ. ไชยพัฒน์ เจริญวัย
พ.ต.อ. ชัยชนะ บุญรอด
พ.ต.อ. พีระรัตน์ ตันธนะชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293

มือถือ
08-1807-5255
08-1753-7020
08-1425-0956
08-1988-5894
08-1423-3810
08-1862-4839
08-1829-7470
09-6515-6962
08-1995-6168
08-1921-9491
08-9888-7780
08-1856-6534
08-1942-2127
09-1191-9356
08-1942-6020
08-9547-8164
08-1994-7548
09-7241-2488
08-1856-5587
09-2265-3899
09-8914-2861
08-1570-3858
08-1641-8903
08-7166-7373
08-6165-9009
08-3006-7182
08-1880-8885
08-1820-6040
08-1763-1713
09-3535-6965
08-1255-7128
08-6706-1261
08-1665-5303
หน้า 562
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์
พ.ต.อ. มนตรี คชาพรรธน์
พ.ต.อ. วัชระ ประพฤติบัติ
พ.ต.อ. บุญมี พูลสวัสดิ์
พ.ต.อ. สนธยา ดีหะสิงห์
พ.ต.อ. สมชาย สีทองสุก
พ.ต.อ. ณธรรศ ชัยรัตน์

0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293
0-3427-1293

08-1734-3915
08-0441-7048
08-9644-4155
08-9090-3857
08-7008-6760
08-1685-7925
08-9107-6994

พ.ต.อ. ปรีดา อิ่มเจริญ
พ.ต.ท. สำราญ กลั่นมา
พ.ต.ท. วศิน พลายศิริ
พ.ต.ท. โยธี เบ็ญจวรรณ์
พ.ต.ท. ณรงค์ คุ้มภัย
พ.ต.ต. รัฐนันท์ สมวงศ์

0-3427-1293(131)
0-3427-1293(231)
0-3427-1293(231)
0-3427-1293(231)
0-3427-1293(231)
0-3427-1293(231)

08-1428-8083
08-1941-1211
08-1845-4913
08-9548-5187
08-1017-0178
08-7532-5656

กองกำกับการสืบสวน 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 0-3427-1296 โทรสารกลาง 0-3427-1296
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ
พ.ต.ท. สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์
พ.ต.ท. พันธ์ศักดิ์ ทัพเจริญ
พ.ต.ต. ยอดชาย แก้วเรือง
พ.ต.ต. เจษฎา ทองทา
ร.ต.อ. วิษณุ พงศ์พันธุ์อนุสร

0-3427-1296(242)
0-3427-1296(242)
0-3427-1296(242)
0-3427-1296(242)
0-3427-1296(242)
0-3427-1296(242)

08-7956-6464
08-1832-1395
08-1941-3846
08-5098-1111
08-5179-4287
08-6519-3234

กองกำกับการสืบสวน 3 โทรศัพท์กลาง 0-3427-1294 โทรสารกลาง 0-3427-1294
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เศรษฐสิริ นิพภยะ
พ.ต.ท. เพทาย จันทรไพร
พ.ต.ท. ปรัชญา คชประดิษฐ์
พ.ต.ท. จิรภัทร สอาดรักษ์
พ.ต.ท. ชัยนรงค์ ดีศิริ
พ.ต.ต. นภนต์ ชนะผล

0-3427-1294
0-3427-1294
0-3427-1294
0-3427-1294
0-3427-1294
0-3427-1294

08-1643-4441
08-7078-8880
08-1995-0958
08-9981-9977
08-9410-0088
08-2333-5663

0-3427-1293(222)
0-3427-1293(222)
0-3427-1293(222)
0-3427-1293(222)

08-9740-9888
08-1868-5179
08-1751-1143
08-5175-4949

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมชาญ พิณคันเงิน
พ.ต.ท. ศราวุธ ศรีสังวรณ์
พ.ต.ท. คีรินทร์ วงศ์ศศิธร
พ.ต.ท. นิยม สุวรรณคง

หน้า 563
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กฤษฎิพัจน์ ศรีอ่อน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3427-1293(222)

มือถือ
08-3999-9442

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-3220-0385 โทรสารกลาง 0-3220-0385
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
พ.ต.ท. นุชิต จาละ
พ.ต.ท. สรรธน ภูมิธเนศ
พ.ต.ท. ปริญญา ใคร่ครวญ
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชูชื่น
พ.ต.ต. ตะวัน ตระการฤกษ์

0-3220-0385
0-3220-0385
0-3220-0385
0-3220-0385
0-3220-0385
0-3220-0385

08-1816-9284
08-1813-2542
08-8333-7799
08-9161-1454
08-9663-5531
08-1455-4333

กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์กลาง 0-3282-7322 โทรสารกลาง 0-3282-7322ต่อ200
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
ผบ.ร้อย
ผบ.ร้อย
ผบ.ร้อย

พ.ต.อ. โกศล ยามา
พ.ต.ท. กิตติ มหารักษิต
พ.ต.ท. ชลิต เมืองเพ็ชร
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ จิตต์จำนงค์
พ.ต.ท. เผด็จ พูนผล
พ.ต.ท. ทิวา พรมเดช
พ.ต.ท. เสน่ห์ สำเนียงสูง
พ.ต.ต. สุนทร ทรัพย์พนาพรชัย

0-3282-7322
0-3282-7322
0-3282-7322
0-3282-7322
0-3282-7322
0-3282-7322
0-3282-7322
0-3282-7322

08-1738-8678
08-3314-8365
08-1424-1725
08-1636-8337
08-7533-7185
09-8828-6387
06-1632-5968
08-1342-4814

ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Police
16 ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง 0-3424-2282 โทรสารกลาง 0-3424-2712
Web Site: www.npt.police7.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายตำรวจประสานงาน

พล.ต.ต. กฤษณะ ทรัพย์เดช
พ.ต.อ. มานูญ เชวงเกียรติ
พ.ต.อ. อำนวย วรญาวิสุทธิ์
พ.ต.อ. อนุภาพ ศรีนวล
พ.ต.อ. ดิเรก ปลั่งดี
พ.ต.อ. อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์
พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ชูนาค
ร.ต.อ. อภิรักษ์ อมตศรีประเสริฐ

0-3425-3612
0-3425-3162
-

08-4455-5451
09-5695-5448
08-9189-1945
08-1811-6887
08-1374-1424
08-1852-5901
08-7155-3939
09-2414-5199

หน้า 564
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ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (ธร./กพ.)
สว. (ขว./มก.)
สว. (ยศ./จร.)
สว. (กบ./พธ.)
สว. (ชมส./ตปท.)
สว. (งปม./กง.)
สว. (กม./วน.)

พ.ต.อ. ธิษณ์อนัญ แสงชัยพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สุนีย์ เทพสิทธิ์ ทองสิมา
พ.ต.ท. ธนิศร บุญแม้น
พ.ต.ท. อาทร ทองสอาด
พ.ต.ท. กิตติ ลาภปรากฏ
พ.ต.ท. วินัย มนัสปัญญากุล
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ลัดดากลม
พ.ต.ต. ภัฏ อินเถลิงศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง รวิธิดา กู้เกียรติศักดิ์
พ.ต.ท. ทวีสุข จุลละนันทน์

0-3424-2282
0-3421-0267
0-3425-1140
0-3421-0268
-

08-6034-6312
08-7090-2414
08-9678-4242
08-1196-1678
08-9410-0289
08-1912-2291
08-1856-3948
08-9999-9618
08-1421-6161
08-1016-9298

กก.สส.ภ.จว.นครปฐม โทรศัพท์กลาง 0-3421-0270 โทรสารกลาง 0-3421-027
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. พัฒนา ปรีชานนท์
พ.ต.ท. อิทธิเดช สุนทร
พ.ต.ท. สุรชัย ยติรัตนกัญญา
พ.ต.ท. กันต์พงษ์ โฆษิตสุริยมณี
พ.ต.ท. อัมพร ลิ้มประสาท
พ.ต.ท. สามิตร ไชยอิ่นคำ
พ.ต.ต. สัมพันธ์ แย้มพวง
พ.ต.ต. สักกะ ศรีฟ้า
พ.ต.ต. สาโรจน์ ถิรโชติพงศา

0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270
0-3421-0270

08-1772-8888
08-1499-4040
08-1614-4586
08-6242-8958
08-1948-5930
08-1571-8544
08-1318-5301
08-1480-3036
08-9836-8600

พ.ต.อ. วิธิวัฒน์ ศรีทองจ้อย
พ.ต.อ. อภิชาต ศรีทองกุล
พ.ต.อ. พัฒพงศ์ คนแรง
พ.ต.ท. ฐิติวัชร์ อริยะเลิศชัย

0-3421-0271
0-3421-0271
0-3421-0271
0-3421-0271

08-3544-4441
08-6800-0684
08-6327-8759
08-1738-8995

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองนครปฐม โทรศัพท์กลาง 0-3424-2886, 0-3427-0191, 0-3424-2774 โทรสารกลาง 0-3424-2774
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก. (จร.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม
พ.ต.ท. สุธี วรรณสูตร
พ.ต.ท. ชาติภัทร พิเนตรบูรณะ
พ.ต.ท. ฤทธิรงค์ โชติกลาง
พ.ต.ท. ปรีชา วงษ์จรัสเกษม
พ.ต.ท. ปิยะพงศ์ กล้วยไม้

0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774

08-5222-4646
08-1378-3883
09-4929-3595
08-4100-5252
08-1811-6914
08-1787-7079
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บุญพา ปาระแม
พ.ต.ท. นภดล พรหมพินิจ
พ.ต.ท. ราเชน แสงหมี
พ.ต.ท. สมพร จรเอียด
พ.ต.ท. บุญญศักดิ์ ติ๊บมา
พ.ต.ท. วีรวิทย์ ลภัสจารุสกุล
พ.ต.ท. นิพนธ์ ก่อเกียรติตระกูล
พ.ต.ท. เฉลิมฤทธิ์ ถาวร
พ.ต.ต. ปิยะชัย มั่นคง
พ.ต.ต. กันตภณ เสือดาว
พ.ต.ต. บุญทัน แก้วพวง
พ.ต.ต. ภูวนนท์ สมัครไทย
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์
พ.ต.ต. จักริน อินสว่าง
พ.ต.ท.หญิง อวยพร ศรีเทียมทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774
0-3424-2774

08-1929-6314
08-8495-5335
08-5197-8135
08-1434-4608
08-6144-8481
08-1944-5950
08-6664-0832
08-4569-9990
08-6338-8217
08-1763-7251
08-9743-4433
08-6378-3718
08-4546-4664
09-3525-4987
08-6368-7289

0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530
0-3422-7530

08-4080-9919
08-1262-9510
08-6999-5222
08-5702-3030
08-1736-5345
08-1763-3760
06-1919-5554
08-4499-3944
08-5963-3331
09-2453-2531
08-6503-6214
08-1925-4561
08-6352-2235
08-1406-1149

0-3432-5191
0-3432-5191

08-3146-9999
08-1620-2723

สภ.นครชัยศรี โทรศัพท์กลาง 0-3422-7530 โทรสารกลาง 0-3422-7529
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สีหเดช สระกอบแก้ว
พ.ต.ท. สานิต ชินจอหอ
พ.ต.ท. นิคม ชัยเจริญ
พ.ต.ท. บุญลือ ดอกบัว
พ.ต.ท. ปรัชญา พงศ์อัมพรสกุล
พ.ต.ท. ขวัญเมือง ทองวิจารณ์
พ.ต.ท. ภิญโญ มุสิกสาร
พ.ต.ท. ธีรพันธ์ เรืองเกษมพงศ์
พ.ต.ท. นาวิน ทรงละออ
พ.ต.ท. คณณัฏฐ์ ศุภวัชรโยธิน
พ.ต.ต. อาทิตย์ เอี่ยมขจร
พ.ต.ต. อิสรภาพ แก้วชลคราม
พ.ต.ท. ยงลิต ศุภผล
พ.ต.ต. ดำรงค์ คุ้มเกิด

สภ.สามพราน โทรศัพท์กลาง 0-3432-5191 โทรสารกลาง 0-3432-5195
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. พงษกร อุปพงษ์
พ.ต.ท. ยุทธนา สันติปรีชาวัฒน์
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. โชติช่วง ภาณุทัต
พ.ต.ท. เจริญศักดิ์ รัตนชงค์
พ.ต.ท. ไพรัตน์ รอดทอง
พ.ต.ต. ปรัชญา บูรณัติ
พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ ปิยวัจนาภรณ์
พ.ต.ท. นิยม นิยา
พ.ต.ท. เจษฏา ไร่เหนือ
พ.ต.ท. สุทธินันท์ สายสุนทร
พ.ต.ต. วันนิวัติ ปัญญาวานิชกุล
พ.ต.ท. บุรี อมรพิชิต
พ.ต.ท.หญิง รัตนาพร ตันติภัณฑรักษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191
0-3432-5191

มือถือ
08-1357-0238
08-9992-4355
08-1432-0401
08-1491-5635
08-9852-6682
08-1942-7833
08-1375-5769
08-2556-7079
08-6534-8359
08-5701-2593
08-1620-9203

สภ.กำแพงแสน โทรศัพท์กลาง 0-3435-1219,0-3435-5445 โทรสารกลาง 0-3435-5446
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ศุภเกียรติ เทิดตระกูล
พ.ต.ท. คุรุพงษ์ แก้วสะอาด
พ.ต.ท. ธานินทร์ อินทพรต
พ.ต.ท. ตนุภัทร ศรีวิบูลย์
พ.ต.ท. สมเกียรติ ทรัพย์ส่งเสริม
พ.ต.ท. สมจิตร ยศหนองทุ่ม
พ.ต.ต. คงเทพ บุญนาค
พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์ ไม้จันทร์ดี
พ.ต.ต. ธเนศ กลิ่นศรีสุข
พ.ต.ต. สุรพล เห็มไธสง
พ.ต.ต. กันตเมศฐ์ อัครโชควรานนท์
พ.ต.ต. เกรียงไกร นาคแก้ว

0-3435-1703
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219
0-3435-1219

08-1722-1947
09-2890-4153
08-5810-3753
08-1178-6446
08-2453-9591
08-3767-5511
08-2111-1575
08-1829-0023
09-1006-6078
08-9137-6575
08-9124-4221
08-3030-0026

0-2441-0447
0-2441-0447
0-2441-0447
0-2441-0447
0-2441-0447
0-2441-0447
0-2441-0447
0-2441-0447

08-1545-9446
08-1333-6527
08-1700-0207
08-3072-3599
08-1264-6060
08-1312-6069
08-9899-3742
08-9999-0217

สภ.พุทธมณฑล โทรศัพท์กลาง 0-2441-0442 โทรสารกลาง 0-2441-0442
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ทวี พรมมาลี
พ.ต.ท. พีระเดช เจริญเดช
พ.ต.ท. ธัชพล ว่องพานิช
พ.ต.ต. กิตติ์ธิพณ อุดมศิริพัชร
พ.ต.ต. ชานนท์ ยางนอก
พ.ต.ต. ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย
พ.ต.ท. ทวี โคตรภูธร
พ.ต.ท. วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เดชศักดา แต้มรุ่งเรือง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2441-0447

08-1292-7312

0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191
0-3439-1191

08-1736-0893
08-1526-2632
08-1736-6355
08-9546-3262
08-1858-5412
08-1981-0759
08-6168-8800
08-1198-9666
09-5965-4151
08-1940-2693
08-7164-9352
08-9949-4359
08-1192-4816

0-3438-1772
0-3438-1772
0-3438-1772
0-3438-1772
0-3438-1772
0-3438-1772
0-3438-1772

08-2999-5151
08-5244-3636
08-1880-7370
08-8782-4781
08-1529-0315
08-5403-8669
08-9824-1881

0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067

08-6337-0096
08-9918-8181
08-1941-0974
08-1645-9463
08-1880-2858
08-6311-1521
08-1624-1069
08-4128-6168
08-9090-8889

สภ.บางเลน โทรศัพท์กลาง 0-3439-1191 โทรสารกลาง 0-3439-1500
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วชิระ ลภเลิศ
พ.ต.ท. สุพจน์ กาญจนวิจิตร
พ.ต.ท. ทูน เดชคุณมาก
พ.ต.ท. จินดา ตาทองศรี
พ.ต.ท. สมควร วิเวก
พ.ต.ท. คมกฤช สุขเจริญ
พ.ต.ท. นาวา ปูดำ
พ.ต.ต. นราธิป สหัสเมธี
พ.ต.ท. ภูริพรรษณ์ โลหะกิจตระกูล
พ.ต.ต. สมยศ ทรัพย์จรัสแสง
พ.ต.ต. วิสิทธิ์ สุวรรณศีลศักดิ์
พ.ต.ต. เสนีย์ เวชพัฒ
พ.ต.ท. บุญลือ เสริมบุญ

สภ. ดอนตูม โทรศัพท์กลาง 0-3438-1772 โทรสารกลาง 0-3438-2006
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรชัย สุกใส
พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ สังข์แสง
พ.ต.ท. อำพล ภัทรมงคลกุล
พ.ต.ท. รัฐพล สุ่มมาตย์
พ.ต.ท. ศักดาวุธ อภิรติวาณิชย์
พ.ต.ท. สามารถ จงประเสริฐ
พ.ต.ต. มนตรี จ่าน้ำเที่ยง

สภ.โพธิ์แก้ว โทรศัพท์กลาง 0-3432-2067 โทรสารกลาง 0-3431-1192
ผกก.
รอง.ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช
พ.ต.ท. บรรพต เดชมา
พ.ต.ท. คณพศ เทพยา
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ เมืองฮาม
พ.ต.ท. ณรงค์ เรืองมี
พ.ต.ต. ธันวา สองวิหค
พ.ต.ต. ภูชิต เกตุแก้ว
พ.ต.ท. ครรชิต โขวัฒนชัย
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปัญญากาญจน์
พ.ต.ท. กิตติณัติ์ ปรีชาวุฒิวงศ์
พ.ต.ท. ณรงค์ ชาวังเย็น

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067
0-3432-2067

08-4328-6060
09-9535-5919
08-1986-1283
08-5632-9164

0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3
0-3497-0272-3

08-7340-6116
08-1986-2246
08-1857-5836
06-1435-3751
08-0660-6579
08-4316-0770
08-6326-0636
09-2572-9152
08-7096-9394

0-3439-5500
0-3439-5500
0-3439-5500
0-3439-5500
0-3439-5500
0-3439-5500
0-3439-5500
0-3439-5500

08-9897-3061
08-1848-0711
08-1981-1779
08-1442-6778
08-1999-4157
09-1884-6177
08-1995-9520
08-6536-6196

0-3438-4813
0-3438-4813
0-3438-4813
0-3438-4813
0-3438-4813
0-3438-4813
0-3438-4813

08-9918-9581
08-1947-4796
08-1942-6105
08-1281-1327
08-1856-9624
08-3159-6959
08-1696-6395

สภ.โพรงมะเดื่อ โทรศัพท์กลาง 0-3497-0272-3 โทรสารกลาง 0-3497-0273
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเสริฐ กัลยาวุฒิวงศ์
พ.ต.ท. สุวิน กูลรัตน์กิติวงศ์
พ.ต.ท. สุรจิต สิทธิวิไล
พ.ต.ท. ประวัติ ณ พัทลุง
พ.ต.ต. วัชรชัย ฉุยเนย
พ.ต.ต. ชาญยุทธ เสมอจิต
พ.ต.ท. วีระพัฒน์ เกตุษา
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ จิตติอุดมศักดิ์
พ.ต.ท. อติโรจน์ พิทักษ์สกุลกิตยา

สภ.สามควายเผือก โทรศัพท์กลาง 0-3439-5500 โทรสารกลาง 0-3439-5500
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิฑูรย์ พละสาร
พ.ต.ท. ภาณุทัต เหลืองสัจจกุล
พ.ต.ท. ปรีชา ทิมหอม
พ.ต.ท. บัณฑิต คณาลัยวุฒิพงศ์
พ.ต.ต. ธนิศร เอกรัตนณัฐ
พ.ต.ท. ธานินทร์ สันชวฤทธิ์
พ.ต.ต. ณัฐกฤษณ์ เฝื่อนปฐม
พ.ต.ต. สมพร ศักโกระ

สภ.กระตีบ โทรศัพท์กลาง 0-3438-4813 โทรสารกลาง 0-3483-4814
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ดอนหว่างไพร
พ.ต.ท. สำราญ ขาวแก้ว
พ.ต.ท. สรรค์ กุลนานันท์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เฉลิมพันธุ์
พ.ต.ท. อภิชาติ หงส์ไพบูลย์
พ.ต.ต. ปริญญา ปติโนธรรม

หน้า 569
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ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บางหลวง โทรศัพท์กลาง 0-3439-9006 โทรสารกลาง 0-3439-9008
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์
พ.ต.ท. ประวิทย์ แช่มมั่นคง
พ.ต.ท. ชาญชัย ณัฐโสนามัย
พ.ต.ท. อมระ มั่นดี
พ.ต.ท. วีระวัฒน์ เอมพันธุ์
พ.ต.ท. นราวุธ คำวันดี
พ.ต.ท. ธีระวุฒิ สุทธิพนไพศาล
พ.ต.ท. เริงศักดิ์ สีล้ง
พ.ต.ท. ยศพงศ์ พันธุ

0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006
0-3439-9006

09-5946-7806
08-1981-4953
08-1823-4788
08-1942-4250
08-4762-3121
08-7166-5559
08-5000-1333
08-3075-4747
09-0642-2485

พล.ต.ต. สรไกร พูลเพิ่ม
พ.ต.อ. ทีป ราญสระน้อย
พ.ต.อ. สมเกียรติ วัฒนพรมงคล
พ.ต.อ. ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
พ.ต.อ. สุรจิต ชิงนวรรณ์
พ.ต.อ. จำลอง งามเนตร
พ.ต.อ. วีระ วิจิตรหงษ์
ร.ต.อ. โกมินทร์ อัตโสภณวัฒนา

0-3441-1253
0-3441-1253
0-3441-1253
0-3441-1253
0-3441-1253
0-3441-1253
0-3441-1253
0-3441-1253

08-1948-7239
09-9097-7909
08-1901-6786
08-6989-1456
08-1848-8800
08-1341-8466
08-1928-7506
08-6351-4154

พ.ต.อ. อดุลย์ ชายภักตร์
พ.ต.ท. ธนิต แย้มเกศร์หอม
พ.ต.ท.หญิง นิ่มนวล จันโทภาศ
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ สุภาพงษ์
พ.ต.ท.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
พ.ต.ท. เด่นรัฐ วัฒนาภรณ์
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ พันธุ์เจริญ
พ.ต.ท. วีรยุทธ โกสุม

0-3481-0696
0-3481-0696
0-3481-1140
0-3481-0696
0-3442-5990
0-3481-0709
0-3481-1140
0-3481-0709

08-1841-4237
08-1406-6402
08-6816-7970
08-6162-7979
08-1995-3884
06-1403-4937
08-1061-2882
08-7033-5833

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Police
921/19 ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์กลาง 0-3442-5990 โทรสารกลาง 0-3441-1897 IP 607190
Web Site: www.skn.police7.go.th E-mail: sakhon2019@hotmail.co.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายตำรวจประสานงาน

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ. (1)
สว.ฝอ. (2)
สว.ฝอ. (3)
สว.ฝอ. (4)
สว.ฝอ. (5)
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ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง
สว.ฝอ. (6)
สว.ฝอ. (7)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง วรรณี ยังมี
ร.ต.อ. ฉัตรธวัชร์ ศักดิ์ดรินทร์

0-3442-9218
0-3441-3703

08-6903-6235
08-6163-1688

พ.ต.อ. ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
พ.ต.ท. ศุภชัย ศรสุคนแก้ว
พ.ต.ท. สุกฤษฎิ์ วิศิษฐ์ชนะชัย
พ.ต.ท. พีระ อัศวพิบูลย์ผล
พ.ต.ต. วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน์
พ.ต.ต. สิทธิพร กะสิ
พ.ต.ต. ไชยภูมิ ฉลองภูมิ

0-3481-0983
0-3481-0983
0-3481-0983
0-3481-0983
0-3481-0983
0-3481-0983
0-3481-0983

09-2565-5356
08-9169-4056
08-1941-2304
09-8495-9195
08-7599-7955
08-1013-3720
08-8798-7159

พ.ต.อ. บุญส่ง หนูรัตน์
พ.ต.อ. พันธุ์ฤทธิ์ ทิพยาธรจ์
พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ เครือวณิชธรรม

0-3481-0716
0-3481-0716
0-3481-0716

08-1612-2095
08-8916-9353
08-7109-7888

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.กก.สส.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กส.
ผกก.(สอบสวน) กส.
ผกก.(สอบสวน) กส.

สภ.เมืองสมุทรสาคร โทรศัพท์กลาง 0-3441-2533,0-3442-9271-4 โทรสารกลาง 0-34411-2533 IP 607191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สุระพรรณ นาทวรทัต
พ.ต.ท. สถิตย์ คงเนียม
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ เก่งนอก
พ.ต.ท. สกล ษ สุนทรนิรัตน์
พ.ต.ท. สมชาย พัฒพันธุ์
พ.ต.ท. เอื้อ จันทร์กล้า
พ.ต.ท. วิรัตน์ ผลพัฒนาสกุลชัย
พ.ต.ท. ธนกร เกรียงวุฒิไกร
พ.ต.ท. ศุภณัฐ พุ่มน้อย
พ.ต.ท. พิบูลย์ ธนิตกุล
พ.ต.ท. วิชิต ลุนผา
พ.ต.ท. สมรภูมิ สุโพธิ์
พ.ต.ท. ประวิทย์ นันจันที
พ.ต.ท. บุญเรือง สาระรัมย์
พ.ต.ต. อำนาจ กำพล
พ.ต.ต. ปานเดชา มะโนเลิศ
พ.ต.ต. กฤตชัย อาชวสกุล
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ อ่อนละออ

0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4

09-1159-5951
08-3311-0598
08-1943-4455
09-8535-1979
08-1995-9785
08-9988-8589
08-1841-1759
09-0959-4621
08-6760-9797
08-9794-8575
08-1684-6005
08-9053-0294
08-9767-2486
08-1970-8951
08-8752-9947
08-6801-9295
08-7094-2515
08-3943-8223
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ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. อนุชา จิตนิยม
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์
ร.ต.อ. เอกราช มาละวรรณโณ
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ สิทธิโชคธรรม
ร.ต.อ. อภิวิทย์ แจ่มแจ้ง
พ.ต.ต. นาวิน รัตนวงศ์
พ.ต.ท.หญิง กรพชร วรญาวิสุทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4
0-3442-9271-4

มือถือ
08-2253-3355
08-6835-6262
08-6627-4433
08-6042-5460
08-6664-4662
08-9022-2087
08-1889-7303

สภ.กระทุ่มแบน โทรศัพท์กลาง 0-3447-1008 โทรสารกลาง 0-3447-4047 IP 607194
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.อ. วิเชียร ประทุมรัตน์
พ.ต.ท. กอบโชค เล็กตระกูล
พ.ต.ท. ภาคิน แสนพุฒิ
พ.ต.ท. สมชาติ เต็มเปี่ยม
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ เกิดจงรักษ์
พ.ต.ต. รณเดช บุตรศรี
พ.ต.ต. อนุรักษ์ ดีคล้าย
พ.ต.ต. สุเทพ จามิกรณ์
พ.ต.ต. ประวิทย์ อาสานอก
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ เหล็กกล้า
พ.ต.ท. นิธิกรณ์ บุญญพนิช
พ.ต.ท. อำพล โอเอี่ยม
พ.ต.ท. ศรศักดิ์ ล้นเหลือ
พ.ต.ต. ประภาส ศิริรัตน์
พ.ต.ต. สุชาติ สมบูรณ์
พ.ต.ต. ศุกลฐวิญญ์ พรสิริวัฒน์
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัยยันต์

0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0-3447-1008
0 -3447- 1008

08-1995-4313
08-1753-6252
08-1406-6481
08-9995-3928
08-1858-9788
08-9663-7878
09-9091-0323
08-5230-6191
08-6760-1962
08-9649-8501
08-1668-2752
09-4561-6941
08-6630-4654
08-9866-3500
08-6509-6720
08-9162-0703
08-4802-7005

สภ.บ้านแพ้ว โทรศัพท์กลาง 0-3485-0757 , 0-3448-1007 โทรสารกลาง 0-3448-1007 IP 607195
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สาโรจน์ รอดมณี
พ.ต.ท. ปัญญา ปิ่นเปโต
พ.ต.ท. วีรชาติ สงวนเกียรติ
พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ จันทร์เจือ
พ.ต.ต. โสภณ พุ่มกุมาร
พ.ต.ต. วีรวัฒน์ สว่างรุ่งโรจน์ชัย
พ.ต.ต. ปนรัฐ พรหมศิริ

0-3448-1007
0-3448-1007
0-3448-1007
0-3448-1007
0-3448-1007
0-3448-1007
0-3448-1007

08-1944-3030
08-1705-3052
08-3088-2335
08-1553-5357
08-3317-4877
08-6309-5191
08-2298-5596
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ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง นิสา ภานุมาส

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3448-1007

มือถือ
08-1959-9461

สภ.บางโทรัด โทรศัพท์กลาง 0-3483-9457 โทรสารกลาง 0-3483-9457 IP 607193
ผกก.สภ.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปัญจพล ชำนาญหมอ
พ.ต.ท. ดุษฎี หิรัญรัตน์
พ.ต.ท. ประพนธ์ ภานุมาส
พ.ต.ต. ภาณุพงศ์ ภาวะบุตร
พ.ต.ต. วรชิต บุญส่ง
พ.ต.ท. วรศิศธิ์ อุ่นเธียมโสม
พ.ต.ต. สุขุม เพาะไธสง
พ.ต.ต. ประโยชน์ สายเงิน
พ.ต.ต. กิตติ ยอดรักษ์

0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457
0-3483-9457

08-1887-1189
08-1988-8441
08-1856-5959
08-5121-9009
08-7100-2323
09-4952-1452
08-1587-9518
08-1286-7112
08-9913-9589

สภ.โคกขาม โทรศัพท์กลาง 0-3485-7035 โทรสารกลาง 0-3485-7069 IP 607192
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์
พ.ต.ท. ทินกร รังรื่น
พ.ต.ท. สมชาย ขอค้า
พ.ต.ท. อดุลชัย เผ่าพันธุ์ศร
พ.ต.ท. ทวีป เงินดี
พ.ต.ต. อนุรักษ์ ดีคล้าย
พ.ต.ต. ไพศาล ขุนณรงค์
พ.ต.ต. บุญเสริม ศรีสุข
ร.ต.อ. อิษฎากร เทพเนาว์
พ.ต.ต. สุพจน์ จันทร์หอม
พ.ต.ต. เฉลิม บุญชู

0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035
0-3485-7035

08-1995-9451
08-1194-7377
08-1981-8681
08-4802-8734
08-6613-6135
09-9091-0323
08-9143-7362
08-1741-7705
08-4127-7718
08-9837-4078
08-9485-2424

ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan Provincial Police
15 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์กลาง 0-3261-1438 โทรสารกลาง 0-3260-4476
Web Site: www.pkn.police7.go.th E-mail: prachuapkhirikhan@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

พล.ต.ต. กษณะ แจ่มสว่าง
พ.ต.อ. ฉัตรไชย เรียนเมฆ
พ.ต.อ. บุญธรรม วรรณรัตน์
พ.ต.อ. วิเชียร แช่มช้าง

0-3260-1254
0-3261-1990
0-3260-1254
0-3255-0872

09-5549-1599
08-1903-8333
08-6137-0444
08-1822-1163
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รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล
พ.ต.อ. วันชัย ธารณธรรม
พ.ต.อ. นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ร.ต.อ. วิชิต อาษากิจ

0-3260-1254
0-3260-1254
0-3260-1254
0-3260-1254

08-1782-2648
08-1858-5705
08-1857-6152
08-6544-6553

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ กัลยาวัฒนเจริญ
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ ปานแม้น
พ.ต.ท. รัฐศักดิ์ อิ่มฤทธา
พ.ต.ต. เจนชาย พันธุ์สวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง ขวัญตา เสริมสิน
พ.ต.ท. นฤตย์ หนูมี
พ.ต.ท. กนกศักดิ์ เมืองเกษม
พ.ต.ท.หญิง ธวัลรัตน์ ชุ่มโพธิ์
พ.ต.ท.หญิง จริญญา ยางงาม
พ.ต.ท. ศักดา จำปาทอง

0-3255-0875
0-3260-4835
0-3255-0875
0-3255-0999
0-3261-1356
0-3260-4835
0-3255-0875
0-3260-4744
0-3255-0874
0-3260-4783

09-5595-1956
08-1880-8351
08-9569-9959
06-1542-5269
08-3787-5233
09-1828-0083
08-9221-0495
08-1857-2215
09-6649-3545
08-7663-4288

พ.ต.อ. ชินวร เจียห์สกุล
พ.ต.ท. จริน หงษ์ทอง
พ.ต.ท. มาโนชย์ ผลมาก
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ เพชรศรี
พ.ต.ท. สุทธิโรจน์ นิธิลือพงค์
พ.ต.ท. ปณสิทธิ์ ฤทธิรงค์
พ.ต.ต. สุรสิทธิ์ แสงเงิน

0-3255-1191
0-3255-1191
0-3255-1191
0-3255-1191
0-3255-1191
0-3255-1191
0-3255-1191

08-4844-4747
08-3303-0514
08-8505-0711
08-1924-9067
08-9610-6365
08-7066-7707
08-1802-8413

พ.ต.อ. รณภพ พัฒนา
พ.ต.อ. เจริญ ชนประเสริฐ
พ.ต.อ. ธนกฤต ธำรงคณานนท์
พ.ต.ท. สุวัฒน์ ตุลาธร

0-3260-1593
0-3260-1593
0-3260-1593
0-3260-1593

08-2899-9482
08-0859-7949
08-5365-5559
08-1957-2708

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-3260-1148 โทรสารกลาง 0-3260-2451
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อำพล อมรลักษณ์ปรีชา
พ.ต.ท. ประภาส พร้อมสุข
พ.ต.ท. พิธี อินทร์น้อย
พ.ต.ท. ภาดล จันทร์ดอน

0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148

08-1641-4841
08-1736-4925
08-5380-4911
09-7338-8835
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สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ยศวริศ ทองสงโสม
พ.ต.ท. ประยูร รัตนพงศ์
พ.ต.ท. พยุงค์ ไชยพุฒ
พ.ต.ท. สันติ สุทธิกลม
พ.ต.ต. ภาณุพงศ์ วัฒนพร
พ.ต.ต. วัชระ ทับแก้ว
พ.ต.ท. อัครวัฒ ไชขขวัญ
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองรอต

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148
0-3261-1148

08-1676-3559
08-0669-5984
09-8247-9169
08-1839-2734
08-9200-5943
09-0448-4456
08-3945-1969
08-1857-5305

0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027
0-3251-1027

08-1647-4252
08-1378-3561
09-8829-5598
08-6338-9607
08-1712-7500
08-6327-2800
08-7667-6747
09-0994-4637
08-6555-5007
08-1900-4305
08-5933-2539
08-6278-8733
08-9784-9070

0-3262-2027
0-3262-2027
0-3262-2027
0-3262-2027
0-3262-2027
0-3262-2027
0-3262-2027
0-3262-2027

08-1828-3866
06-3793-5623
08-4444-9144
08-1198-5739
08-2234-5789
08-1618-7980
08-9808-2659
08-1943-1223

สภ.หัวหิน โทรศัพท์กลาง 0-3251-1027 โทรสารกลาง 0-3251-1027
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์
พ.ต.ท. เสมอ อยู่สำราญ
พ.ต.ท. ภูริต โดยชื่นงาม
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ สืบหยิ่ว
พ.ต.ท. สัตยา เสโลห์รังสี
พ.ต.ท. พีรวัส ชูแก้ว
ร.ต.อ. รณภูมิ โกมลกิติสกุล
ร.ต.อ. สมพงษ์ อยู่ยืด
พ.ต.ท. ปฏิวัติ วิเชียร
พ.ต.ท. พิศนุ ลานอก
พ.ต.ท. นนทวัชร์ ทองคำ
พ.ต.ต. สุริยา แป้นเกิด
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แพ่งนคร

สภ.ปรานบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3262-2027 โทรสารกลาง 0-3262-2043
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เจริญ รงค์วราโรจน์
พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ จันทร
พ.ต.ท. วันชาติ ม่วงศรี
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ตันติวรพิพัฒน์
พ.ต.ท. ชยวัศ วชิรเดชากร
พ.ต.ต. วินัย รัตนา
พ.ต.ท. รัฐนนท์ สมวงศ์
พ.ต.ท.หญิง นิสรา ภาวะโสภณ
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สามร้อยยอด โทรศัพท์กลาง 0-3268-4216 โทรสารกลาง 0-3268-4216
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญเลิศ บวรมหาชนก
พ.ต.ท. ศุภกฤษณ์ บุญมี
พ.ต.ท. วิวรรธน์ ลำพู
พ.ต.ท. วัชรชัย ชินทัยศรี
พ.ต.ท. ธณัช เฮ้าพรม
พ.ต.ท. ประทวน ทองภักดี
พ.ต.ท. พิชิต แสงศิริสุทธิสาร
พ.ต.ท.หญิง แดงต้อย ชูตระกูลวงศ์

0-3268-4216
0-3268-4216
0-3268-4216
0-3268-4216
0-3268-4216
0-3268-4216
0-3268-4216
0-3268-4216

08-1801-4146
08-5404-3456
08-1434-3351
08-0846-6599
08-1853-4002
09-8390-9950
08-1995-2007
08-5181-8704

0-3268-1698
0-3268-1698
0-3268-1698
0-3268-1698
0-3268-1698
0-3268-1698
0-3268-1698
0-3268-1698

08-1808-5359
08-1842-7478
08-8286-5297
08-1981-0570
08-6055-7524
08-1996-3711
08-1257-7424
08-4071-7737

0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355
0-3267-1355

08-7167-4213
08-1722-1290
08-1942-4633
08-1797-0636
08-1619-4436
08-1944-4747
08-5428-9166
08-1904-6042
08-1432-9453

0-3269-7007 (717)
0-3269-7007
0-3269-7007 (205)
0-3269-7007 (300)

08-7451-8778
08-9004-9409
08-1720-9979
08-1756-4714

สภ.กุยบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3268-1698 โทรสารกลาง 0-3268-2146
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สุชิน กิจกสิกร
พ.ต.ท. พฤกษชาติ บุญรอด
พ.ต.ท. กฤษฏิ์พจน์ วงศ์เหลือง
พ.ต.ท. คมสันต์ มาศิริ
พ.ต.ท. ธัชพงษ์ ชลภาพ
พ.ต.ท. เชาว์ พิทักษ์ผลไพศาล
พ.ต.ต.หญิง เบญจมาส เทียนทอง
ร.ต.อ.หญิง กัญญลักษณ์ เฉียบแหลม

สภ.ทับสะแก โทรศัพท์กลาง 0-3267-1355 โทรสารกลาง 0-3267-1997
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. วรเดช สวนคล้าย
พ.ต.ท. อรรถสิทธิ์ พัฒนาประทีป
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ บุญรอด
พ.ต.ท. ทัศจักร ลีลาโรจนกุลเลิศ
พ.ต.ท. สมมาต สังข์ทอง
พ.ต.ท. วสันต์ ลือฤทธิ์
พ.ต.ท. อธิธัช นิยมดี
พ.ต.ท. ฐิติกร วันเจริญพันธุ์
พ.ต.ต. สมชาย เครือวัลย์

สภ.บางสะพาน โทรศัพท์กลาง 0-3269-7007 โทรสารกลาง 0-3269-7422
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชัชพล สมแก้ว
พ.ต.ท. พงษ์สันต์ ชัยพันธ์
พ.ต.ท. กฤษณรักษ์ วงษ์งาม
พ.ต.ท. กำเหนิด ประสพผล

หน้า 576

ภ.7

ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อุดร พลับวังกล่ำ
พ.ต.ท. เปรมชัย สระพัง
พ.ต.ต. ชาติ แสนสุขทวี
พ.ต.ต. ประหยัด อินทนาศักดิ์
พ.ต.ท. ณัฐพล ทับทิม
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แพ่งนคร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3269-7007 (300)
0-3269-7007 (301)
0-3269-7007 (301)
0-3269-7007 (202)
0-3254-8403
0-3269-7007

มือถือ
08-6168-4499
08-9836-7685
08-6162-4680
08-1891-2485
08-1256-3024
08-9784-9070

สภ.บางสะพานน้อย โทรศัพท์กลาง 0-3269-9166 โทรสารกลาง 0-3269-9288
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สกล สิทธิวิชัย
พ.ต.ท. สุคนธ์ เนียมเพราะ
พ.ต.ท. เจษฎา ปิ่นชูทอง
พ.ต.ท. มนตรี สลีอ่อน
พ.ต.ต. วิชาญ ยศชู
พ.ต.ท. สมศักดิ์ วีระกูล
พ.ต.ต. มานะ บุญตติยานุกูล
พ.ต.ท. สิชล โรจนดิษฐ์

0-3269-9166 (717)
0-3269-9166 (401)
0-3269-9166 (500)
0-3269-9166 (205)
0-3269-9166 (205)
0-3269-9166 (500)
0-3269-9166 (300)
0-3269-9166 (501)

08-5960-1222
08-1736-5533
08-3888-3383
08-2434-5469
08-1875-7395
08-1890-9370
08-4413-6441
08-5148-0845

0-3257-1050
0-3257-1050
0-3257-1050
0-3257-1050
0-3257-1050
0-3257-1050
0-3257-1050

09-1749-6999
08-1307-5085
08-1378-1063
08-5298-7205
08-3056-7595
08-7397-7285
08-9889-5732

0-3263-1046
0-3263-1046
0-3263-1046
0-3263-1046
0-3263-1046
0-3263-1046
0-3263-1046
0-3263-1046

08-7152-3553
08-1644-4778
08-1817-1680
08-1929-3454
08-9124-8384
08-1797-9452
08-4158-7461
09-9640-6998

สภ.บ้านหนองพลับ โทรศัพท์กลาง 0-3257-1050 โทรสารกลาง 0-3252-8041
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ไชยกร ศรีหล้าเดโช
พ.ต.ท. ไมตรี โตวิเศษ
พ.ต.ท. วุฒิชัย หอมกรุ่น
พ.ต.ท. สัณหณัฐ รอดสีเสน
พ.ต.ต. สมชาย เนียมจำเริญ
พ.ต.ต. นฤปนาถ หนูจุ้ย
พ.ต.ท.หญิง วรนันท์ กินูน

สภ.ปากน้ำปราณ โทรศัพท์กลาง 0-3263-1046 โทรสารกลาง 0-3263-1271
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนุรักษ์ พรพุทธศรี
พ.ต.ท. เชิดศักดิ์ ศรีจันจรา
พ.ต.ท. ปัญญา ศรนุวัตร
พ.ต.ท. อภิธาน ปานอุทัย
พ.ต.ท. สนั่น ศิริมงคล
พ.ต.ท. กานต์ บุญประคอง
พ.ต.ท. ปราชญา มณีฉาย
พ.ต.ท. ศรชาติ ศิริชัยนาคร
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ยางชุม โทรศัพท์กลาง 0-3282-3541 โทรสารกลาง 0-3282-3541
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.(สส)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีระเดช อธิภัคกุล
พ.ต.ท. สมบูรณ์ มั่นคง
พ.ต.ท. สวัสดิ์ สีนาก
พ.ต.ท. ชณหวรรธน์ ชื่นกลิ่ธูป
พ.ต.ท. การุณ นิรันดร์พุฒ
พ.ต.ท. สมบัติ ครุฑธา

0-3282-3541
0-3282-3541
0-3282-3541
0-3282-3541
0-3282-3541
0-3282-3541

08-1750-2009
09-2803-9638
08-1995-8755
08-6574-0682
08-6389-2852
08-1897-9000

0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390
0-3255-4390

08-1946-0171
08-6803-4224
08-1981-7799
09-2936-3472
08-6171-0559
08-0111-3030
08-7165-4320
08-3172-5958
08-4116-4000

0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470
0-3266-1470

08-1811-9803
08-1659-8936
08-1926-3396
08-1981-0570
08-1459-5551
08-3687-4460
08-1407-1419
08-4206-0824
08-5198-8447

0-3257-4476
0-3257-4476
0-3257-4476
0-3257-4476
0-3257-4476

08-9836-3457
08-7922-2252
08-1936-2827
08-1308-7969
08-1357-8911

สภ.อ่าวน้อย โทรศัพท์กลาง 0-3255-4390 โทรสารกลาง 0-3255-4211
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. พิชาญ ทองสุกแก้ว
พ.ต.ท. สมคิด พงศ์สินชินภัทร
พ.ต.ท. พัชรพงษ์ รบอาจ
พ.ต.ท. ชำนาญ เจียงวิเสริฐ
พ.ต.ท. สุบิลณ์ ฤทธิโต
พ.ต.ต. กฤษฎา หุ่นงาม
พ.ต.ท. เด่นคุณ แดงเครือ
พ.ต.ต. วิชาญ กลิ่นสุข
พ.ต.ท. อนัญญ์ สงวนสุด

สภ.คลองวาฬ โทรศัพท์กลาง 0-3266-1470 โทรสารกลาง 0-3266-1470
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรชัย กอสนาน
พ.ต.ท. สมโภชน์ จูเจริญ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เนื่องอ้น
พ.ต.ท. คมสันต์ มาศิริ
พ.ต.ท. สมบัติ พรมสอาด
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ เพ็ชรสงฆ์
พ.ต.ท. ประกิต ต้นไม้ทอง
พ.ต.ต. อุฤทธิ์ ขรรค์แก้ว
พ.ต.ต. อเนก ศิลาเลิศสกุล

สภ.ห้วยยาง โทรศัพท์กลาง 0-3257-4476 โทรสารกลาง 0-3281-5047
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นพดล ธุวังควัฒน์
พ.ต.ท. ทรงพล โพธิ์ปฐม
พ.ต.ท. อรุณณพันธ์ วานิช์ชานันท์
พ.ต.ท. เบญจรงค์ สุบรรณภาส
พ.ต.ท. ธีระ สูงยิ่ง
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เสนาะ รักษ์สินทบุตร
พ.ต.ท. ถนอมศักดิ์ ยลพันธุ์
พ.ต.ต. สมชาย ตะโกเนียม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3257-4476
0-3257-4476
0-3257-4476

08-1763-1163
08-5211-9139
08-1008-9407

0-3269-5024
0-3269-5024
0-3269-5024
0-3269-5024
0-3269-5024
0-3269-5024
0-3269-5024

08-6897-6666
08-1736-1679
08-9919-2727
08-1979-7615
08-1941-2889
08-1858-9768
08-4730-3384

0-3268-8191
0-3268-8191
0-3268-8191
0-3268-8191

08-5661-5339
08-1198-5739
08-1995-1986
08-6080-1262

สภ.ธงชัย โทรศัพท์กลาง 0-3269-5024 โทรสารกลาง 0-3269-5024
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สง่า ธีรศรัณยานนท์
พ.ต.ท. ชุมพล ประเสริฐสังข์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ชูสกุล
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ยี่รงค์
พ.ต.ท. ขวัญชัย ไทยปรีชา
พ.ต.ท. นคร กานานนท์
พ.ต.ต. วิชาญ ยาอุด

สภ.สามกระทาย โทรศัพท์กลาง 0-3268-8191 โทรสารกลาง 0-3282-0693
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ชูชาติ นามจัด
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ตันติวรพิพัฒน์
พ.ต.ท. กิตติภพ กลิ่นหอม
พ.ต.ท. จักรภัทร สารีบุตร

ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Police
56 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์กลาง 0-3451-2001 , 0-3451-5948-54 โทรสารกลาง 0-3451-2100 , 0-3462-5554
Web Site: www.kjb.police7.go.th E-mail: kanchanaburi@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ.๑)

พล.ต.ต. สุรนิตย์ พรหมบุตร
พ.ต.อ. ณรงค์ ทรัพย์เย็น
พ.ต.อ. จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์
พ.ต.อ. พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ
พ.ต.อ. ชวลิต สุขสุวรรณ์
พ.ต.อ. สุรพจน์ พิสุทธิวงส์
พ.ต.อ. พิศุทธิ์ ศุกระศร
ร.ต.อ. สุระพงษ์ ราชพฤกษ์

0-3451-5948 [100]
0-3451-5948 [205]
0-3451-5948 [202]
0-3451-5948 [203]
0-3451-5948 [207]
0-3451-5948 [206]
0-3451-5948 [204]
0-3451-5948 [100]

08-1343-2300
08-1981-1886
08-1190-6699
08-1860-2765
08-1857-2418
0-8684-4666
08-1918-6929
08-1110-8305

พ.ต.อ. ประกอง ศรีสุทธิ์
พ.ต.ท. ธนะพัฒน์ ศิลปานุรักษ์

0-3451-5948-54 [310]
0-3451-5948-54 [312]

08-1981-7175
08-5192-1793

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ขุนทอง นันทวิสาร
พ.ต.ต. เฉลิมชัย สมรูป
พ.ต.ท. สมชาย โตเฟื่อง
พ.ต.ต. ประมวล ข้อเพชร
พ.ต.ต. สมพงษ์ วิริยประสิทธิ์ชัย
พ.ต.ท. สุนทร สินชัย
พ.ต.ท.หญิง อุบลพรรณ หอมสนิท
พ.ต.ท. จักรพัฒน์ จันทร์เที่ยง

0-3451-5948-54 [504]
0-3451-5948-54 [501]
0-3451-5948-54 [502]
0-3451-5948-54 [503]
0-3451-5948-54 [504]
0-3451-5948-54 [505]
0-3451-5948-54 [506]
0-3451-5948-54 [507]

08-1806-9333
08-1695-6677
08-9918-9275
06-1632-9963
08-1332-3718
08-6556-0537
08-9919-6292
08-6412-2414

พ.ต.อ. ไพบูลย์ แพรสีนวล
พ.ต.ท. เวช พิสูตร์
พ.ต.ท. นิยม สุ่ยวงษ์
พ.ต.ท. บรรจบ สิงห์สรศรี
พ.ต.ท. กาจภณ ปฐมัง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เกษตรเจริญยิ่ง
พ.ต.ท. ณพ รอดวรรณโณ
พ.ต.ต. มานะ สำราญวงศ์

0-3451-2001 (308)
0-3451-2001 (308)
0-3451-2001 (308)
0-3451-2001 (308)
0-3451-2001 (308)
0-3451-2001 (308)
191
0-3451-2001 (308)

08-1853-6102
08-1943-1831
08-7965-0364
08-1858-9390
08-9444-6987
08-1792-7142
08-7019-4545
08-9235-6396

พ.ต.อ. พิพัฒน์ รุ่งสัมพันธ์
พ.ต.อ. สมศักดิ์ สุวรรณฉิม
พ.ต.อ. ชาตรี ศรีบุญ
พ.ต.ท. วินัย ศรีสัตตบุษย์
พ.ต.ท. ปัญญาพล เรือนงาม

0-3451-2948-54 (309)
0-3451-2948-54 (309)
0-3451-2948-54 (309)
0-3451-2948-54 (309)
0-3451-2948-54 (309)

08-7553-9687
08-1981-9125
08-9918-5333
08-6321-4199
08-1257-7427

กองกำกับสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กส.
ผกก.(สอบสวน) กส.
ผกก.(สอบสวน) กส.
รอง ผกก.(สอบสวน) กส.
สว.(สอบสวน) กส.

สภ.เมืองกาญจนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3462-1040 -42 โทรสารกลาง 0-3451-1560
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ทศพร ปทุมยา
พ.ต.ท. บัญชา ศรีรุจิเมธากร
พ.ต.ท. ภุชงค์ ณรงค์อินทร์
พ.ต.ท. สุรัตน์ ประทุมแก้ว
พ.ต.ท. อุทัย นามงาม
พ.ต.ท. ชูวิทย์ เจริญนาค
พ.ต.ท. บำรุง วสุนธรานิติกุล
พ.ต.ต. อุทัย อินทรักษ์
พ.ต.ต. พิษณุ เชิดโฉม

0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040

09-1964-2546
08-1888-9948
08-7995-2945
08-1995-9080
08-7164-8118
08-6017-2143
08-9030-6671
09-0985-3609
08-1199-9118
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สว.(สส.)
สว.(จร.)
สว.(สอบสวน)
สว.(ธร.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วิทวัช น้อยพานิช
พ.ต.ต. นภดล พุทเปลี่ยน
พ.ต.ต. สุคนธ์ รัสเอี่ยม
พ.ต.ท. วันชัย ทองเครือ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040
0-3462-1040

08-5999-9191
08-6162-6161
08-7036-3898
08-7169-0419

0-3457-6119
0-3457-6119
0-3457-6119
0-3457-6119
0-3457-6119
0-3457-6119
0-3457-6119
0-3457-6119

08-3999-4646
08-1855-5910
08-1478-1410
08-1763-6101
08-4000-4452
08-5173-2384
08-7956-5995

0-3464-2098
0-3464-2098
0-3464-2098
0-3464-2098
0-3458-1244
0-3464-2098
0-3464-2098
0-3464-2098

08-1805-7373
08-4114-3541
08-7171-2299
08-1902-4697
08-1995-4714
08-1725-5884
08-1941-9431
08-1856-5465

0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113
0-3458-6113

08-7162-7337
08-1781-6098
08-9681-6169
08-1197-3007
08-1291-0383
08-1844-8491
08-6344-9994
08-1991-3232
08-9823-2264

สภ.เลาขวัญ โทรศัพท์กลาง 0-3457-6119 โทรสารกลาง 0-3457-6119
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จุมพล สิกเสน
พ.ต.ท. วัฒนา สงวนศักดิ์
พ.ต.ท. อิทธิพล ศิวาธรณิศร
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. ทินกร โมกขพันธ์
พ.ต.ท. ยุทธยา พิชัย
พ.ต.ท. ชนิตร วิโรจน์ศิริ
พ.ต.ท. นนธชาติ งามยิ่งยวด

สภ.ด่านมะขามเตี้ย โทรศัพท์กลาง 0-3464-2098 โทรสารกลาง 0-3464-2098
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รองผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นิทัศน์ ศรีกฤษณรักษ์
พ.ต.ท. สุธี รักอาชีพ
พ.ต.ท. อำนาจ เอี่ยมใจดี
พ.ต.ท. บุญชาญ หอชะเอม
พ.ต.ท. ปกรณ์ นุ้ยพ่วง
พ.ต.ท. มนต์ชัย กองแก้ว
พ.ต.ท. ศรีชัย ยิ่งเจริญ
พ.ต.ท. วิวัฒน์ วิรุณารักษ์

สภ.หนองขาว โทรศัพท์กลาง 0-3458-6113 โทรสารกลาง 0-3458-6167
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สรรเสริญ แสงเนตรสว่าง
พ.ต.ท. วรวุฒิ กาญจนวาณิชย์
พ.ต.ท. สุชาย เทศัชบุตร
พ.ต.ท. สมหวัง พานแก้ว
พ.ต.ท. สุรชัย จงวัชรสถิตย์
พ.ต.ท. ชาติชาย กาญจนภูสิต
พ.ต.ท. สายัณต์ ผุยหนองโพธิ์
พ.ต.ท. วรรณะ แจ่มศรีงาม
พ.ต.ต. สมชาย พุทธอินธอินทร์ศร
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ท่าเรือ โทรศัพท์กลาง 0-3456-1030 โทรสารกลาง 0-3456-2660
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชนะ สุวรรณโกมล
พ.ต.ท. ไวโรจน์ แน่นพิมาย
พ.ต.ท. พิชัยพนธ์ ภักดีศิริเกษม
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รงค์ฤทธิไกร
พ.ต.ท. ชาญ บุญคง
พ.ต.ท. สัญญพงษ์ โชติธันยพัฒน์
พ.ต.ท. ปริญญา เกาชวัต
พ.ต.ท. มานพ น้ำประสานไทย
พ.ต.ท. นพดล กิ่งทอง
พ.ต.ท.หญิง อรัญญาณี จ่ายะสิทธิ์

0-3456-1030 (717)
0-3456-1030 (302)
0-3456-1030 (202)
0-3456-1030 (300)
0-3456-1030
0-3456-1030 (301)
0-3456-1030
0-3456-1030 (401)
0-3456-1030
0-3456-1030 (502)

08-1315-3575
08-9547-5925
08-1855-2938
08-5426-9189
08-1943-0600
09-0915-3539
09-8945-3997
08-6162-4574
08-8456-7321
08-9836-2988

0-3461-020
0-3461-020
0-3461-020
0-3461-020
0-3461-020
0-3461-020
0-3461-020
0-3461-1020

08-1801-7319
09-0969-8010
08-1852-6186
09-2384-4941
08-1626-4261
08-1922-4924
08-0625-3555
06-1592-6356

0-3457-4220
0-3457-4220
0-3457-4220
0-3457-4220
0-3457-4220
0-3457-4220
0-3457-4220

08-1856-1748
08-1943-5642
08-1942-5339
08-9836-2678
09-2861-0261
08-6804-3043
08-3924-7897

0-3458-9244
0-3458-9244
0-3458-9244
0-3458-9244

08-1856-9839
08-6799-7177
08-3933-3046
08-1763-3640

สภ.ท่าม่วง โทรศัพท์กลาง 0-3461-1020 โทรสารกลาง 0-3461-1888
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ภัคภณ เล็กท่าไม้
พ.ต.ท. สุรพจน์ เมธศาสตร์
พ.ต.ท. อาณุ ปิ่นทอง
พ.ต.ท. กิตติภณ ลิ้มประเสริฐยิ่ง
พ.ต.ท. วัชรินทร์ พลายทองดี
พ.ต.ท. พิศาล หงษ์เวียงจันทร์
พ.ต.ท. ณัฐพัชร์ พันธ์เจริญ
พ.ต.ท.หญิง มณีนุช จันทร์มั่น

สภ.ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์กลาง 0-3457-4220 โทรสารกลาง 0-3457-4220
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.ธร.
สว.สส.
สวป.

พ.ต.อ. สุวัฒน์ ปัทมฐิตานนท์
พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์ ต้นโพธิ์
พ.ต.ท. สุวิทย์ ห่วงทอง
พ.ต.ท. สามารถ แดนโพธิ์
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ ไทยสุวรรณ
พ.ต.ท. เดช บุญสุวรรณ
พ.ต.ท. เทิดศักดิ์ หาญณรงค์

สภ.ลาดหญ้า โทรศัพท์กลาง 0-3458-9244 โทรสารกลาง 0-3458-9273
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นิพนธ์ จันทร์ทอง
พ.ต.ท. ธีรพร วิจิตรบรรณการ
พ.ต.ท. กรธัช กลิ่นฟุ้ง
พ.ต.ท. สำเริง ศิลปสำราญ
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โรจนภาวโรทัย
พ.ต.ท. รัชพล กิตติคุณชนก
พ.ต.ท. บุญส่ง พิพัฒน์ทวีกุล
พ.ต.ท. ประมวล วงศ์วิวัตน์จิต

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3458-9244
0-3458-9244
0-3458-9244
0-3458-9244

09-1842-4449
08-7777-9333
08-1995-1099
08-1736-1886

0-3454-6794
0-3454-6794

08-9918-4989
09-2612-3018

0-3456-6068
0-3456-6068
0-3456-6068
0-3456-6068
0-3456-6068
0-3456-6068
0-3456-6068
0-3456-6068

08-1895-8919
08-1286-8129
08-7936-9144
08-9836-7732
08-9259-2155
08-9918-3072
08-9919-9706
08-1573-1909

0-3464-6341
0-3464-6341
0-3464-6341
0-3464-6341
0-3464-6341
0-3464-6341
0-3464-6341
0-3464-6341

08-9032-9191
08-1902-5252
08-4387-9398
08-1707-4900
09-8298-8452
08-0609-4810
09-9148-8626
08-9661-4517

0-3459-5300
0-3459-5300
0-3459-5300
0-3459-5300
0-3459-5300
0-3459-5300
0-3459-5300

08-1761-7377
08-1880-3518
08-1314-8047
08-1763-3648
08-6171-8840
06-1780-0006
08-4615-6263

สภ.ปิล๊อก โทรศัพท์กลาง 0-3454-6794 โทรสารกลาง 0-3454-6794
สว.
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. ชยุตม์ พิพัฒน์ทวีกุล
พ.ต.ท. ปองพล ขยันกิจ

สภ.ลูกแก โทรศัพท์กลาง 0-3456-6068 โทรสารกลาง 0-3456-6497
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(อก)

พ.ต.อ. จุมพล สิกเสน
พ.ต.ท. ชานุ ชินินทร
พ.ต.ท. เลอศักดิ์ บรรจง
พ.ต.ท. สถาพร พาหา
พ.ต.ท. จาตุรนต์ เสนาลอย
พ.ต.ต. ศุภกิจ มหาโชคธรณี
พ.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เรืองโรจน์
พ.ต.ท. รถพร แร่ศรีจันทร์

สภ.หนองรี โทรศัพท์กลาง 0-3464-6341 โทรสารกลาง 034-646341
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สืบสวน)
สวป.
สว.สืบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติวรชัย พิริยะจิตตะ
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แก้วพลน้อย
พ.ต.ท. อนันต์ธไชย อุ่นเมตตาอารีย์
พ.ต.ท. อำนาจ ปรีชาวาท
พ.ต.ท. ชาญศักดิ์ ฟักเหลือง
พ.ต.ต. สุดเขตต์ พิมพากุล
ร.ต.อ. ปิยพัชย์ ปลาทอง
พ.ต.ท. อิชยา พงษ์กมลสัตย์

สภ.สังขละบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3459-5300 โทรสารกลาง 0-3459-5031
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ขวัญชัย ธีระกุล
พ.ต.ท. สิงหา วังวงศ์ทอง
พ.ต.ท. จุมพล เลขสุนทรากร
พ.ต.ท. นพดล ศรีสุขวงศ์
พ.ต.ท. บุรี ภุมรินทร์
พ.ต.ท. ฐิติยุทธ บรรจงธุระการ
พ.ต.ท. มงคล เกิดไทยดี
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ณหริ เทพจักรรินทร์
พ.ต.ท. ทรงเดช ครุฑวิวัฒนะ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3459-5300
0-3459-5300

08-9124-6597
08-3857-3224

0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9114
0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9113
0-3459-9113

08-1856-4154
08-9812-8818
08-1192-6403
08-7164-3526
09-2252-1224
08-7170-9451
08-7165-0964
08-9820-5012
08-1942-7600
08-9808-4995
08-6339-1044

0-3464-0579 (717)
0-3464-0579 (200)
0-3464-0579
0-3464-0579
0-3464-0579 (300)
0-3464-0579
0-3464-0579
0-3464-0579
0-3464-0579
0-3464-0579

08-1763-8348
08-4877-1099
08-8544-4700
08-7166-5894
06-2591-2289
08-1700-5104
09-2871-6263
08-9914-5382
08-1886-8297
08-1402-3967

0-3459-7067
0-3459-7067
0-3459-7067
0-3459-7067
0-3459-7067
0-3459-7067
0-3459-7067

08-1942-8544
08-1941-4172
09-8949-9254
08-6269-2879
08-1990-7929
08-8553-3952
08-1178-3130

สภ.ทองผาภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-3459-9113 โทรสารกลาง 0-3459-9121
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
พ.ต.ท. มนตรี แตงโต
พ.ต.ท. ประชุม นนทารักษ์
พ.ต.ท. วินัย ธนวรรณ
พ.ต.ท. สุรชัย รังสิวรานันต์
พ.ต.ท. วัชรากร เนียมหอม
พ.ต.ท. ยอดชาย เสมแก้ว
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ผ่องเกษม
พ.ต.ท. นพดล นิ่มเดช
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ วิเศษสิงห์
พ.ต.ต. ถนัดกิจ ตั้งมานะสกุล

สภ.ท่ามะกา โทรศัพท์กลาง 0-3464-0579 โทรสารกลาง 0-3454-1040
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วริทธิ์พงษ์ ทัฬหวรงค์
พ.ต.ท. ธนากร สุวรรณศรี
พ.ต.ท. บุญย์พัชร์ ปิยะบุญสิทธิ
พ.ต.ท. สำเริง ศิลปสำราญ
พ.ต.ท. ธนพล แสงงาม
พ.ต.ท. ธีรพงษ์ บุญชูวงศ์
พ.ต.ท. ชัยยุทธ โพสี
พ.ต.ท. ทวี สุวรรณพงษ์
พ.ต.ท. ฌานณรงค์ นาคทอง
พ.ต.ท. สุชาย ศรอารา

สภ.ด่านแม่แฉลบ โทรศัพท์กลาง 0-3457-4250 โทรสารกลาง 0-3454-1040
ผกก.
รอง ผกก.(ป)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อนันต์สิทธิ์ พร้อมสันติชน
พ.ต.ท. พรชัย เพ็ชรเจริญ
พ.ต.ท. การเวก แดงดอนไพร
พ.ต.ท. อิสรชน อินปิน
พ.ต.ต. สันติ หนูแป้น
พ.ต.ท. ไวภพ สอาดทิพย์
พ.ต.ต. อานัส ตรีเภรี
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ตำแหน่ง
สว. (อำนวยการ)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เอกชัย ศรีเมือง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3459-7067

08-1867-5836

0-3457-9053 [707]
0-3457-9053 [200]
0-3457-9053 [401]
0-3457-9053 [300]
0-3457-9053 [203]
0-3457-9053 [203]
0-3457-9053 [401]
0-3457-9053 [501]
0-3457-9053 [301]

08-4659-5196
08-9171-7244
08-1572-6339
08-1354-3834
08-8455-1995
08-2443-3464
09-1780-9191
08-1304-5542
08-9652-0621

0-3465-0042
0-3465-0042
0-3465-0042
0-3465-0042
0-3465-0042
0-3465-0042
0-3465-0042
0-3465-0042

06-1654-6191
06-2595-3139
08-3312-1226
08-5199-1039
08-7333-1629
08-9042-3145
09-2438-5252
08-1571-3595

0-3464-5234
0-3464-5234
0-3464-5234
0-3464-5234
0-3464-5234
0-3464-5234
0-3464-5234
0-3464-5234

08-1880-5282
09-0142-0654
09-8549-9524
08-1572-3550
08-1457-3228
08-9767-7406
09-7135-3078
08-1194-7887

0-3459-1030
0-3459-1030
0-3459-1030

08-3312-6639
08-9896-9535
08-1900-2824

สภ.พนมทวน โทรศัพท์กลาง 0-3457-9053 โทรสารกลาง 0-3457-9053
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุพมาส บัวลาด
พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์ ตรีพนากร
พ.ต.ท. เกียรติพงษ์ ดำรงชัยวงศ์
พ.ต.ท. โสภณ เสือส่าน
พ.ต.ท. กุลโรจน์ ธัญธรธนาสิทธิ์
พ.ต.ท. ดรัณภพ เนตรสุวรรณ
พ.ต.ท. ณกรณ์ วิมูลชาติดำรง
พ.ต.ท. โรจน์อนันต์ อยู่พะเนียด
พ.ต.ท. ไชยยศ พฤฒิพงศ์พาณิชย์

สภ.ห้วยกระเจา โทรศัพท์กลาง 0-3465-0042 โทรสารกลาง 0-3465-0042
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.สอบสวน

พ.ต.อ. นคร พักไพโรจน์
พ.ต.ท. สรวัชร์ ศรีบุตตะ
พ.ต.ท. สนั่น ชูสกุล
พ.ต.ท. ประชา นาคราช
พ.ต.ท. นคร เสรีเผ่าวงษ์
พ.ต.ท. บุญชอบ ดอกพรม
พ.ต.ท. กมล เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
พ.ต.ต. ประพันธ์ มั่นพุฒ

สภ.หนองปรือ โทรศัพท์กลาง 0-3464-5234 โทรสารกลาง 0-3467-4265
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก(สอบสวน).
รอง ผกก(สอบสวน).
สวป.
สว(สอบสวน).
สว.อก.

พ.ต.อ. พินิจ เตียงพานิช
พ.ต.ท. สมเกียรติ กรรณวัฒน์
พ.ต.ท. อวยพร สายลุน
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ นุชนิ่ม
พ.ต.ท. เชวง สังข์ทอง
พ.ต.ต. วิฑูรณ์ รังสิวุฒาถรณ์
พ.ต.ต. ภควรรษ กลั่นบุศย์
พ.ต.ท. องอาจ เสริมสุข

สภ.ไทรโยค โทรศัพท์กลาง 0-3459-1030 โทรสารกลาง 0-3459-1030
ผกก
รอง ผกก ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. บัณฑิต ม่วงสุขำ
พ.ต.ท. จารุวัฒน์ จันทร์เพ็ญ
พ.ต.ท. วัตรชัย รอดไหม
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เชาวฤทธิ์ อินทกรอุดม
พ.ต.ท. สนธยา ฉายเกียรติ์ขจร
พ.ต.ท. วิษณุ ภู่ทอง
พ.ต.ต. ธวัช ลือบางใหญ่
พ.ต.ท. ชาติชาย เกิดมงคล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3459-1030
0-3459-1030
0-3459-1030
0-3459-1030
0-3459-1030

08-1981-7312
08-9524-4019
08-9806-0720
08-1858-4821
08-9919-7414

0-3458-1244
0-3458-1244
0-3458-1244
0-3458-1244
0-3458-1244
0-3458-1244
0-3458-1244
0-3458-1244

08-1938-2839
09-9463-9154
08-1378-5599
08-1902-4697
08-5429-1161
09-3562-9956
08-6800-1310
08-1194-5490

0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435
0-3465-8435

08-1733-4524
08-1880-3766
08-9910-3801
08-1017-3859
08-7711-0630
08-4526-1964
08-1824-5640
08-9081-5372
08-9915-5219

สภ.บ่อพลอย โทรศัพท์กลาง 0-3458-1244 โทรสารกลาง 0-3458-1566
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธนู ฮวบประเสริฐ
พ.ต.ท. พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม
พ.ต.ท. ธารา ศรีพรมคำ
พ.ต.ท. บุญชาญ หอชะเอม
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์
พ.ต.ท. นิติพัฒน์ แสงทอง
พ.ต.ท. สาริษฐ์ อักษร
พ.ต.ท. เกียรติณรงค์ ปานนาค

สภ.สำรอง โทรศัพท์กลาง 0-3465-8435 โทรสารกลาง 0-3465-8287
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. กิตติพงศ์ เลี้ยงชีพ
พ.ต.ท. เสมอเทพ สานอก
พ.ต.ท. ภูษิต ภู่ทอง
พ.ต.ท. สหชัย พูนขวัญ
พ.ต.ท. ศิริ นิลาภรณ์
พ.ต.ท. ยุทธนา สร้อยระย้า
พ.ต.ท. ฉลองชัย ศรีวิบูลย์
พ.ต.ท. โชค อยู่พวง
พ.ต.ท. สมิตร เนืองวงษ์

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Police
193/1 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาถ ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์กลาง 0-3553-5229-32 โทรสารกลาง 0-3553-5227
Web Site: www.suphanburipolice.com E-mail: spbsorporkor@gmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. ภัสรวินทร์ พงศ์ภิภัทรภาคิน

รอง ผบก.(1)

พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์

0-3553-5228,
0-3553-5229-32(111)
0-3553-5229-32(112)

08-5395-3535
08-1857-7488
หน้า 586
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ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. รัตนะ ปาลจันทร์
พ.ต.อ. ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์
พ.ต.อ. นิมิตร แสงอรุณ
พ.ต.อ. เกรียงไกร วุฒิพานิช
พ.ต.อ. เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์
ร.ต.อ. นิคม ขุนสะอาดศรี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3553-5229-31(116)
0-3553-5229-31(115)
0-3553-5229-31(110)
0-3553-5229-31(114)
0-3553-5229-31(120)
0-3553-5229-31(111)

มือถือ
08-1946-6268
08-9697-9935
08-1941-1266
08-9250-0092
08-1981-7299
09-1697-9727

สภ.เมืองสุพรรณบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3552-5583-4 โทรสารกลาง 0-3552-2199
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมพร พุกหอม
พ.ต.ท. ภูวดิท คงเพชร
พ.ต.ท. เทอดไทย สุขไทย
พ.ต.ท. ศุภกร ปิ่นกระจาย
พ.ต.ท. เกียรติคุณ พิญญะคุณ
พ.ต.ท. ประสาน หอมชื่น
พ.ต.ต. รัชชาติ สุขสวัสดิ์
พ.ต.ต. ตะวัน วัฒนรังสรรค์
พ.ต.ต. ศาสตรา คงนาม
พ.ต.ต. สรายุทธ์ ภาตะนันท์
พ.ต.ท. เรวัฏ นูมหันต์
พ.ต.ท.หญิง อารีย์ โต๊ะทอง
พ.ต.ท. ประวิทย์ ทองบุรี
พ.ต.ต. ประพันธ์ จำปานวน
พ.ต.ต. วิเชียร ทะน้อม
พ.ต.ต. ชยพล ดีหลี
พ.ต.ต. สุคนธ์ สงสกุล
พ.ต.ต.หญิง มุทิตา ชัยชวลิต

0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4
0-3552-5583-4

08-9422-2132
08-1866-4669
08-9639-9614
06-1652-4777
08-1658-6663
08-1705-5093
09-0994-3293
08-6445-5456
08-9836-0015
08-1582-1148
08-1906-7765
09-0989-4930
08-1856-7180
08-1562-1944
08-7157-7354
08-6252-4385
06-1916-9146
08-1622-7465

0-3558-7372
0-3558-7372
0-3558-7372
0-3558-7372
0-3558-7372
0-3558-7372
0-3558-7372

08-1918-1720
08-9837-4422
08-5074-9773
08-1483-6573
08-7164-6446
08-7073-0455
08-1539-1276

สภ.บางปลาม้า โทรศัพท์กลาง 0-3558-7372 โทรสารกลาง 0-3558-7191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. วิติพจน์ พจนาคม
พ.ต.ท. พีรวุฒิ พีระวุฒิพันธ์
พ.ต.ท. เสน่ห์ วันทอง
พ.ต.ท. นิยม แตงโสภา
พ.ต.ท. สมเกียรติ บุญญสิทธิ์
พ.ต.ท. ภูริภัทร ภิรมย์ภู่
พ.ต.ต. แสงเพชร แบสิ่ว

หน้า 587
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิชัย ปริ่มปาน
พ.ต.ท. วิเชียร พลับโต

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3558-7372
0-3558-7372

08-5421-8084
08-9217-0489

0-3553-1019
0-3553-1019
0-3553-1019
0-3553-1019
0-3553-1019
0-3553-1019
0-3553-1019
0-3553-1019

08-7117-3311
08-3351-4949
08-1255-6836
08-6690-0889
09-8831-5856
08-8399-2977
08-1941-2662
08-9610-2270

สภ.สองพี่น้อง โทรศัพท์กลาง 0-3553-1019 โทรสารกลาง 0-3553-1193
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สุเทพ ไพบูลย์ผล
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วาสนาม
พ.ต.ท. จำเนียร สะสมทรัพย์
พ.ต.ท. สุวิทย์ ทองพนัง
พ.ต.ท. สมพร พรธานิศกุล
ร.ต.อ. วรพงษ์ สนพลอย
พ.ต.ท. กิตติ ลิขิตที่รุ่งเรือง
พ.ต.ท. นิมิตร ล้านคำ

สภ.เดิมบางนางบวช โทรศัพท์กลาง 0-3557-8191 โทรสารกลาง 0-3557-8022
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เสกสรรค์ นิ่มนวล
พ.ต.ท. ชวลิต เปียแก้ว
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา
พ.ต.ท. สุวิทย์ ทองพนัง
พ.ต.ท. เสรี ทองโสภา
ร.ต.อ. ฐิติวัชน์ ภูริศิริพัฒน์
พ.ต.ท. ชัยพร ร่มโพธิ์
พ.ต.ท. อิทธิพันธ์ เจนกิตติวัฒนา
พ.ต.ท. สุเทพ เพ็ชรเกิด
พ.ต.ท. กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร

0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022
0-3557-8022

08-1913-1221
08-9797-7407
08-1656-5163
08-6690-0889
08-7157-6124
08-9566-6409
08-1012-4014
08-1994-2660
06-1571-6003
09-8562-5922

สภ.ศรีประจันต์ โทรศัพท์กลาง 0-3558-1111 โทรสารกลาง 0-3558-1698,0-3558-1118
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมบัติ อ่อนสมบูรณ์
พ.ต.ท. นภสิณ จินดารัตน์
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ เวชวงษ์
พ.ต.ท. เสรี ทองโสภา
พ.ต.ท. บัญชา พาหุพันธ์
พ.ต.ต. จิรโชติ เชื้อศรี
พ.ต.ต. สุเทพ พิกุลขาว
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ สิงห์ลอ

0-3558-1111
0-3558-1111
0-3558-1111
0-3558-1111
0-3558-1111
0-3558-1111
0-3558-1111
0-3558-1111

09-9105-8666
08-5046-6669
08-9837-9466
08-7157-6124
08-1754-5793
08-9615-3831
08-1792-6770
08-3032-0995

หน้า 588
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ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สามชุก โทรศัพท์กลาง 0-3557-1191 โทรสารกลาง 0-3557-2853
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. ไพฑูร ตันเจริญรัตน์
พ.ต.ท. ชยิน แจ้งประจักษ์
พ.ต.ท. คมเดช ดอนปิ่นไพร
พ.ต.ท. เชวลิตพงศ์ เฟื่องประยูร
พ.ต.ท. ไพรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์
พ.ต.ท. ณธกร พลายโถ
พ.ต.ท. วัฒนา แก้วเจริญ
พ.ต.ต. ชัยพร คำสอนทา
พ.ต.ต. สมบุญ สียางนอก
พ.ต.ต. ปุณธพัฒน์ คุณอาสาสิริสกุล
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา เพชรนรชาติ

0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191
0-3557-1191

08-1906-2573
09-8454-7662
08-6393-3991
06-1616-4655
09-9543-5152
08-7673-3222
08-4801-6499
08-1401-0981
08-9588-0824
08-6172-9370
08-9217-0489

0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100
0-3555-1100

08-1995-3046
08-1981-9729
08-1944-4431
08-1941-0833
08-1705-4700
08-1666-2035
08-1835-6804
08-6132-2053
09-8281-3753
08-6136-6111
08-9447-0221
09-4563-5787

0-3559-1009
0-3559-1009
0-3559-1009
0-3559-1009
0-3559-1009
0-3559-1009
0-3559-1009

08-9833-8338
08-1819-3349
09-8853-8047
09-8853-8047
08-4316-5582
08-1554-4350
08-1374-9611

สภ.อู่ทอง โทรศัพท์กลาง 0-3555-1100 โทรสารกลาง 0-3555-1511
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด
พ.ต.ท. รัฐพัส ยางงาม
พ.ต.ท. วิรัตน์ เพชรทอง
พ.ต.ท. ศราวุธ ศรีประเสริฐ
พ.ต.ท. ปรีชา ดำคำทา
พ.ต.ท. เจษฎา พานิชวงศ์
พ.ต.ท. ทรงพล ศรีชมภู
พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์ พงศ์บุณย์ดี
พ.ต.ท. มานะ โพธิ์สุวรรณ
พ.ต.ต. วิโรจน์ หอมเย็น
พ.ต.ท. ธวัชชัย ขุนเอม
พ.ต.ท. ธนกรณ์ พรหมภักดี

สภ.ดอนเจดีย์ โทรศัพท์กลาง 0-3559-1009 โทรสารกลาง 0-3559-1191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ยิ่งยส เขินอำนวย
พ.ต.ท. บวร เพ็งสุข
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไทยโพธิ์ศรี
พ.ต.ท. ชนะ เปียศิริ
พ.ต.ท. วิชัย เพ็งแจ่ม
พ.ต.ท. โรจนรุตม์ ดวงสอาด
พ.ต.ท. อุเทน บุญช่วย

หน้า 589
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ด่านช้าง โทรศัพท์กลาง 0-3559-5004 โทรสารกลาง 0-3553-5393
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นิวัติ มาตะราช
พ.ต.ท. อิทธิฤทธิ์ ช่วยชูชิต
พ.ต.ท. กิตติ เฟื่องฟู
พ.ต.ท. สุชาติ พวงสมบัติ
พ.ต.ท. สมชาย ธัญญเจริญ
พ.ต.ท. บุญส่ง ลิ้มวิลัย
พ.ต.ท. ปัญญา สุวรรณสิงห์
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ จันทดิษฐ์

0-3559-5004
0-3559-5004
0-3559-5004
0-3559-5004
0-3559-5004
0-3559-5004
0-3559-5004
0-3559-5004

08-1299-0796
08-1778-3406
08-7805-5066
08-1944-2961
08-1943-1456
08-9910-2807
08-1299-3907
08-6762-2276

0-3557-7089(717)
0-3559-5004(200)
0-3559-5004(300)
0-3559-5004(401)
0-3559-5004(203)
0-3559-5004(301)
0-3557-7089(302)
0-3559-5004(401)
0-3559-5004(500)

08-9552-4642
08-1378-1445
08-1856-6546
06-1636-7196
09-1816-7373
08-1640-4558
08-7216-3762
08-9043-3440
08-1698-1027

0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502
0-3558-9502

08-1986-8899
08-1958-6490
08-4355-6549
08-1995-2547
08-9156-2455
08-1899-9364
08-7089-2737
09-5985-5365
08-6565-6362
08-9616-7394

0-3555-9218
0-3555-9217

08-1857-4012
08-1694-7802

สภ.หนองหญ้าไซ โทรศัพท์กลาง 0-3557-7089 โทรสารกลาง 0-3557-7088
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ
พ.ต.ท. มองศักดิ์ มูลละออง
พ.ต.ท. เจษฎากร ศรีงาม
พ.ต.ท. คมศร ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. วีระ นุชศิลป์
พ.ต.ท. ไพบูลย์ อินสุวรรณ์
พ.ต.ต. จรูญ ชมชื่น
พ.ต.ท. บุญถิ่น พุ่มอ่ำ
พ.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ เสมาภักดี

สภ.ทุ่งคอก โทรศัพท์กลาง 0-3558-9502 โทรสารกลาง 0-3558-9939
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิสูตร สถิต
พ.ต.ท. อำนวย ศรีสงคราม
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ บัวขม
พ.ต.ท. สมจิตร เจริญสลุง
พ.ต.ท. อุรุพงษ์ ดีพิจารณ์
พ.ต.ท. อรรถพร สุรฉัตร
พ.ต.ต. ชัยพร พูนจันทร์ทึก
พ.ต.ต. ยศวีรย์ สวัสดิ์โยธิน
พ.ต.ท. ปฐม ทองยา
พ.ต.ท. บรรเจิด เรืองวอน

สภ.สระยายโสม โทรศัพท์กลาง 0-3555-9217 โทรสารกลาง 0-3555-9217
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. พิทักษ์ รัตนสุภา
พ.ต.ท. มานิตย์ ผลวานิชย์
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รณกร ประคองศรี
พ.ต.ท. ณรงค์ เพชรทอง
พ.ต.ต. ปุญชรัศมิ์ ลิ้มประเสริฐ
พ.ต.ท. ศรายุทธ ชิงชู
พ.ต.ท. พรชัย ศรีแดงบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3555-9217
0-3555-9217
0-3555-9217
0-3555-9217
0-3555-9217

08-6313-7549
08-9005-9114
08-6982-1165
08-1944-6155
08-1890-6049

0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444
0-3546-8444

08-1856-3850
08-1987-0681
08-1857-0408
09-1717-0538
08-1694-3421
09-0628-6056
08-9802-3399
08-1880-8103
08-1745-9595

0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800
0-3544-6800

08-1924-1434
08-1362-9900
08-6619-3619
08-1944-8537
08-1880-0588
08-6990-8080
08-1278-7399
08-4589-9975
08-7009-8457
08-1523-2679

0-3544-6924
0-3544-6924
0-3544-6924
0-3544-6924
0-3544-6924
0-3544-6924

09-2269-5166
08-1293-8949
08-1941-2848
08-9813-6195
08-7666-9897

สภ.ทุ่งคลี โทรศัพท์กลาง 0-3546-8444 โทรสารกลาง 0-3546-8443
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย ชวนชม
พ.ต.ท. สมศักดิ์ วิชัยกุล
พ.ต.ท. กุญชร วงษ์พันธุ์
พ.ต.ท. เฉลิม น่วมปาน
พ.ต.ท. จำลอง จ้อยพึ่งพร
พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ วัชรภูมิ
พ.ต.ท. สุรพล ผะอบทิพย์
พ.ต.ท. รพีพล กฤษณา
พ.ต.ท. อดิเรก ขุนจันดี

สภ.สระแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-3544-6800 โทรสารกลาง 0-3544-6800
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อัครัช บัวจงกล
พ.ต.ท. วิษณุ ทวีแสง
พ.ต.ท. อภิชาต อาภาศิลป์
พ.ต.ท. ชัยยา แร่เพชร
พ.ต.ท. ทศพล ทองเฉลิม
พ.ต.ท. โสภณ สุพรรณวิวัฒน์
พ.ต.ต. บรรจง สิทธิศักดิ์
พ.ต.ต. สุรชาย ยอดคำ
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ราศี
พ.ต.ท. บุญช่วย เกดรื่น

สภ.บางตาเถร โทรศัพท์กลาง 0-3544-6912 โทรสารกลาง 0-3544-6924
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. วิเชียร ยางงาม
พ.ต.ท. จิระเดช ชมภูนิตย์
พ.ต.ท. สิงห์ชัย พุฒิวันดี
พ.ต.ท. สมหวัง สุขผ่อง
พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม
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สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ สิริทรัพย์ทวี
พ.ต.ท. พร ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท. สมพงษ์ มากขนอน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3544-6924
0-3544-6924
0-3544-6924

09-4894-5698
08-1293-8949
08-7396-1874

0-3548-1130
0-3548-1130
0-3548-1130
0-3548-1130

06-2319-6534
08-9538-1731
08-3044-3070
08-1858-4319

0-3471-1465
0-3471-5933
0-3471-3034
0-3471-6902
0-3471-5815
0-3471-1332
0-3471-1332
0-3471-8515
0-3471-5933
0-3471-5933
0-3471-6901
0-3471-5933
0-3471-5933
0-3471-5820
0-3471-5933
0-3471-5936
0-3471-5933

08-1343-2300
08-4875-4444
08-1944-5640
08-1803-8932
08-8395-5515
08-1802-3056
08-4195-4654
08-6177-1717
08-1981-4767
08-1705-3437
09-9192-5888
08-4885-8855
08-4666-2118
08-1748-9899
08-1298-9461
08-1705-5652
08-1008-4004

สภ.องค์พระ โทรศัพท์กลาง 0-3548-1130 โทรสารกลาง 0-3548-1130
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ก้องเกียรติ ตั้งกิติกุล
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ มณีอินทร์
ร.ต.อ. เจษฎา กฤตานุสาร
พ.ต.ท. สมบัติ สุวรรณประทีป

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Police
100/20 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์กลาง 0-3471-5933 โทรสารกลาง 034-713032
Web Site: www.skm.police7.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ1)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พล.ต.ต. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
พ.ต.อ. ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร
พ.ต.อ. วัฒนา พิมพ์อัฐ
พ.ต.อ. พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์
พ.ต.อ. ชวน ชิตประเสริฐ
พ.ต.อ. พศวีร์ เรืองภู่
ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ สุริยะมณี
พ.ต.อ. อดิเทพ เดชคง
พ.ต.ท. ธีรพจน์ ศิริธรรม
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพร จตุรนต์รัศมี
พ.ต.ท. ธันว์ธวัช ใจแน่
พ.ต.ต. กฤธนวัต ตุ้มน้อย
พ.ต.ท. บุญเรือน บุญเส็ง
พ.ต.ต. มงคล สามิดี
พ.ต.ท. ชูชาติ ไชยมา
พ.ต.ท.หญิง ปัทมา นีรนาทวรุตม์กุล
พ.ต.ท. กฤติกร เมืองคลี่
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. โยธิน เธียรสุขสันต์
พ.ต.อ. สมโชค เขียวสด

0-3471-5933
0-3471-5933

08-6336-7364
08-1682-5117

0-3471-3211
0-3471-3211
0-3471-3211
0-3471-3211
0-3471-3211

08-8494-9175
08-1699-9966
08-2240-2991
08-9201-6006
08-1281-6965

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-3471-3211
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พิเชษฐ์ ไวยวุฒินันท์
พ.ต.ท. จตุพร คงเมือง
พ.ต.ท. ณรงค์ พรายบัว
พ.ต.ท. ทวีเดช ศิริประเสริฐ
พ.ต.ต. ผจญ หว่างอิ้ง

สภ.เมืองสมุทรสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-3471-1338 โทรสารกลาง 0-3472-0530
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สวป.
สว.จร.

พ.ต.อ. อัครวัฒน์ พุ่มไพศาลชัย
พ.ต.ท. วันชัย อ่อนละออ
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ชุนหวัฒนา
พ.ต.ท. สุเจตต์ นาคมณี
พ.ต.ท. รณภูมิ จิตรปฐมพงศ์
พ.ต.ท. สมนึก อรุณศรี
พ.ต.ท. พิธาน ลูกรักษ์
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ มะโนสอน
พ.ต.ท. สงัด เบ้าแบบดี
พ.ต.ต. วงศ์วริศ ครูทอง

0-3471-1338 (717)
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338
0-3471-1338

08-1919-1303
08-1922-8795
08-1567-3663
08-2444-4965
08-6337-1663
08-9500-1580
08-3051-3309
08-1944-1954
09-0969-6796
08-7823-3163

0-3472-5625
0-3472-5625
0-3472-5625
0-3472-5625
0-3472-5625
0-3472-5625
0-3472-5625
0-3472-5625

08-3693-0432
09-5557-6789
08-1754-5435
08-6173-0923
08-9893-8785
08-1406-5921
08-9099-0909
08-4332-7952

0-3473-0062
0-3473-0062
0-3473-0062

08-1658-6665
09-9568-9745
08-1995-5929

สภ.อัมพวา โทรศัพท์กลาง 0-3472-5625-7 โทรสารกลาง 0-3475-1300
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
สว.อก.
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ศิริชัย ไชยดี
พ.ต.ท. อดิเศรษฐ์ บำรุง
พ.ต.ท. ปรีชา นิสัยสม
พ.ต.ท. ประทีป แสงทองอร่าม
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ คงทับทิม
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ โสมพันธุ์
พ.ต.ท. นพพร เริ่มรวย
พ.ต.ต. วัฒนา นวลศรีดำ

สภ.บางคนที โทรศัพท์กลาง 0-3467-1866 โทรสารกลาง 0-3476-1866
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชัยยุทธ ถมยา
พ.ต.ท. ชาณุธาม คงแก่นวงษ์
พ.ต.ท. ธนะ แจ่มจันทร์
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รอง ผกก.ป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ขวัญชัย ด่านปรีดา
พ.ต.ท. ภิญโญ พ่วงทอง
พ.ต.ท. ชัยยศ เหล่ามัง
พ.ต.ท. สุทธิเกียรติ โพธิสุทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3473-0062
0-3473-0062
0-3473-0062
0-3473-0062

08-1940-0553
06-1519-9516
08-1450-7024
08-8872-8086

0-3473-0062
0-3473-0062
0-3473-0062
0-3473-0062

08-1612-2193
08-1011-2166
08-9687-8905
08-6548-4431

0-3476-3226
0-3476-3226
0-3476-3226
0-3476-3226
0-3476-3226

09-8287-6539
08-1558-1004
08-1776-6994
08-6886-8867
08-1880-1463

สภ.ลาดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-3476-4421 โทรสารกลาง 0-3477-0641
สวญ.
รอง ผกก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. เสวก อรุณรุมแสง
พ.ต.ท. ชัยยันต์ ม่วงเมืองแสน
พ.ต.ท. พิเชษฐชัย จันทร์พรหม
พ.ต.ท. ญาณาธร สนิทปัญญาวุโธ

สภ.ยี่สาร โทรศัพท์กลาง 0-3476-3226 โทรสารกลาง 034-763226
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวสน)

พ.ต.ท. กิตติพงษ์ พงษ์พานิช
พ.ต.ท. โกมล พืชผล
พ.ต.ท. ปราโมช คล้ายทอง
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล
พ.ต.ต. วัลลภ จันทรินทรากร

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Police
66 ถ.ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จว.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์กลาง 0-3242-5584 โทรสารกลาง 0-3241-3821
Web Site: www.Pet.Police7.go.th E-mail: phetchaburi@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.(ฝอ.)
รอง ผกก.(ฝอ.)
สว.(ฝอ ๑)
สว.(ฝอ ๒)

พล.ต.ต. สุรพงษ์ ชัยจันทร์
พ.ต.อ. ณรงค์ ศุภเอม
พ.ต.อ. กิตติ สะเภาทอง
พ.ต.อ. สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล
พ.ต.อ. อิทธิพันธ์ อยู่สวัสดิ์โชติ
พ.ต.อ. มนตรี ด้วงปรึกษา
พ.ต.อ. บัญญัติ เพียรสวัสดิ์
พ.ต.อ. อรัญ โตยิ่ง
พ.ต.ท.หญิง คนึง คลังสิน
พ.ต.ท. ณรงค์ ประติพัทธิ์พงษ์
พ.ต.ท.หญิง โสภิดา ชูอินทร์
พ.ต.ต.หญิง ชัชมาส เนาวรัตน์

0-3240-0376 (717)
0-3242-5584
0-3242-5584
0-3242-5584
0-3242-5584
0-3242-5584
0-3242-5584
0-3242-5584 (204)
0-3242-5584
0-3242-5584
0-3240-0374 (500)
0-3240-0375 (504)

08-1939-5239
08-1851-2092
08-9900-2323
08-1637-0191
08-0600-3002
08-1984-4455
08-1834-2480
08-1666-7268
08-1694-7204
08-8456-2524
08-5819-0254
08-6195-5019
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ตำแหน่ง
สว.(ฝอ ๓)
สว.(ฝอ ๔)
สว.(ฝอ ๕)
สว.(ฝอ ๖)
สว.(ฝอ ๗)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ต. ธนดล วรรณประเสริฐ
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ พวงมาลัย
พ.ต.ท. ชำนาญ น้อยบุตร
พ.ต.ท.หญิง ธัญมน อินทะนิน
พ.ต.ท. อนุชาติ ธรรมวาสี

0-3244-0371 (501)
0-3240-0377 (503)
0-3240-0378 (403)
0-3240-0373 (502)
0-3242-5584 (402)

09-2668-2783
08-6610-2079
08-1005-8659
08-1587-7502
08-3057-2702

พ.ต.อ. ฉัตรชัย แป้นดวงเนตร
พ.ต.อ. ปรัชญ์ ออกบัว
พ.ต.อ. ประมินทร์ ชวดคำ
พ.ต.ท. สุธรรม ป้อมสีทอง

0-3240-0372
0-3240-0372
0-3240-0372
0-3240-0372

08-9837-4139
08-1915-6258
08-1610-6755
09-2767-2882

พ.ต.อ. อาจิณ บัวผัน
พ.ต.ท. สมยศ ฉิมพาลี
พ.ต.ท. อรรถชัย นพภักดี
พ.ต.ท. ชนาวิน สุริยะพรหม
พ.ต.ต. เสนาะ อยู่ฉิม
พ.ต.ต. คงศักดิ์ ศรีโหร
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ แสงอรุณ

0-3242-5584
0-3240-2106
0-3240-2106
0-3240-2106
0-3240-2106
0-3240-2106
0-3240-2106

08-1333-2266
08-1944-4406
08-1838-3116
08-6344-4428
08-6376-0316
08-6797-9533
08-5298-8282

กลุ่มงานสอบ
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

กลุ่มงานสืบสวน
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

สภ.เมืองเพชรบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3242-5500 , 0-3241-7106 โทรสารกลาง 0-3241-7105
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ศิลปชัย มีช่วย
พ.ต.ท. สร ซื่อตรงพานิช
พ.ต.ท. นิพนธ์ เลิศพลรัตน์
พ.ต.ท. ธนกร รอดเรือง
พ.ต.ท. หาญ แก้ววิชิต
พ.ต.ท. พิทักษ์ ถูไกรวงษ์
พ.ต.ท. ชำนาญ บุญเหมาะ
พ.ต.ท. อภิรัตน์ รอดชูแสง
พ.ต.ท. สุทัศน์ พุกงาม
พ.ต.ต. ประยูร โพธิ์ศิริ
พ.ต.ท. วัชระ ไชยวานิช
ร.ต.อ. วรรธนะ อินทะนิน
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ทองนาค
พ.ต.ต. วิเชียร วิสัยศรี

0-3242-5500 [100]
0-3242-5500 [200]
0-3242-5500 [202]
0-3242-5500 [201]
0-3242-5500 (301)
0-3242-5500 [301]
0-3242-5500 [201]
0-3242-5500 [207]
0-3242-5500 [201]
0-3242-5500 (207)
0-3242-5500 [202]
0-3242-5500 [201]
0-3242-5500 (301)
0-3242-5500 (301)

08-1830-3531
08-1870-8423
08-7050-5544
08-1985-4503
08-1946-0119
08-1378-4840
09-8746-6978
08-0022-7601
08-6013-3584
08-1902-7229
08-9476-1313
08-5348-7770
08-1858-8461
08-9110-3823
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ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. คณาธิป จัทนาเวช
พ.ต.ท.หญิง วิรุฬห์รัตน์ ยิ้มแย้ม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3242-5500 (301)
0-3242-5500 [310]

08-4394-4951
08-4464-2256

0-3247-1321
0-3247-1321
0-3247-1321 [312]
0-3247-1321 [501]
0-3247-1321 [303]
0-3247-1321 [303]
0-3247-1321 [303]
0-3247-1321 [303]
0-3247-1321 [303]
0-3247-1321
0-3247-1321
0-3247-1321 [312]
0-3247-1321 [502]

08-1622-3066
08-3313-6242
08-1364-8133
09-4886-4244
08-5704-5198
08-1851-8339
08-2292-9290
08-9894-0746
09-1826-5677
08-1995-9353
09-4821-2159
08-3019-4448
08-1571-1562

0-3246-1500 (717)
0-3246-1500 (504)
0-3246-1500 (401)
0-3246-1500 (311)
0-3246-1500 (311)
0-3246-1500 (311)
0-3246-1500 (311)
0-3246-1500
0-3246-1500
0-3246-1500 (401)
0-3246-1500 (500)

08-1942-5286
08-1919-8191
08-1741-9899
08-1837-9567
08-1986-5249
08-1880-3026
08-1880-8907
08-6337-7547
08-3356-5915
08-1551-3252
08-5180-9161

0-3249-1100
0-3249-1100
0-3244-0715
0-3249-1100

08-1423-8601
09-4058-3738
08-6330-3828
08-1838-3116

สภ.ชะอำ โทรศัพท์กลาง 0-3247-1321 โทรสารกลาง 0-3247-1323
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ภคิน ศิวเมธากุล
พ.ต.ท. ไพทูล พรมเขียน
พ.ต.ท. ประหยัด ภูชนะศรี
พ.ต.ท. ชวลิต สุวรรณวงศ์
พ.ต.ท. ยุทธนา รัตนพันธ์
พ.ต.ท. ชูเกียรติ เพ็ชรแท้
พ.ต.ท. อุดมชาติ ทองไซร้
พ.ต.ต. สุนทร พราหมณ์สังข์
พ.ต.ต. ศุภชัย ศรีซ้อน
พ.ต.ท. บุญส่ง พันธ์จินดา
พ.ต.ต. สุขสันต์ เกตุศรี
พ.ต.ต. กิตติ ทองห่อ
พ.ต.ต.หญิง สิรินาถ รูปสม

สภ.ท่ายาง โทรศัพท์กลาง 0-3246-1500 โทรสารกลาง 0-3246-3228
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(ธร.)

พ.ต.อ. พีระพจน์ ระหว่างบ้าน
พ.ต.ท. ประสงค์ กุลจิตติปราณี
พ.ต.ท. นันทนัช ละมั่งทอง
พ.ต.ท. อนุรักษ์ สิงห์สังข์
พ.ต.ท. สมเดช สกุณา
พ.ต.ท. สมบูรณ์ คงสุวรรณ์
พ.ต.ท. บุญส่ง ไก่ก้อ
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ นิลยาภรณ์
พ.ต.ต. ประไพ โต้ตอบ
พ.ต.ท. วรวิทย์ จันทร์วรศิริ
พ.ต.ท.หญิง พนิดา สมคำ

สภ.บ้านลาด โทรศัพท์กลาง 0-3249-1100 โทรสารกลาง 0-3244-0716
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก. (สอบสวน)

พ.ต.อ. อุดม เปี่ยมศักดิ์
พ.ต.ท. โชคชัย เนียลเซ็น
พ.ต.ท. วศพล เรืองจ้อย
พ.ต.ท. วินัย ปริยเลิศพงศ์
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ตำแหน่ง
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วัชรา ชิโนวรรณ
พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา
พ.ต.ต. บุญรอบ พวงแตง
พ.ต.ต. ชายชาญ กมุทชาติ
พ.ต.ต. ชัยชาญ นกขุนทอง
พ.ต.ท.หญิง กันยกร แก้วเจริญ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3249-1100
0-3249-1100
0-3249-1100
0-3249-1100
0-3249-1100
0-3244-0715

08-9919-9158
08-9107-2243
08-1705-2388
08-9980-1556
08-2724-4254
08-1994-1157

0-3248-3113 [717]
0-3248-3113 [203]
0-3248-3113 [401]
0-3248-3113 [305]
0-3248-3113 [200]
0-3248-3113 [200]
0-3248-3113 [401]
0-3248-3113 [305]
0-3248-3113 [501]

08-1196-6969
08-9254-1433
08-1925-8110
08-6660-8524
08-9547-6464
08-9551-1544
08-1941-1971
08-9744-8886
08-5265-8219

สภ.บ้านแหลม โทรศัพท์กลาง 0-3248-3113 โทรสารกลาง 0-3245-0605
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก

พ.ต.อ. ไพรัช แทนศิริ
พ.ต.ท. เฉลิมพล จิตรบรรจง
พ.ต.ท. จรัญ สามพ่วงบุญ
พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์ ธนเลิศวรรธน์
พ.ต.ท. สิทธิพร ฉ่ำมะนา
พ.ต.ต. สมบูรณ์ เกื้อเกษมศักดิ์
พ.ต.ท. อาวุธ ศิลาสุวรรณ
พ.ต.ท. ธรรมวุฒิ วิเชียรมณีโชติ
พ.ต.ท. สัมพันธ์ นาลัย

สภ.เขาย้อย โทรศัพท์กลาง 0-3256-2500 , 0-3243-9732 โทรสารกลาง 0-3243-9731
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมเกียรติ โฉมฉาย
พ.ต.ท. ไกรสีห์ สุวรรณงาม
พ.ต.ท. สมยศ ตรีประสิทธิ์ชัย
พ.ต.ท. จำลอง รัตนคาม
พ.ต.ท. นำพล พวงไพโรจน์
พ.ต.ต. ประมิน วงศ์แข
พ.ต.ต. คชานนท์ อู่ตะเภา
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ไม้จันทร์
พ.ต.ท. นิมิตร์ วัดสุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง นิรินทร คำเลิศ

0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500
0-3256-2500

08-5939-4242
08-7008-9000
08-9890-5236
08-5506-5466
08-9897-4190
08-9965-7204
09-2282-6351
08-1378-9019
08-1554-5954
08-7757-5435

0-3245-9267
0-3245-9267
0-3245-9267
0-3245-9267
0-3245-9267

08-1622-3066
08-1772-6387
08-1923-9355
08-4424-9904
08-4801-7888

สภ.แก่งกระจาน โทรศัพท์กลาง 0-3245-9267 โทรสารกลาง 0-3245-9265
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.ฯ
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.ฯ

พ.ต.อ. จรูญศักดิ์ โต๊ะถม
พ.ต.ท. ปริทร์วัฒน์ สุขพัฒน์
พ.ต.ท. สำเริง ชันแสง
พ.ต.ท. กลยุทธ์ วงษ์เพ็ชร์
พ.ต.ท. คมศักดิ์ ผดุงรุ่งเรื่องกิจ
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ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง
สว.ธร.ฯ
สวป.ฯ

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไพรัช รำออ
พ.ต.ต. พรเทพ รักขิตเลขา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3245-9267
0-3245-9267

มือถือ
08-9522-0328
08-7929-7834

สภ.หนองหญ้าปล้อง โทรศัพท์กลาง 0-3249-4364 โทรสารกลาง 0-3249-4364
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. นพดลภ์ มณีใส
พ.ต.ท. นพดล เกิดปราโมทย์
พ.ต.ท. วรวัชร แค้มวงศ์
พ.ต.ท. ไพรัช อยู่พิพัฒน์
พ.ต.ท. วันชัย ไชยเสริฐ
พ.ต.ท. บุญมา น้อยบาท
พ.ต.ท. ทศพล น้อยบาท
พ.ต.ท. นิยม งิ้วทอง
พ.ต.ต. ธวัช ขาวดารา

0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364
0-3249-9364

08-1866-3300
08-1421-8913
08-1649-5303
08-2585-7476
08-9915-7955
08-5263-7740
08-3964-5487
08-1773-2356
08-5183-8326

0-3245-8331
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332
0-3245-8332

09-3086-5599
08-9919-6771
09-2551-9453
09-5151-9956
09-3582-6558
08-1991-8646
09-2549-3942
08-7161-5215
08-1808-6448
08-1880-6658

0-3245-2452
0-3245-2452
0-3245-2452
0-3245-2452
0-3245-2452
0-3245-2452
0-3245-2452
0-3245-2452

08-1625-1414
09-5584-4838
08-1571-4848
08-1942-4625
08-1913-1621
08-6337-7197
09-8519-5193
08-2354-3041

สภ.ท่าไม้รวก โทรศัพท์กลาง 0-3245-8332 โทรสารกลาง 0-3245-8331
ผกก.
รอง.ผกก.(ป.)
รอง.ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภีมพล ศรุตานันทะ
พ.ต.ท. สุนทร งามเหลือ
พ.ต.ท. ชลิต ระเวง
พ.ต.ท. ทวีชัย เอี่ยมละออ
พ.ต.ท. สธนธร พูลสมบัติ
พ.ต.ท. ทัศนัย ทรัพย์สุข
พ.ต.ท. วิชัย สางาม
พ.ต.ท. นพชัย เสมอจิตต์
พ.ต.ท. ชิ้น ช่อมาลี
พ.ต.ท.หญิง ศรัญญา แก้วพินิจ

สภ.หนองจอก โทรศัพท์กลาง 0-3245-2452 โทรสารกลาง 0-3245-2452
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(งานสอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. วิโรจน์ เหมือนแท้
พ.ต.ท. มานพ สืบบุก
พ.ต.ท. สุวัฒน์ วงศ์กฤษณ์
พ.ต.ท. วิชาญ ตรีสุวรรณ
พ.ต.ท. ประเสริฐ ศรีผ่าน
พ.ต.ท. อภิรักษ์ เพิ่มชัย
พ.ต.ท. สุชาติ รุ่งเรือง
พ.ต.ต. ชัชชัย ม่วงไหมทอง

หน้า 598
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ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.หาดเจ้าสำราญ โทรศัพท์กลาง 0-3247-8300 โทรสารกลาง 0-3244-1222
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.

พ.ต.ท. มนตรี ดีบุกคำ
พ.ต.ท. บัญญัติ เพิ่มนาค
พ.ต.ท. จิโรจ เรียนรู้
พ.ต.ต. ชาญยุทธ พวงสั้น

0-3247-8300
0-3247-8300
0-3247-8300
0-3247-8300

08-1372-0889
08-1941-3187
08-1828-5334
08-9007-9297

0-3249-1963
0-3249-1963
0-3249-1963
0-3249-1963
0-3249-1963
0-3249-1963

08-9216-5445
08-1995-4414
08-4718-8344
08-6160-6452
08-5965-1541
08-5952-9357

0-3248-9250
0-3248-9250

08-6656-9454
08-1539-8560

0-3233-8991
0-3233-8991
0-3233-8991
0-3233-8991
0-3233-8991
0-3233-8991
0-3233-8991
0-3232-3631
0-3232-3631
0-3232-3631
0-3232-3631
0-3232-3631

08-9202-0285
08-0554-6463
08-1829-1333
09-3198-7989
08-1916-1544
08-1378-5211
09-1159-1595
08-1378-0411
08-6160-6134
08-9259-1435
08-1942-9783
08-9919-5700

สภ.ไร่สะท้อน โทรศัพท์กลาง 0-3249-1963 โทรสารกลาง 0-3249-1998
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. พงศธร ปิตุทิพย์
พ.ต.ท. สำราญ งานแฉ่ง
พ.ต.ท. เสริมส่ง อินทร์ปะสิทธิ์
พ.ต.ท. นิมิตรวัชร โหมดมี
พ.ต.ท. ชินพรรธน์ โลหะกิจตระกูล
พ.ต.ท. ขวัญทูล ปัญญาปิยวิทย์

สภ.บางตะบูน โทรศัพท์กลาง 0-3248-9250 โทรสารกลาง 0-3248-4125
สว.
พงส.(ผนก.) (หน.งานสอบสวน)

พ.ต.ต. ศุภศิษย์ วรรณเจริญ
พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ นพวัฒนนันท์

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Provincial Police
231 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000
โทรศัพท์กลาง 0-3233-8991 โทรสารกลาง 032 - 337 - 195
Web Site: www.rbr.police7.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1
สว.(ฝอ.2)

พล.ต.ต. พชร บุญญสิทธิ์
พ.ต.อ. สุพัฒน์ เชยชิด
พ.ต.อ. วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
พ.ต.อ. สุพล ภู่พูลทรัพย์
พ.ต.อ. ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์
พ.ต.อ. ชาติชาย นาถึง
พ.ต.อ. ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
พ.ต.อ. ไพวรรณ สาเพิ่มทรัพย์
พ.ต.ท. สาทร เอี่ยมสอาด
พ.ต.ท.ดร. เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
พ.ต.ท.หญิง รัตดา เจียมอ่อน
พ.ต.ต. สมบัติ จึงประสบสุข

หน้า 599
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ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง
สว.(ฝอ.3)
สว.(ฝอ.4)
สว.(ฝอ.5)
สว.(ฝอ.6)
สว.(ฝอ.7)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. รังสี ประทุมพร
ร.ต.อ. ปัญญา ชุมบัวจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ปรียา วีระธรรม
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย
พ.ต.ท. ปกรณ์ ปันทะยม

0-3232-3631
0-3232-3631
0-3232-3631
0-3232-3631
0-3232-3631

08-1720-7535
08-3993-9012
09-5952-3602
08-1943-6668
08-1758-6767

พ.ต.อ. วิสุทธิ์ เสือรอด
พ.ต.อ. ธัญญะ ครุฑเผือก
พ.ต.อ. วิชัย ไทยผึ้ง

0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195

08-9918-4691
08-0111-5995
09-9535-6659

พ.ต.อ. วรพจน์ ชูเชิด
พ.ต.ท. พงศ์สัณห์ มีศรี
พ.ต.ท. พฤหัส สังข์ประเสริฐ
พ.ต.ท. เชิดชัย ยิ่งสังข์
ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ เภารัศมี
พ.ต.ท. ศุภชัย จันทร์เปล่ง
พ.ต.ท. ชิตพล สุวรรณวงศ์
พ.ต.ท. ชนรดิช เทียนทอง
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อินทร์มณี

0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195
0-3233-7195

08-5334-6433
08-1904-8055
09-0942-9452
08-9882-3559
09-2392-2257
08-7531-9955
08-6399-5393
09-5851-1347
08-6971-5222

0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742

08-4699-9969
08-1686-9786
08-1947-7009
08-7165-3875
08-6309-1532
08-9919-3450
08-1474-6678
08-1913-7454
08-1880-9154
08-1686-4979
08-1583-5235
08-1942-9007
08-5496-6935

กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.ราชบุรี
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

สภ.เมืองราชบุรี โทรศัพท์กลาง 03233874 โทรสารกลาง 032 - 338 - 742
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.จร.สภ.
สว.ธร.สภ.
สว.สส.สภ.

พ.ต.อ. กิตติภพ ชมภูนุช
พ.ต.ท. เอนก บุตรดี
พ.ต.ท. พงศกร เข็มราช
พ.ต.ท. สมบัติ โพธิ์งาม
พ.ต.ท. พิษณุ โกสิยวัฒน์
พ.ต.ท. อิทธิพล พรเทวบัญชา
พ.ต.ท. สนธยา ตรีเพ็ชร์
พ.ต.ท. นภัสกรณ์ วงศ์ษา
พ.ต.ท. จิรายุ คชประดิษฐ์
พ.ต.ท. พงษ์ชะณัฐ สมจิตร์
พ.ต.ท. ชินภัทร เจียมอ่อน
พ.ต.ท. ดอกไม้ บุญศิลป์
พ.ต.ท. อภิเชษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม

หน้า 600
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ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง
สวป.สภ.
สวป.สภ.
สว.(สอบสวน)
สวป.สภ.
สวป.สภ.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนกร อังกุรวิโรจน์
ร.ต.อ. พัชรพงษ์ กาญจนวัฎศรี
ร.ต.อ. วินัย ลายละเอียด
พ.ต.ท. ณัฐสิษฐ์ พุทธเจริญ
พ.ต.ต. จิระศักดิ์ เทพปรียากุลกาล
ร.ต.อ. วรงค์พล ขวัญสุวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742
0-3238-742

08-6518-6352
08-2297-8561
08-1777-9441
09-8246-9399
08-6034-2951
09-2609-2490

0-3221-1013
0-3221-1014
0-3221-1015
0-3221-1016
0-3221-1017
0-3221-1018
0-3221-1019
0-3221-1020
0-3221-1021
0-3221-1022
0-3221-1023
0-3221-1024
0-3221-1025
0-3221-1026
0-3221-1027
0-3221-1028
0-3221-1013

08-1328-8836
08-1648-4219
08-9922-3159
08-1942-1056
08-6036-2545
08-6007-7248
08-1302-6180
08-0441-3677
08-1379-1028
08-1353-3754
08-1705-4189
08-9935-5209
08-4914-4182
09-0962-9909
08-1943-8929
08-1880-0911
08-6646-5505

0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052

08-1936-9589
08-1856-9569
08-9169-0875
08993932395
08-1611-4482
08-1496-0742
08-5376-4545
08-9379-2326

สภ.บ้านโป่ง โทรศัพท์กลาง 0-3221-1013 โทรสารกลาง 032 - 211 - 013
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.จร.สภ.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อำนวย พงษ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. สรายุทธ บุรีวชิระ
พ.ต.ท. ณัฐ แท่นวิทยานนท์
พ.ต.ท. ธวัช เคนดา
พ.ต.ท. ประเสริฐ พุตติ
พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ
พ.ต.ท. สงวน มีคติธรรม
พ.ต.ท. สุภาชย สูงทรัพย์ไพศาล
พ.ต.ท. เอกพงษ์ ผูกพัน
พ.ต.ท. สถาปน์ ปัญญาพยัคฆ์
พ.ต.ท. ชาญ คำอารีย์สกลุ
พ.ต.ต. อาคม โฉมศรี
พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ บัวโพธิ์
พ.ต.ต. กิติภูมิ ภูฆัง
พ.ต.ต. อโนทัย สายกระสินธุ์
พ.ต.ท. สุนทร เข็มเมือง
ร.ต.อ. ยุทธนา ภูเก้าแก้ว

สภ.โพธาราม โทรศัพท์กลาง 0-3223-4052 โทรสารกลาง 032 - 234 - 052
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.ป.
สว.สส.
สว.ธร.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. นภดล รุ่งสาคร
พ.ต.ท. ชาติชาย ดอนชัย
พ.ต.ท. ยุทธนา แสงทองศรี
พ.ต.ท. ไพโรจน์ แม้นบุตร
พ.ต.ท. อรรณนพ นุ่มสวน
พ.ต.ท. ฉลอง พรหมรื่น
พ.ต.ท. ภูวดน อุดมนพคุณ
พ.ต.ท. ประดับ เชื้อโพหัก

หน้า 601
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ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รณรงค์ ชื่นจิตร
พ.ต.ต. ภราดร แช่มมั่นคง
พ.ต.ต. วิโรจน์ เจริญใจ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3223-4052
0-3223-4052
0-3223-4052

08-6669-2594
08-9551-1565
08-6756-5419

0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128
0-3226-1128

08-1763-3833
08-9500-1764
08-1291-7808
08-4564-7700
08-9379-2326
09-5247-9536
08-9889-8191
08-1015-8977
08-1836-4431
08-5915-3654

0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111
0-3239-5111

08-1928-7799
08-5489-4635
09-0117-6669
08-9836-7897
08-8553-0433
08-1989-5541
08-5291-9834
08-4800-2717
08-9760-5454
08-1913-7405
08-1772-2887

0-3228-1100
0-3228-1100
0-3228-1100
0-3228-1100
0-3228-1100
0-3228-1100

08-1858-1599
08-2242-4691
09-8935-5597
08-9911-4766
08-9837-3820
08-5292-6969

สภ.จอมบึง โทรศัพท์กลาง 0-3226-1128 โทรสารกลาง 032 - 261 - 128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศราวุธ สุทธวิชัย
พ.ต.ท. ทวี ยุทธศักดารักษ์
พ.ต.ท. แมนสรวง กาญจนสอาด
พ.ต.ท. เชิดชัย ป้อชำนิ
พ.ต.ท. จักรวาล อรัญญาวัฒน์
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ มั่นใจ
พ.ต.ท. นันทกร เนียมหอม
พ.ต.ท. ณรงค์ ข้อร่วมคิด
พ.ต.ท. อยุทธ์ กัลปาลี
พ.ต.ต. พุฒิธร สมพงษ์

สภ.สวนผึ้ง โทรศัพท์กลาง 0-3239-5111 โทรสารกลาง 032 - 395 - 111
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สวป.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณัฐธพงษ์ ทองนาค
พ.ต.ท. อัฑฒาสิษฏฐ์ พุ่มเกตุแก้ว
พ.ต.ท. อรัญ หลวงพิทักษ์
พ.ต.ท. เรวัติ ไชยสุวรรณ
พ.ต.ท. อนุสนธิ์ สุขสิริสุวรรณ
พ.ต.ท. อภิชาติ ทรัพย์ส่งเสริม
พ.ต.ท. สะอาด ตุ๊สังข์
พ.ต.ท. พรม แก้วพรายตา
พ.ต.ท. คเชนทร์ นิยมทอง
พ.ต.ท. ดนัย จันทร์พินิจรัตน์
พ.ต.ท. ป้อมเพชร คงสีหะ

สภ.ปากท่อ โทรศัพท์กลาง 0-3228-1100 โทรสารกลาง 032 - 281 - 100
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. วรพล ยิ่งเจริญ
พ.ต.ท. ยุทธ เกิดเรือง
พ.ต.ท. ไชยศ มุกดาหาญ
พ.ต.ท. ภาสกร อยู่เย็น
พ.ต.ท. สมบูรณ์ มูรพันธ์
พ.ต.ท. วัชรินทร์ มีศรีผ่อง

หน้า 602
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ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เชน จันทิพย์วงษ์
พ.ต.ท. มนัส พร้อมศักดิ์โสภณ
พ.ต.ต. สิทธิพร ไชยสิทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3228-1100
0-3228-1100
0-3228-1100

มือถือ
08-4412-2133
080-1857-8384
09-0141-6060

สภ.ดำเนินสะดวก โทรศัพท์กลาง 0-3224-6045 โทรสารกลาง 032 - 246 - 045
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.ธร.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอำไพ
พ.ต.ท. มาโนช จันทร์เที่ยง
พ.ต.ท. สายัณห์ เพ็งบุญชู
พ.ต.ท. พิศิษย์ ลายรักษ์
พ.ต.ท. อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร
พ.ต.ท. กฤษกร อริยานนท์
พ.ต.ท. ณฑัต ศรีนวล
พ.ต.ต. พิรชัช บุญภาย

0-3224-6045
0-3224-6045
0-3224-6045
0-3224-6045
0-3224-6045
0-3224-6045
0-3224-6045
0-3224-6045

09-3554-6990
08-6306-9449
08-1857-9978
08-1986-0445
08-9202-5906
08-9914-6655
09-0978-5840
08-9483-4425

0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087
0-3238-1087

08-3356-7893
08-1981-9155
08-1809-4844
08-1757-5234
08-1403-7964
08-2357-0890
08-9836-9901
08-1855-5431
08-1086-1395

0-3237-6275(700)
0-3237-6275(301)
0-3237-6275 (202)
0-3237-6275 (200)
0-3237-6275 (300)
0-3237-6275 (202)
0-3237-6275 (200)
0-3237-6275 (501)
0-3237-6275

08-1423-8601
08-5801-7749
08-1943-6686
08-1824-0883
08-9919-3534
08-9045-1472
08-1404-0808
09-8263-8144
08-6036-5947

สภ.บางแพ โทรศัพท์กลาง 0-3224-6045 โทรสารกลาง 032 - 381 - 087
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
สวป.
สว.ธร.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธนรัชน์ สอนกล้า
พ.ต.ท. สันทัด เจียมสกุล
พ.ต.ท. นนท์ ภักดีพันธ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ตะโกพร
พ.ต.ท. นริสสร์ สังข์กระแส
พ.ต.ท. อิทธิกร จิตต์หาญ
พ.ต.ท. ปยุต ศรีสุข
พ.ต.ต. อติชาติ ปิสาวงษ์
พ.ต.ต. สันติ หนูช่วย

สภ.ทุ่งหลวง โทรศัพท์กลาง 0-3237-6275 โทรสารกลาง 032 - 376 - 275
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์
พ.ต.ท. วิมล สมาบัติ
พ.ต.ท. นพดล ปิ่นนิล
พ.ต.ท. ฉัตรชัย รังสิมันต์
พ.ต.ท. พรชัย ชลิศราพงศ์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ บุตรภานุรักษ์
พ.ต.ท. ถิรวัฒน์ อินสุข
พ.ต.ท. วิชิต หิมาลี
พ.ต.ต. บรรณสิทธิ์ ชัยนวล
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ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.วัดเพลง โทรศัพท์กลาง 0-3239-9093 โทรสารกลาง 032 - 399 - 093
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.ธร.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ประทีป พันธ์หว้า
พ.ต.ท. นัฐพงศ์ เอกเผ่าพันธุ์
พ.ต.ท. มานะ เกิดเปี่ยม
พ.ต.ท. ดิเรก มั่นคง
พ.ต.ท. อดิศร ศรีมหันต์
พ.ต.ท. ชินโชติ โชติศิริ
พ.ต.ท. ดุสิต เกิดพุ่ม
พ.ต.ต. อัครินทร์ แสนชัยมณเทียร
พ.ต.ต. จิตรกร รอดทวีผล

0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093
0-3239-9093

08-3088-5355
08-2244-6619
08-6355-6144
08-6777-7800
08-6354-5349
08-9534-6996
08-9923-2646
08-5195-9824
08-5130-6389

0-3272-1004
0-3272-1004
0-3272-1004
0-3272-1004
0-3272-1004
0-3272-1004
0-3272-1004

09-2246-2489
08-1995-1593
09-8629-6536
08-1941-1123
09-2610-1289
08-1583-7865
08-1763-2179

0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111
0-3224-8111

08-1526-5542
08-8240-9566
08-1893-9839
08-9769-8479
08-1634-2967
09-8914-1892
08-1896-9676
08-5266-3034
08-1053-4112

0-3229-1254-5
0-3229-1254-5
0-3229-1254-5
0-3229-1254-5

08-5900-0464
08-9015-6865
08-9254-5765
08-8453-8866

สภ.บ้านคา โทรศัพท์กลาง 0-3272-1004 โทรสารกลาง 032 - 721 - 004
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.ธร.
สว.สส.

พ.ต.อ. พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ
พ.ต.ท. วิโรจน์ ศักดิ์สมบูรณ์
พ.ต.ท. จารุต อัตตดิเรก
พ.ต.ท. มนตรี ฉายาพงษ์
พ.ต.ท. ยศรังสรรค์ เอกภาพันธ์
พ.ต.ท. นพดล แอตาล
พ.ต.ท. จิตติ จันทรโรจน์

สภ.หลักห้า โทรศัพท์กลาง 0-3224-8111 โทรสารกลาง 032 - 248 - 111
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.อก.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ปรัชญา ทองน้ำวน
พ.ต.ท. เชษฎา อ่อนสุด
พ.ต.ท. นันทชัย เบ็ญจขันท์
พ.ต.ท. อดุลย์ ค้อชากุล
พ.ต.ท. นักรบ ทองประทุม
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐภัทร์ บุตรโสม
พ.ต.ท. โสเพชร จันทร์พลงาม
พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ปานพราย
พ.ต.ต. วุฒิเกียรติ ไสยกิจ

สภ.กรับใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-3229-1254-5 โทรสารกลาง 032-291-254-5
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.ป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ฉลอง ทองศรีสังข์
พ.ต.ท. สุธี เจากสิกร
พ.ต.ท. อดุลย์ เรืองช่วย
พ.ต.ท. ยิ่งยง มีคุณ
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ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง
สว.อก.
สวป.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมชาย วงษ์ถาวรชาติ
พ.ต.ท. มงคล วิลัยเกษม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3229-1254-5
0-3229-1254-5

มือถือ
09-8935-8154
08-1547-4690

สภ.ด่านทับตะโก โทรศัพท์กลาง 0-3226-5111 โทรสารกลาง 032 - 265 - 111
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีระภูมิ ธุระกิจ
พ.ต.ท. ปัญญา เมฆพยับ
พ.ต.ท. อำนวย ฉ่ำมะนา
พ.ต.ท. รุจิรศักดิ์ สุวรรณ
พ.ต.ต. ณภัทร มิ่งสำแดง
พ.ต.ท. ยุทธชัย มีสายมงคล
พ.ต.ต. จรูญ มหาพล
พ.ต.ต. อดุลย์ สังข์เงิน

0-3226-5111
0-3226-5111
0-3226-5111
0-3226-5111
0-3226-5111
0-3226-5111
0-3226-5111
0-3226-5111

08-1315-5879
08-1193-3192
08-1856-6648
08-4187-9155
09-8275-9545
09-2282-9269
09-2613-9395
08-9263-7397

0-3235-9191
0-3235-9191
0-3235-9191
0-3235-9191
0-3235-9191
0-3235-9191
0-3235-9191
0-3235-9191

08-6544-9441
08-1170-1431
08-1489-2801
08-1856-4820
08-7164-9545
08-1514-3475
08-1272-8975
08-6801-5591

0-3238-7250
0-3238-7250
0-3238-7250
0-3238-7250
0-3238-7250
0-3238-7250
0-3238-7250

08-9205-1991
08-1572-7570
08-1948-1642
08-1307-7271
08-6809-7294
08-1880-7007
09-7126-8844

สภ.เขาดิน โทรศัพท์กลาง 0-3235-9191 โทรสารกลาง 032 - 359 - 191
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. อำพันธุ์ ชมกรด
พ.ต.ท. ชุมพล สานพคุณ
พ.ต.ท. พิชญ์ฌากิตติ์ นิตย์แสวง
พ.ต.ท. มนตรี อนุชา
ร.ต.อ. จรูญ รอดเนียม
พ.ต.ท. สุเมษ ทองเสงี่ยม
พ.ต.ต. ชัยวิทย์ สุวรรณพงศ์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ สุทธิชล

สภ.โพหัก โทรศัพท์กลาง 0-3238-7250 โทรสารกลาง 032 - 387 - 250
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

พ.ต.อ. ณฐกฤต มั่งคั่ง
พ.ต.ท. ศุภสาร อายุยืน
พ.ต.ท. สมศักดิ์ อนันตผล
พ.ต.ท. สุรินทร์ แสงประทุม
พ.ต.ท. สินทร ไชยรบ
พ.ต.ท. สุริยา รอดทุกข์
พ.ต.ต. ธงทอง เอี่ยมเวียง
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ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง 0-3425-4312 โทรสารกลาง 0-3425-4312 ,0-3424-2753
Web Site: http://www.school7.go.th E-mail: school_p7@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. มานิตย์ จันทรคณา
พ.ต.อ. สุวรรณ ห้วยธาร
พ.ต.อ. วิทัศน์ บริรักษ์
ร.ต.อ. นพพล มักการุณ

0-3425-0986
0-3425-0990
0-3424-2753
0-3424-2753

08-1565-0101
08-9961-6504
08-1924-4343
09-8269-3488

0-3424-2753
0-3424-2753
0-3424-2753
0-3424-2753
0-3425-1546

08-1880-1505
08-1490-5523
08-6176-3398
08-1823-3370
08-2246-4529

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3424-2753 โทรสารกลาง 0-3424-2753
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัชพงศ์ สุขบุญชูพงศ์
พ.ต.ท.หญิง วรรณี จันทร์บรรจง
พ.ต.ท. บุญเสริม พูลถิน
พ.ต.ท. อาคม ฉ่ำชื่น
พ.ต.ท. บุญญรัตน์ รื่นสำราญ

ฝ่ายบริการการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-3425-0987 โทรสารกลาง 0-3425-0987
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์
พ.ต.ท. บัญญัติ ไชยโกฏิ
พ.ต.ท. บัญชา ค้าผล
พ.ต.ท. อรรถพล รุจิฤทธิ์
พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี ทายสงฆ์ประไพร

0-3425-0987
0-3425-0987
0-3425-0987
0-3425-0987
0-3425-0987

08-6320-9999
08-5264-6060
06-1421-7155
08-1194-8445
08-1199-8558

ฝ่ายปกครองและการฝึก โทรศัพท์กลาง 0-3424-2728 โทรสารกลาง 0-3425-4312
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย(สบ2)
ผบ.ร้อย(สบ2)
ผบ.ร้อย(สบ2)

พ.ต.อ. สายฟ้า จิราวรรธนสกุล
พ.ต.ท. พันทัตพงศ์ เดชสิทธิ์นัจกร
พ.ต.ท. วันชัย คำคล้าย
พ.ต.ท. สมพล วาดรับ
พ.ต.ต. อรุญ กันพร้อม

0-3424-2728
0-3425-0991
0-3425-0993
0-3425-0989
0-3425-0992

09-3456-9166
09-0142-9898
08-2444-7364
08-6199-1248
08-9071-5112

พ.ต.ท. ศุภกฤต โชคธนหิรัณย์
พ.ต.ท.หญิง วิอร โสมินทุ
พ.ต.ท. วิชัย แตงประวัติ
พ.ต.ท. อำพันธ์ สกุลลิ้ม

-

08-2246-5355
08-1866-6792
09-4485-7289
08-6168-2096

ภาควิชากฎหมาย
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)

หน้า 606

ภ.7

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
อจ.(สบ2)
อจ.(สบ2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง สุพิชญา คุ้มเกณฑ์
พ.ต.ต. ถิรชัย ทวีนุช

-

08-7083-2688
08-9497-8609

พ.ต.ท.หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญา
พ.ต.ท. วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์

-

08-5675-6496
08-2427-8002

พ.ต.ท.หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปาน
พ.ต.ท. ขจัด เพ็ญชาติ
พ.ต.ท.หญิง พัชรีรัตน์ ศรีฉัตรเพชร

-

08-6841-6996
08-0558-9551
08-3927-6444

พ.ต.ท. อำนาจ อ่อนฤทธิ์
พ.ต.ท. ชัยสันต์ ชานุ

-

08-1343-3180
08-9529-6299

พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ รื่นสำราญ

-

08-9925-2592

พ.ต.ท.หญิง นงนุช พุทธคุณรักษา

-

08-4007-9117

พ.ต.ท. ประยูร เฟื่องกิตติ
พ.ต.ท. อนุรักษ์ ถาวรประเสริฐ

-

08-3247-9146
08-4414-3106

ภาควิชาบริหารงานตำรวจ
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ2)

ภาควิชาทั่วไป
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)

ภาควิชาการป้องกันปราบปราม
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)

ภาควิชาสืบสวน
อจ.(สบ3)

ภาควิชาจราจร
อจ.(สบ3)

ภาควิชากีฬา
อจ.(สบ2)
อจ.(สบ2)

หน้า 607

ภ.8
ตำรวจภูธรภาค 8
Provincial Police Region 8
88/8 หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์กลาง 0-7633-8388,0-7639-0288, 0-7633-8380 โทรสารกลาง 0-7633-8381,07639-0442 IP: 608001
Web Site: www.police8.go.th E-mail: police8@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.ประจำ

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. เทศา ศิริวาโท
พล.ต.ต. วิศณุ ม่วงแพรสี
พล.ต.ต. ธีรพล คุปตานนท์
พล.ต.ต. ชลิต ถิ่นธานี
พล.ต.ต. ธวัชชัย นิลานุช
พล.ต.ต. ภวัต พรหมมะกฤต
พล.ต.ต. ชลิต แก้วยะรัตน์
พล.ต.ต. จักรัช สาลิกาพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7633-8391
0-7633-8392
0-7633-8393
0-7633-8394
0-7633-8395
0-7633-8396
0-7633-8397
0-7633-8398

มือถือ
08-1693-4422
08-1837-0001
08-5109-9797
08-1893-1456
08-9813-4310
09-5496-5259
08-1737-5838
08-1849-0355

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
88/8 หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์กลาง 0-7633-8388,0-7639-0288, 0-7633-8380 โทรสารกลาง 0-7633-8381,07639-0442 IP 608001
Web Site: www.police8.go.th E-mail: police8@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
พ.ต.อ. ถาวร แสงฤทธิ์
พ.ต.อ.หญิง วรรณดี สุวรรณพนัง
พ.ต.อ. อนุสรณ์ วนาปกรณ์
พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ เลิศประไพ

0-7633-8371
0-7633-8372
0-7633-8373
0-7633-8374
0-7633-8375

08-9771-2965
08-1892-8627
08-1367-8837
08-1402-9743
08-6367-0626

0-7633-8351
0-7633-8351
0-7633-8351
0-7633-8351
0-7633-8361
0-7633-8361
0-7633-8351

09-7143-5353
09-3539-5426
09-1826-2268
08-9682-6162
08-6952-9777
08-6957-7008
08-4111-9460

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8351,0-7633-8361
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(สวัดดิการ)
สว. (ฝึกอบรม)
สว. (กำลังพล)

พ.ต.อ. สมชาย สรรประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง ศุภการต์ วงศ์ฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง มิรันดา พรหมมาศ
พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร
พ.ต.ท. ชัชวาล นิลจันทร์
พ.ต.ต. ณัฐพล ธรรมทินโณ
พ.ต.ต. เอกวิทย์ เกิดศิริ

หน้า 608
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8352
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุวัฒน์ แตงคูหา
พ.ต.ท. คมม์ณัฐ อติสุวรรณเดช
พ.ต.ท. จักรพันธ์ ณ นคร
พ.ต.ท. ดนัย นิยมเดชา
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ แสงมณี
พ.ต.ต. ภิญโญ สระทองอ๊อด
พ.ต.ต. สาธิต คงแก้ว

0-7633-8352
0-7633-8352
0-7633-8352
0-7633-8352
0-7633-8352
0-7633-8352
0-7633-8352

08-5654-4357
08-1625-3003
09-3772-0212
08-9444-0500
08-1990-6345
09-8727-9810
08-9293-5159

0-7633-8353
0-7633-8353
0-7633-8353
0-7633-8363
0-7633-8363
0-7633-8363
0-7633-8363

08-1455-6013
08-1895-0729
08-9962-7804
09-8683-8070
08-9796-7075
08-9599-8902
08-7388-1923

0-7633-8354
0-7633-8354
0-7633-8354
0-7633-8364
0-7633-8354
0-7633-8364
0-7633-8364

08-1994-4165
08-5791-6021
08-1719-7569
08-5343-9533
08-5099-9455
08-1263-3676
08-4440-4060

0-7633-8355
0-7633-8355
0-7633-8355
0-7633-8355
0-7633-8355

08-1944-7238
08-9724-4897
08-9588-4245
08-9730-3027
08-4772-9399

0-7633-8356
0-7633-8356

08-5343-4433
08-6685-6159

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8353,0-7633-8363
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ชไมพร ยุวานนท์
พ.ต.ท.หญิง จรรยา แสงระวี
พ.ต.ท. ณรงค์ เพชรขาวช่วย
พ.ต.ท. ภัทรพล วรรณแสงทอง
พ.ต.ท. บุญเสริม แกล้ววาที
พ.ต.ท. อัชฌาส์ อ่อนศรีแก้ว
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8354,0-7633-8364
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานคลัง พัสดุและยานพาหนะ)
สว. (งานธุรการและกำลังพล)
สว.(งานพลาธิการ)
สว.(งานโยธาและสรรพาวุธ)

พ.ต.อ. จเร คณาวิทยา
พ.ต.ท. สมัย พรมพากล
พ.ต.ท. มงคล วงศ์คช
พ.ต.ท. บัณฑิต จันทร์แสง
พ.ต.ท.หญิง ธัญกมล วิจาราณ์
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ คงเทพ
พ.ต.ต. ไพโรจน์ แสงสงวน

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8355
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พาณุพงษ์ ศรจิตติ
พ.ต.ท.หญิง สมปอง ช่างอาวุธ
พ.ต.ท. สมพงษ์ ลิ้มอิ่ม
พ.ต.ท.หญิง รัชนี รอดความทุกข์
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐพัชร์ สร้อยงาม

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8356
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สมคิด บุญรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ปริญดา สุปันตี
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์ มุสิก
พ.ต.ท.หญิง รวมพร ศรีปาน
พ.ต.ท.หญิง ยาจิตร ยะหัตตะ
พ.ต.ท. ทวี มงคล
พ.ต.ท. ยงยุทธ จันคง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7633-8356
0-7633-8356
0-7633-8356
0-7633-8356
0-7633-8356

08-1676-2823
08-6271-8454
08-1539-7555
08-9288-8387
08-9876-1987

0-7633-8357
0-7633-8357
0-7633-8357
0-7633-8367
0-7633-8367
0-7633-8367
0-7633-8367

09-3579-5769
08-7388-0828
08-6266-5929
08-5795-1787
08-4191-9667
08-2341-5496
08-1958-4149

0-7633-8358
0-7633-8358
0-7633-8358
0-7633-8358

08-1787-4348
08-7055-6438
08-9873-1325
06-1526-3599

0-7633-8359
0-7633-8359
0-7633-8359
0-7633-8359

08-1797-4090
09-1462-0966
08-1769-1436
08-1719-6100

0-7731-2889
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975

08-9836-3636
09-5759-5419
08-1896-2232
08-9866-8116
08-1895-0113

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8357,0-7633-8367
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คณธัช เรืองอรุณ
พ.ต.ท. เมธี พาชื่นใจ
พ.ต.ท. อรุณรักษ์ สกุลพงศ์
พ.ต.ท. ทักษิณ ภาพสวัสดิ์
พ.ต.ต. สุนธร ธฤตเกษตร
พ.ต.ต. ศักดินันท์ ด้วงโยธา
พ.ต.ต. มานพ คำแก้ว

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8358
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว

พ.ต.อ. กิติพงษ์ คล้ายแก้ว
พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี หอมแก่นจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ เพชรคงทอง
พ.ต.ต. ชินชัยพงศ์ ทิพย์ภักดี

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-7633-8359
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานเทคนิค)

พ.ต.อ. สวัสดิ์ สุทธมงคล
พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์ ขวัญศรี
พ.ต.ท. สำเริง ชูไชย
พ.ต.ท.หญิง ธนษา สุทธปัญโญ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
20 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์กลาง 0-7731-1975 โทรสารกลาง 0-7731-1975 IP 608007
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พ.ต.อ. ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์
พ.ต.อ. สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย
พ.ต.อ. ภิญโญ หวลกสินธุ์
พ.ต.อ. อาคม สายสมัย
พ.ต.อ. ภรศักดิ์ นวนหนู
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงษ์ขจร สุกกสังค์
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ สุทธินุ้ย
พ.ต.ท. ไกรษร ชมชื่น
พ.ต.ท. เอกชัย สอนขำ
พ.ต.ท. ณฐาภพ พงศาปาน

0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975

08-1598-6691
08-1737-5387
08-1704-3492
08-1388-5627
08-7288-8825

พ.ต.อ. ษณกร มั่นเมือง
พ.ต.ท. พิศิษฐ์ วิเศษวงศ์
พ.ต.ท. วิทวัธ เพชรแบน
พ.ต.ท. สุทัศ พรหมอักษร
พ.ต.ต. ประภาส ศรีสังข์จร
พ.ต.ต. มานะ นิ่มนวล

0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975

06-1694-5541
08-1895-3674
08-7885-8880
08-4625-7634
08-1691-6192
08-1849-1013

พ.ต.อ. พิษณุ อัชนะพรกุล
พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ บุญแก้ว
พ.ต.ท. ยุทธนา ศิริสมบัติ
พ.ต.ท. วีระพันธ์ เกื้อรักษ์
พ.ต.ท. ธนัญชัย นวลนิรันดร์
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น

0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975

06-1357-9596
08-1892-0077
08-8768-6380
08-1396-0510
08-1806-3211
08-6797-9447

พ.ต.อ. ณพชร เขียดแก้ว
พ.ต.ท. วรวิทย์ เจริญศุภผล
พ.ต.ท. เทพนม สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท. ประเทือง ผลมานะ
ร.ต.อ. อภิวัฒน์ พันธ์เลิศขจร

0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975

09-3991-5945
09-3582-5553
08-6106-6669
08-9195-3939
09-9535-1451

พ.ต.อ. จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์
พ.ต.ท. รณกร พุทธเมธา
พ.ต.ท. สุประพันธ์ โพธิภิรมย์
พ.ต.ท. กษิดิ์เดช เต็มยอด
พ.ต.ต. จีโบ เกรอต

0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975
0-7731-1975

08-1370-9599
08-1970-0744
08-1653-3955
08-4057-9052
08-6103-8568

กองกำกับการสืบสวน 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
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Training Center
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

Training Center
Training Center
101 หมู่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์กลาง 0-7740-5424 โทรสารกลาง 0-7740-5425 IP 608002
Web Site: www.school8.education.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข
พ.ต.อ. กฤษศักดิ์ สงมูลนาค
ร.ต.อ. ฤทธิไกร เหมทานนท์

0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424

0-6476-1415
08-1892-8115
08-1869-9911
06588804

พ.ต.อ. ชำนาญ ชำนาญกิจ
พ.ต.ท. นิโรธ ธรรมโสภณ
พ.ต.ท. หัตถพร ทองคำ
พ.ต.ต. เลิศชาย เครือรัตน์
พ.ต.ต. จิรัชฌานนท์ สุรกุล

0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424

09-5416-3693
08-6959-8989
08-6747-6992
08-1538-0303
08-6278-8008

พ.ต.ท. ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์
พ.ต.ท. พิศ ยิ้มเยื้อน
พ.ต.ท.หญิง เกษร คำเล็ก
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ สุขคะตะ
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน

0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424

08-1738-5302
0-7463-0042
0-6978-3330
0-4450-1199
08-9289-9899

พ.ต.อ. สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
พ.ต.ท. พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
พ.ต.ท. สุพจน์ วันคง
พ.ต.ท. โสภณ สยามล
พ.ต.ต. ชาคริต การกรณ์

0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424

08-1597-4297
09-5413-6704
0-9652-7234
08-1693-4800
0-7166-5123

พ.ต.ท. มารุต คำเล็ก
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สุขขวัญ
พ.ต.ท. วิชาญ เครือรัตน์
พ.ต.ท. วิโรจน์ บำรุง

0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424

0-9595-2520
0-6268-0602
0-9972-5528
0-1270-5408

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ. (การเงิน)
สว.ฝอ. (ส่งกำลังบำรุง)
สว.ฝอ. (ธุรการและกำลังพล)

ฝ่ายบริการการศึกษา
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายปกครองและการฝึก
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย (สบ2)
ผบ.ร้อย (สบ2)
ผบ.ร้อย (สบ2)

กลุ่มงานอาจารย์
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
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Training Center
ตำแหน่ง
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วุฒิไชย ทองเสภี
พ.ต.ท. อำนาจ วรรณะ
พ.ต.ท. อาวุธ ชูจิต
พ.ต.ท.หญิง บุญณิสา ส่งแสง
พ.ต.ท. เอกอนันต์ จำปา
พ.ต.ต. พิภพ พิชิตการณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424
0-7740-5424

มือถือ
0-1476-2644
08-9909-8280
0-1893-8601
0-6943-5197
0-1137-4088
0-1326-3712

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Provincial Police
198 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์กลาง 0-7735-5678 โทรสารกลาง 0-7735-5887 IP 608197
Web Site: http://www.suratpolice.org
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. อภิชาติ บุญศรีโรจน์
พ.ต.อ. สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ
พ.ต.อ. ปรีชา กลัดสวัสดิ์
พ.ต.อ. อนุชน ชามาตย์
พ.ต.อ. วิชอบ เกิดเกลี้ยง
พ.ต.อ. นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ
พ.ต.อ. เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์
ร.ต.อ. ชุมพล คุ้มภิรมย์

0-7735-5787
0-7735-5767

08-1787-4224
09-3935-1514
08-1479-5374
08-6567-3535
08-1970-1236
08-1597-6123
08-1270-7399
08-9651-1156

พ.ต.อ. พยุงศักดิ์ สุรินทร์
พ.ต.ท.หญิง เกตุแก้ว รักษาชาติ
พ.ต.ท.หญิง ศิริภา ชูจันทร์
พ.ต.ท.หญิง เดือนเพ็ญ ตัณฑัยย์
พ.ต.ท.หญิง ธัญทิพย์ ศิริศุภนนท์
พ.ต.ต. ธีรเดช ไชยประสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ ช่วยบุญชู
พ.ต.ท. ณภาคย์ ปรางนาคี
พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิทธิฤทธิ์
พ.ต.ต. สมนึก นุ่นสังข์

0-7735-5547
0-7735-5901
0-7735-5873
0-7735-5902
0-7735-5850
0-7735-5548

08-9728-0444
08-1584-3273
08-1894-3094
08-1477-5032
08-6941-6246
09-1657-5575
08-9872-3435
08-1745-5394
08-1970-1651
08-1891-4043

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อานนท์ เดชรักษา
พ.ต.อ. ชัยยันต์ บัณฑิต
พ.ต.ท. ธวัชชัย พรหมเทพ
พ.ต.ท. อัตพล เขมานุวงศ์

0-7735-5723
0-7735-5723
0-7735-5723
0-7735-5723

08-1595-2032
08-9871-2922
08-9873-3727
08-6957-1431

พ.ต.อ. สถาพร พัฒนรักษ์
พ.ต.ท. สุรกิตติ์ คล้ายอุดม
พ.ต.ท. วัชรวีร์ ธรรมเสมา
พ.ต.ท. นพดล เกิดกุลรัตน์
พ.ต.ต. วิทยา พิทักษ์
พ.ต.ต. ธงชัย ทองใหญ่
พ.ต.ต. บุญฤทธิ์ มุขวัฒน์
พ.ต.ต. จตุพัฒน์ รัตนรามศรี
พ.ต.ต. อมร บุญศิลป์

0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847
0-7735-5847

08-1797-6879
08-1891-5961
08-1552-0270
08-9724-1325
08-1958-3391
08-9724-9412
08-7383-4210
08-0646-6880
08-6947-8905

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์กลาง 0-7727-3598,0-7727-2760,0-7727-3027 โทรสารกลาง 0-7727-2095 IP
608198
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(จร.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. ศิริชัย ทรงวศิน
พ.ต.ท. สมสิน เกิดผล
พ.ต.ท. โยธินทร์ สิทธิโยธี
พ.ต.ท. มนต์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ์
พ.ต.ท. นิพล ชาตรี
พ.ต.ท. พิชัย สองเมือง
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ จันทร์ยืนยงค์
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ จะรา
พ.ต.ต. มงคล มากขนอน
พ.ต.ต. มนต์ชัย แมนเมือง
พ.ต.ต.หญิง อ้อมใจ รุ่งกลาง
พ.ต.ท. โชติ เพชรหนองชุม
พ.ต.ท. อานุภาพ จันดิถวงศ์
พ.ต.ต. ศักดิ์อนันต์ คำไสย
ร.ต.อ. ลิขิต ชุมช่วย
พ.ต.ต. อมร ชัยศิลป์

0-7727-3596
0-7721-0239
-

08-1832-4985
08-3505-1132
08-8762-0464
08-1737-9938
08-9195-3652
08-1676-4333
08-7627-0237
08-6593-3591
08-6301-7370
08-1539-5983
08-3784-7889
08-5812-4636
08-9210-1155
08-1817-4751
08-9017-4539
08-1677-6778
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ตำแหน่ง
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ศุภดา แดงสุภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1539-9540

สภ.พุนพิน โทรศัพท์กลาง 0-7731-1250 โทรสารกลาง 0-7731-5139 IP 608205
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมชาย ซื่อต่อตระกูล
พ.ต.ท. เสวี เวชพิทักษ์
พ.ต.ท. วิทย์ทวี ภริตานนท์
พ.ต.ท. วรพล อยู่อำไฟ
พ.ต.ต. โชคดี สุขห่อ
พ.ต.ต. วีระศักดิ์ ศิริมงคล
พ.ต.ต. เรวัตร สมบูรณ์
พ.ต.ต. กิตติพล จุลศักดิ์
พ.ต.ต.หญิง ปริญญา หญีตคง
พ.ต.ท. วิลาศ ศรชัย
พ.ต.ท. ศักราช สาครไพศาล
พ.ต.ท. กู้เกียรติ หนูนิล
พ.ต.ต.หญิง โสพิศ พิศพรรณ

0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250
0-7731-1250

08-1979-1515
08-9472-7799
08-6479-2232
08-9344-1742
08-1190-8542
08-1848-0729
08-9729-7159
08-9531-2942
08-2892-4576
08-1874-2330
08-1255-5392
08-1569-1818
08-2892-4576

สภ.กาญจนดิษฐ์ โทรศัพท์กลาง 0-7725-5007,0-7737-9079 โทรสารกลาง 0-7725-5007 IP 608199
ผกก.
รองผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. จำโนทย์ แก้วขาว
พ.ต.ท. วิรศักดิ์ ศิริโภคพัฒน์
พ.ต.ท. ปิยวัฒน์ บัวขาว
พ.ต.ท. ศุภสันต์ สุขแก้ว
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อินรงค์
ร.ต.อ. เจริญ ช่วยจันทร์
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ เทพหนู
พ.ต.ต. ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง
พ.ต.ท. สามารถ ธรรมพันธ์
พ.ต.ท. บรรจง กลิ่นหมี

0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079
0-7737-9079

08-1894-4025
08-1535-0702
08-6338-3959
08-4242-2437
09-0198-7053
08-6943-4459
08-1787-9806
09-0492-5829
08-1542-8428
08-1090-3044

สภ.เกาะสมุย โทรศัพท์กลาง 0-7742-0506 โทรสารกลาง 0-7742-0506 IP 608200
ผกก.

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กระจะจ่าง

0-7742-0506

รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ อักษรสม
พ.ต.ท. ปัญญา นิรัติมานนท์
พ.ต.ท. ประสาร ชิงโส

0-7742-0506
0-7742-0506
0-7742-0506

09-35764548,08-76276670
08-1979-7346
08-1979-0849
08-9078-2659
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สวป.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธนธร รุ่งจิรพงษ์
พ.ต.ต. เอกอรรถ เจริญพร
ร.ต.อ. อนุมัติ รื่นพานิช
พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ ช่วยชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7742-0506
0-7742-0506
0-7742-0506
0-7742-0506

มือถือ
09-3994-9994
08-9880-1888
09-8321-4662
08-9724-1161

สภ.ไชยา โทรศัพท์กลาง 0-7743-1196 โทรสารกลาง 0-774-31196 IP 608201
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชำนาญ แทนม้วน
พ.ต.ท. วิมนต์ แสงอุทัย
พ.ต.ท. บัญชา เดชมณี
พ.ต.ท. ณรงค์ กิตติพงศ์วิวัฒน์
พ.ต.ต. ประพันธ์ หนักแน่น
พ.ต.ต. ชาญชัย สวัสดี
พ.ต.ต. ประเทือง สีสิน
พ.ต.ต. พลวัต เสมียนเพชร
พ.ต.ต. ชำนิ ชัยสิทธิ์

0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196
0-7743-1196

09-3124-5389
08-4060-4077
08-1943-4710
08-1606-8595
08-5574-0404
08-3658-0791
09-1823-1251
08-7270-9023
08-6841-8605

สภ.ดอนสัก โทรศัพท์กลาง 0-7737-1443 โทรสารกลาง 0-7737-1443 IP 608210
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วิทยา วังส์ด่าน
พ.ต.ท. เฉลิม ขวดใส
พ.ต.ท. เสวี เวชพิทักษ์
พ.ต.ท. ยรรยง หิรัญบูรณะ
พ.ต.ท. ธวัช เนียมละออง
พ.ต.ท. สุรินทร์ บัวคง
พ.ต.ท. สมบัติ จุนทะจิตต์
พ.ต.ต. ถาวร รามวงศ์
พ.ต.ต. พล ขำโพธิ์ทัย
พ.ต.ท.หญิง ณัชชาภัค ห่านวิลัย

0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443
0-7737-1443

08-1608-2005
08-1895-6943
08-9472-7799
08-1676-6726
09-9487-0557
09-8063-4359
08-1797-3915
08-6955-5244
08-1566-1123
08-1979-8484

สภ.ท่าฉาง โทรศัพท์กลาง 0-7726-0574 โทรสารกลาง 0-7738-9080 IP 608203
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ศักดิ์สุราษฎร์ ตลับนาค
พ.ต.ท. มนูญ พัดชู
พ.ต.ท. นิวัชร อยู่ยืนยง
พ.ต.ต. สัมฤทธิ์ เจริญภักดี
พ.ต.ต. เชาวรัตน์ ใจห้าว
พ.ต.ต. สุรินทร์ ใจแน่
พ.ต.ท.หญิง ธัญญาภรณ์ โสภาผล

0-7726-0574
0-7726-0574
0-7726-0574
0-7726-0574
0-7726-0574
0-7726-0574
0-7726-0574

08-5068-8519
08-6949-6105
08-1956-3494
08-1270-0981
08-9020-5658
08-7270-7186
08-3102-5578
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บ่อผุด โทรศัพท์กลาง 0-7741-4567 โทรสารกลาง 0-7741-4241 IP 608218
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์
พ.ต.ท. จารุ เพ็ชรปาน
พ.ต.ท. เด่นดวง ทองศรีสุข
พ.ต.ท. ศิรชัย เกิดศรี
พ.ต.ต. อุดมศักดิ์ ทัพภะ
พ.ต.ท. อภิชาต จันทร์สำเร็จ
พ.ต.ต. ชัชชีวิน นาคมูสิก
พ.ต.ต. ภูริวัฒน์ รอดเกิด
พ.ต.ท. อรรถวุฒิ สุทธิวิริยาภรณ์

0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567
0-7741-4567

08-8768-4739
08-1719-2511
08-8768-5006
08-1968-4488
09-0162-7322
08-1968-4406
09-5695-5354
08-3632-5040
08-9514-0596

สภ.บ้านตาขุน โทรศัพท์กลาง 0-7739-7276,0-7739-7277 โทรสารกลาง 0-7739-7013 IP 608212
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ศิริชัย สุขสาตต์
พ.ต.ท. มานิตย์ สุวรรณหงษ์
พ.ต.ท. วสันต์ อารีรอบ
พ.ต.ท. รัฐพล พันธ์ประทุม
พ.ต.ต. มะนพ มะโรตระกูล
พ.ต.ท. มานะ คิดเหมาะ
พ.ต.ท. ธศรุต เพิ่มพารารักษ์
พ.ต.ท. สุรพล กองสีชา
พ.ต.ท. วิเชียร จันทร์เกิด

0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277
0-7739-7277

08-1537-4949
08-6277-8983
08-5046-9017
08-9866-3580
08-1326-6031
08-9871-1345
09-3663-4959
08-9588-9847
08-9454-0771

สภ.บ้านนาสาร โทรศัพท์กลาง 0-7734-1001 โทรสารกลาง 0-7734-1002 IP 608204
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ฐิติรัฐ อาษากิจ
พ.ต.ท. สุรัตน์ ม่วงศรี
พ.ต.ท. สมชาย พุทธรักษา
พ.ต.ท. อุดมรัตน์ สารพงษ์
พ.ต.ท. สนธยา ปานแป้น
พ.ต.ต. ประมินทร์ คงดี
พ.ต.ต. ภูเบศ ทองเหี่ยง
พ.ต.ต. จำนิ ชูช่วย
พ.ต.ท. ชัยยุทธ์ คงแก้ว
พ.ต.ท. อำนาจ ประพันธ์
พ.ต.ท. ศุภชัย งามปลอด
พ.ต.ท. ปฏิพล เหรียญขำ

0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001
0-7734-1001

08-6686-5055
08-1759-2090
08-9292-1393
08-6689-1858
08-5888-8302
08-5692-1219
08-9647-5384
08-7419-6869
08-1907-8114
08-5999-3661
08-0533-1833
08-1978-9432
หน้า 617

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.พนม โทรศัพท์กลาง 0-7739-9013 โทรสารกลาง 0-7739-9285 IP 608208
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์
พ.ต.ท. พิน อินมาก
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไพรวัน
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ บุษราภรณ์
พ.ต.ท. กรกฤช สัตตรัตน์
พ.ต.ท. เจริญ รัตนประทีป
พ.ต.ท. พรเลิศ เสือศรี

0-7739-9013 [315]
0-7739-9013
0-7739-9013
0-7739-9013
0-7739-9013
0-7739-9013
0-7739-9013 [307]

08-1326-4602
08-7385-1842
08-1537-5822
08-1535-2133
08-1956-0341
08-4840-0028
08-1397-8706

สภ.พระแสง โทรศัพท์กลาง 0-7736-9117 โทรสารกลาง 0-7736-9434 IP 608207
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ฐิติวัชร์ สุฐิติวนิช
พ.ต.ท. ฤทธิชัย ผุดประสิทธิกุล
พ.ต.ท. ลือชัย ทองสินธุ์
พ.ต.ท. วันชัย พุทธานุ
พ.ต.ท. สุวัฒน์ ราชรักษ์
พ.ต.ท. ปรุฬห์ชัย เหมกัง
พ.ต.ท. ศิวนาถ ลอดคูบอน
พ.ต.ท. โกนิตย์ เกื้อสกุล
พ.ต.ท. สมชาย ไทรบุญจันทร์

0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117
0-7736-9117

08-1639-5435
08-9195-9498
08-3175-9525
08-9866-6060
08-3991-9408
08-0142-5885
08-9973-5968
08-1079-5404
09-3582-4879

สภ.เวียงสระ โทรศัพท์กลาง 0-7736-1880 โทรสารกลาง 0-7736-3179 IP 608209
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชัยโชค สระทองโน
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ชำนาญกิจ
พ.ต.ท. ศุภชัย สังข์ประคอง
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ ศริกุล
พ.ต.ต. ภาณุวัฒน์ รัตนพันธ์
พ.ต.ต. สมปอง พุฒพรหม
พ.ต.ท. เวทิศ ปานชาตรี
พ.ต.ต. อุทัย สยมภาค
พ.ต.ต. โสธร ไชยฤกษ์
พ.ต.ท. กรกต พุฒนวล

0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1881
0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1880
0-7736-1880

09-8908-2559
08-1893-9390
08-9872-1503
08-1270-0759
08-1367-5100
08-6945-5429
08-9290-0630
08-0535-9191
08-0528-0306
08-6267-6081
09-2249-2554

สภ.เกาะพะงัน โทรศัพท์กลาง 0-7737-7114 โทรสารกลาง 0-7737-7114 IP 608213
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมชาย นพศรี
พ.ต.ท. สมศักดิ์ หนูรอด

0-7737-7114
0-7737-7114

08-9733-9003
08-4333-1909
หน้า 618

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. คมณ์เดช เปาะทอง
พ.ต.ท. ไกรฤกษ์ งามศรีอ่อน
พ.ต.ท. ชาตรี ปานดำ
พ.ต.ท. ประวัติ เพ็ชรทิพย์
พ.ต.ท. แสงเพชร สานนท์
พ.ต.ท. จิตติ บุญฤทธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7737-7114
0-7737-7114
0-7737-7114
0-7737-7114
0-7737-7114
0-7737-7114

มือถือ
09-1527-7564
08-7419-0139
08-1753-8456
08-5165-8900
08-9649-8433
08-7272-3478

สภ.ขุนทะเล โทรศัพท์กลาง 0-7721-1680,0-7721-1681 โทรสารกลาง 0-7721-1681 IP 608217
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมบัติ ฉ่ำแสง
พ.ต.ท. ธนาเดช ย้วนบุญหลิม
พ.ต.ท. ศุภณัฐ รัตนภิรมย์
พ.ต.ท. วรภพ วรภูมิ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แก้วกิ้ม
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ร่มไทร
พ.ต.ท. สาคร ไชยวรรณ
พ.ต.ต. มงคล เพชรนิล
พ.ต.ท. วิชาญ คงสันติ

0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680
0-7721-1680

09-5015-3951
08-1968-6451
08-6476-5007
08-1370-5485
08-1270-1098
08-0592-3681
08-4166-9234
08-9651-1965
08-0387-2722

สภ.คีรีรัฐนิคม โทรศัพท์กลาง 0-7739-1061 โทรสารกลาง 0-7739-1061 IP 608202
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วิสุทธิ์ ศรีคง
พ.ต.ท. วิโรจน์ ยิ่งดำนุ่น
พ.ต.ท. พงษ์ธวัช เผือกสวัสดิ์
พ.ต.ท. เลิศชาย ไชยชนะ
พ.ต.ต. ปุณณภพ ไชยโย
พ.ต.ท. บุญอยู่ บุญเฟื่อง
พ.ต.ท. ถนัด เหล่าประสิทธิ์
พ.ต.ต. จิรวัตร ไตรเมศ
พ.ต.ต. มนตรี แก้ววิเศษ

0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061
0-7739-1061

08-1839-9814
08-1970-4688
08-9871-7684
08-5472-7563
08-1367-3121
08-1847-8949
08-6984-7555
08-1968-5883
08-4057-4491

สภ.เคียนซา โทรศัพท์กลาง 0-7738-7111 โทรสารกลาง 0-7738-7162 IP 608211
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน

พ.ต.อ. วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
พ.ต.ท. สมาส หัวแท้
พ.ต.ท. เรืองศักดิ์ งามขำ
พ.ต.ท. พยงศักดิ์ เพชรรอบ
พ.ต.ต. ชาคริต อินทรักษ์
พ.ต.ต. วิรัช คงเสน

0-7738-7111
0-7738-7111
0-7738-7111
0-7738-7111
-

08-1787-6014
08-6001-2230
08-9874-1516
08-7885-9470
08-6941-6287
08-9039-6741
หน้า 619

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุรพล สุภากาญจน์
พ.ต.ต. อนุชิต มีพรมแก้ว
ร.ต.อ. โคจร ลาน้ำเที่ยง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7738-7111
0-7738-7111
0-7738-7111

มือถือ
08-9587-6795
08-0537-1602
09-4804-1331

สภ.ชัยบุรี โทรศัพท์กลาง 0-7736-7120 โทรสารกลาง 0-7736-7120 IP 608215
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมยศ แก้วบังเกิด
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองเฉิดฉาย
พ.ต.ท. ณฐกร ทองแสนยศ
พ.ต.ท. อาวุท อรุณพันธ์
พ.ต.ต. ณฐกร มีนิ่ม
พ.ต.ท. สุทัศน์ นาคพันธ์
พ.ต.ท. ยศ ชาวเรา
พ.ต.ท. สามารถ แก้วแสวง

0-7736-7120
0-7736-7120
0-7736-7120
0-7736-7120
0-7736-7120
0-7736-7120
0-7736-7120
0-7736-7120

08-1893-2607
08-7268-7691
09-3576-9424
09-4595-3442
08-3171-5803
08-1797-0307
08-5787-6262
08-9650-2254

สภ.ท่าชนะ โทรศัพท์กลาง 0-7738-1388 โทรสารกลาง 0-7738-1388 IP 608206
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ สะอาดนัก
พ.ต.ท. เจตนิพิฐ มีภูมิ
พ.ต.ท. นพดล หนูไชยา
พ.ต.ท. สนั่น ศรีสุวรรณโน
พ.ต.ท. ไพริน รัศมี
พ.ต.ท. เลิศชาย ชัยรัตน์

0-7738-1388
0-7738-1388
0-7738-1388
0-7738-1388
0-7738-1388
0-7738-1388
0-7738-1388

08-9724-8086
08-1894-7174
08-7881-9294
08-6689-3202
09-9360-6989
08-9294-5448
08-1968-6771

สภ.ท่าชี โทรศัพท์กลาง 0-7734-8116 โทรสารกลาง 0-7734-8117 IP 608221
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประเสริฐ คงยั่งยืน
พ.ต.ท. สุวิทย์ พินิตภุชพงศ์
พ.ต.ท. ฐิติศักดิ์ บุญทิพย์
พ.ต.ท. สมเชิญ ทองใหญ่
พ.ต.ต. ศุภวิชญ์ สมมะลวน
พ.ต.ต. ธีรวุฒิ เรืองนุ้ย
พ.ต.ท. สมคิด ใหม่คง
พ.ต.ท.หญิง สุพีญาร์ ชูทอง

0-7734-8116
0-7734-8116
0-7734-8116
0-7734-8116
0-7734-8116
0-7734-8116
0-7734-8116
0-7734-8116

08-9871-1811
08-1396-3653
09-5574-2999
08-9868-8956
08-5444-2246
08-7888-4364
08-5888-1868
09-3574-9941

สภ.บางมะเดื่อ โทรศัพท์กลาง 0-7744-3035 โทรสารกลาง 0-7744-3035 IP 608222
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. ชินวัฒน์ เปรมสง่า
พ.ต.ท. รัตนชัย นาคมุสิก
พ.ต.ท. สุริยา ดุษณีนภดล

0-7744-3035
0-7744-3035
0-7744-3035

08-1892-4408
08-9866-4397
08-1942-4270
หน้า 620
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ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วริทธ์ ศิวายพรามหณ์
พ.ต.ท. กรณ์ ทองปรีชา
พ.ต.ท. ณรงศักดิ์ นาชัยเพ็ชร
พ.ต.ท. อรรถวรรธน์ ใบหา
พ.ต.ท. โกมล ทิศพ่วน
พ.ต.ท. ศุภกิจ ประยูรบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7744-3035
0-7744-3035
0-7744-3035
0-7744-3035
0-7744-3035
0-7744-3035

มือถือ
08-6120-5599
08-9730-2555
08-9588-1381
08-6479-7341
08-0084-9581
08-1978-1276

สภ.บ้านนาเดิม โทรศัพท์กลาง 0-7735-9113 โทรสารกลาง 0-7735-9113 IP 608214
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สงคราม วรรณะ
พ.ต.ท. สมพร เกิดกุล
พ.ต.ท. เอกชัย ชัยเจริญ
พ.ต.ท. ศราวุฒิ โคกพูล
พ.ต.ต. เดโช คงสุข
พ.ต.ต. ณรงค์ รักประทุม
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ เหล็กชูชาติ
พ.ต.ท. ศรณรงค์ โคชะดา

0-7735-9113
0-7735-9113
0-7735-9113
0-7735-9113
0-7735-9113
0-7735-9113
0-7735-9113
0-7735-9113

08-3389-9363
08-2806-5233
09-0969-5739
08-4847-3171
08-4893-0787
08-9292-2804
08-1719-0865
08-7266-5695

สภ.วิภาวดี โทรศัพท์กลาง 0-7792-9092 โทรสารกลาง 0-7729-2091 IP 608216
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.ท. กำธร จันทร์ฉาย
พ.ต.ท. วิโรจน์ ไกรเดช
พ.ต.ท. อรรถพล กล่ำไพ
พ.ต.ต. พรทิพย์ ชุมศรี
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ ขวัญเนียม
พ.ต.ท. สุนิตย์ ไชยหาญ
พ.ต.ท. อติเทพ เรืองปลอด

0-7792-9092
0-7792-9092
0-7792-9092
0-7792-9092
0-7792-9092
0-7792-9092
0-7792-9092
0-7792-9092

08-9724-4040
08-1079-7414
08-1894-8597
08-9890-9080
08-1914-8734
08-1564-9266
08-9015-4512
08-9474-2411

สภ.เสวียด โทรศัพท์กลาง 0-7738-9569 โทรสารกลาง 0-7738-9570 IP 608220
ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อาทิตย์ เกิดก่อ
พ.ต.ท. เศกสันต์ บัณฑิตย์
พ.ต.ท. สมพงษ์ ณ สงขลา
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ แก้วมณี
พ.ต.ท. เจฏตินัย สุนทระนราพันธ์
พ.ต.ท. ดิเรก กองชาวนา
พ.ต.ท. พิจักษณ์ สุวรรณภักดี
พ.ต.ต. รณรงค์ พูลสวัสดิ์

0-7738-9569
0-7738-9569
0-7738-9569
0-7738-9569
0-7738-9569
0-7738-9569
0-7738-9569
0-7738-9569

08-1537-5745
08-9740-9134
09-0702-8185
06-3068-2885
08-1676-2398
08-9289-6242
08-1257-3301
08-9733-5310
หน้า 621

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เขานิพันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-7730-1100 โทรสารกลาง 0-7730-1091 IP 608223
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ มีรอสอ
พ.ต.ท. นิวัติ สุวรรณสิงห์
พ.ต.ท. ธีระรัฐ ช้อยชาญชัยกุล
พ.ต.ต. จารีก ชูแก้ว
พ.ต.ต. วัทนา จันทร์ส่ง
พ.ต.ต. สัญชัย ใจห้าว
พ.ต.ท. จำลอง สมานญาติ
พ.ต.ต. ขจรเดช พ่วงอารมย์

0-7730-1100
0-7730-1100
0-7730-1100
0-7730-1100
0-7730-1100
0-7730-1100
0-7730-1100
0-7730-1100

08-4746-9646
08-1620-4618
09-5423-8465
08-5692-1219
08-6952-9259
08-1738-1474
08-9742-4588
08-6280-1893

สภ.โมถ่าย โทรศัพท์กลาง 0-7745-4245 โทรสารกลาง 0-7745-4001 IP 608219
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. บริสุทธิ์ เจริญรักษ์
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ ชินพงศ์
พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์ ชูเสือหึง
พ.ต.ท. สามารถ ไกรสิทธิ์
พ.ต.ต. ธรรมนูญ สุขอุ่น

0-7745-4245
0-7745-4245
0-7745-4245
0-7745-4245
0-7745-4245

08-1968-8561
08-0038-9559
08-6942-7657
08-9288-1718
08-1539-3232

0-7745-6098
0-7745-6098
0-7745-6098
0-7745-6098

08-1569-4746
08-9195-9๓45
08-1894-9089
09-1161-9888

0-7731-0840
0-7731-0840
0-7731-0840
0-7731-0840

09-5246-5952
08-0526-9330
08-9866-9156
08-5472-2717

สภ.เกาะเต่า โทรศัพท์กลาง 0-7745-6098 โทรสารกลาง 0-7745-6098
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิเมฆ
พ.ต.ท. นพา เสนาทิพย์
พ.ต.ต. พงศ์เกษม ธนวนิชนาม
พ.ต.ท. สมพงค์ เพ็ชรสุด

สภ.บางสวรรค์ โทรศัพท์กลาง 0-7731-0840 โทรสารกลาง 0-7731-0841
สวญ.
สว.สอบสวน
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สมพงษ์ ครุฑสุวรรณ
พ.ต.ท. บัญชร วัฒนะปรีชาพงศ์
พ.ต.ท. วารินทร์ เมืองสง
พ.ต.ท. อรัญ สวรรณ์ชนะ

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
Chumphon Provincial Police
89 หมู่ 1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์กลาง 0-7750-1039 โทรสารกลาง 0-7750-1037,0-7750-6055 IP 608113
Web Site: www.chumporn.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)

พล.ต.ต. นรินทร์ บุษยวิทย์
พ.ต.อ. อนุสรณ์ งามชื่น

0-7751-1004
-

08-1891-8154
080-1533-1798
หน้า 622

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. พรพันธ์ ทิมขำ
พ.ต.อ. สมพร ลีลาพีรพงศ์
พ.ต.อ. วิมล พิทักษ์บูรพา
พ.ต.อ. ภาณุเดช ณ พัทลุง
พ.ต.อ. สำราญ มาเจริญ
ร.ต.อ. บุญชู จันทร์เดชะ

0-7751-1004

08-1894-1029
08-9725-4049
08-1978-7191
08-9871-1132
08-1886-2036
09-3576-5765

พ.ต.อ. ชลิต เกตุศรีเมฆ
พ.ต.ท. วุฒิ มุลกุณี
พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง ยินดี กมสินธุ์
พ.ต.ท. ชูชศ จินดานคร
พ.ต.ต. ชะเวง มากจริง
พ.ต.ท. สมพร รักแก้ว
พ.ต.ท.หญิง พัฒน์สรณ์ อมรอนันตธน
พ.ต.ท.หญิง วิภา เมฆมูสิก
พ.ต.ต. ยุทธนา สมิง

0-7765-8375
0-7750-1038
0-7750-5080
0-7751-1886
0-7750-5080
0-7765-8375
0-7765-8353
0-7750-1045
0-7750-1038

08-1842-3649
08-9822-6935
08-1956-1272
08-1788-1656
08-9146-9872
08-9655-7137
08-9739-0575
08-1425-9046
08-1539-2654
08-9264-6929

0-7750-6722
0-7750-6722
0-7750-6722
0-7750-6722
0-7750-6722
0-7750-6722
0-7750-6722

09-8584-2497
09-8670-2989
08-9733-2457
08-1084-4415
08-9198-1533
08-3391-8271
08-5472-9842

0-7751-1008
0-7751-1008
0-7751-1008
0-7751-1008

09-5535-9641
08-6943-0508
08-1496-6389
08-6629-7144

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7750-6722,0-7751-1004
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสริมศักดิ์ พ่วงพิศ
พ.ต.ท. อุดม เลิศเพชรไพศาล
พ.ต.ท. ชนินทร์ จินเดหวา
พ.ต.ท. ยันต์ อินทร์กรุงเก่า
พ.ต.ท. ธีระยุทธ์ จันทร์ศรีนาค
พ.ต.ต. ชูศักดิ์ เมืองระรื่น
พ.ต.ต. ณัฐชัย พิณวานิช

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7751-1008
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณรงค์ บัวอินทร์
พ.ต.อ. จิโรจน์ สาธุการ
พ.ต.ท. วีระ ทิพย์พาหน
พ.ต.ท. สมพล บูรณเทศ

สภ.เมืองชุมพร โทรศัพท์กลาง 0-7751-1300 โทรสารกลาง 0-7751-1222 IP 608114
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ธงชัย นุ้ยเจริญ
พ.ต.ท. กลศ นันทวิสุทธิ์

0-7751-1300
0-7751-1300

08-1797-8825
08-9666-7770
หน้า 623

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.
สว.จร

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปนินทร โชติ
พ.ต.ท. วิชัย แสงวิเชียร
พ.ต.ท. วิชิต ขำคชกรรณ
พ.ต.ท. สุนทร จิระโร
พ.ต.ท. วัชระ เผือกจันทร์
พ.ต.ต. สมชาย มากอำไพ
พ.ต.ท. สมภพ เชื้อทอง
พ.ต.ท.หญิง ปทิตตา ไทยเจริญ
พ.ต.ท. พนธ์พิศานต์ กลับอินทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300
0-7751-1300

มือถือ
08-9195-7191
08-2803-9456
08-1693-5482
09-3578-8982
08-4918-5884
08-9730-2566
08-1893-7890
08-9738-5237
08-6523-1162

สภ.หลังสวน โทรศัพท์กลาง 0-7754-1111 โทรสารกลาง 0-7754-1408 IP 608117
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อภินันต์ โกศัลวิตร
พ.ต.ท. ฉลาด พลนาการ
พ.ต.ท. สิชา พูลวงษ์
พ.ต.ท. ไพศาล ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ต. กุศล หวังแก้ว
พ.ต.ท. ภักดี ตันอนุกูล
พ.ต.ต. ฉัตรชัย นวลจริง
พ.ต.ต. ชาติชาย มูลลักษณ์
พ.ต.ท. สัญญา สงมา

0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111
0-7754-1111

08-9948-5019
08-4877-2811
09-3684-3399
08-0604-0070
08-2531-4708
08-1273-2333
08-1539-0731
08-0768-0556
08-5795-4217

0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007
0-7753-1007

08-9873-2502
08-9836-6474
08-1597-8442
08-1607-7944
08-1927-1991
08-1606-8304
08-0146-8400
08-1970-2747
08-1189-6435
09-0163-0146

สภ.สวี โทรศัพท์กลาง 0-7753-1007 โทรสารกลาง 0-7753-1007 IP 608120
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ประเสริฐผล
พ.ต.ท. อำพร รักผะกา
พ.ต.ท. สายัณต์ จันทมาศ
พ.ต.ท. พัฒนา กองช่าง
พ.ต.ท. เดชบัณฑิต ดุลย์เภรี
พ.ต.ท. นิวัฒน์ ชื่นวิเศษ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ถาวรมงคล
พ.ต.ต. จเร ชูแก้ว
พ.ต.ท. ถิรเดช แข็งแรง
พ.ต.ต. สุรสิทธิ์ สมัยแก้ว

สภ.ท่าแซะ โทรศัพท์กลาง 0-7755-9247 โทรสารกลาง 0-7759-9251 IP 608124
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ชนินทร์ ณรงค์น้อย
พ.ต.ท. สุชาติ พิเคราะห์

0-7759-9247
0-7759-9247

08-7054-8519
08-4626-6303
หน้า 624

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิชัย ต้นกันยา
พ.ต.ท. ปรีดา ดอนกำลัง
พ.ต.ท. นัธทวัฒน์ เจิมปรุ
พ.ต.ต. ทวัตไชย ไชยวรรณ์
พ.ต.ท. สุขสันต์ ยิ้มแย้ม
พ.ต.ท. อารมณ์ น้ำใจสุข
พ.ต.ท. ธิราษฏร์ ชังช่างเรือ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7759-9247
0-7759-9247
0-7759-9247
0-7759-9247
0-7759-9247
0-7759-9247
0-7759-9247

มือถือ
08-5984-4686
08-1907-7429
09-6789-1966
06-2289-4652
08-4746-5978
08-1956-8007
08-1370-8754

สภ.ปะทิว โทรศัพท์กลาง 0-7759-1209 โทรสารกลาง 0-7759-1209 IP 608122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ประวิทย์ จันทบัตร
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ สำเรียนรัมย์
พ.ต.ท. อติชาติ พรฑิตกุล
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ หนูรุ่น
พ.ต.ท. สิทธิพร พุ่มพะเนิน
พ.ต.ท. ไพรัตน์ คงเอียง
พ.ต.ต. ศตกาญจน์ นวลมี
พ.ต.ต. ศุภกิจ พนัสนาชี
พ.ต.ต. ธานินทร์ อินทสระ
พ.ต.ท. อิสระ แก้วโรย
พ.ต.ท.หญิง ช่อมาศ พรมพานิช

0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209
0-7759-1209

08-1085-3760
08-1728-9428
08-1894-9629
08-7284-7811
08-9646-8711
08-6274-1673
08-1968-2181
08-8761-1671
08-1969-2481
08-9909-1701
08-9728-5252

สภ.ละแม โทรศัพท์กลาง 0-7755-9118 โทรสารกลาง 0-7755-9118 IP 608126
ผกก.
รอง ผกก.ป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สำราญ อุชุภาพ
พ.ต.ท. นวัชนันท์ ศิธราชู
พ.ต.ท. อภิชาต เจียพานิช
พ.ต.ต. นิสิต ศัลศาลา
พ.ต.ต. นพรัตน์ มาเมือง
พ.ต.ต. นิรันดร์ ชูหลอง
พ.ต.ท. สมควร มีเดช
พ.ต.ท. สมบัติ แป้งอ่อน

0-7755-9118
0-7755-9118
0-7755-9118
0-7755-9118
0-7755-9118
0-7755-9118
0-7755-9118
0-7755-9118

09-3789-6553
08-9724-7984
08-0525-5725
08-9866-3612
08-8752-0279
08-6959-3579
08-1677-9975
09-1527-7587

สภ.พะโต๊ะ โทรศัพท์กลาง 0-7753-9058 โทรสารกลาง 0-7753-9073 IP 608127
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.

พ.ต.อ. ธานี นาคหกวิค
พ.ต.ท. สิรภพ อุยสกุล
พ.ต.ท. พิษณุ บุษยวิทย์
พ.ต.ท. สมมาตร นวนทอง

0-7753-9073
0-7753-9073
0-7753-9073
0-7753-9073

08-1538-6698
09-2264-9669
08-9925-9057
09-1649-3612
หน้า 625

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธีรนันท์ ชุมวรฐายี
พ.ต.ท. สมบูรณ์ กาญจนะ
พ.ต.ต. ลาภ คำภาพันธ์
พ.ต.ท. มารุต บุญช่วย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7753-9073
0-7753-9073
0-7753-9073
0-7753-9073

มือถือ
08-6778-3219
08-1893-2848
08-4838-5514
08-1895-3187

สภ.ทุ่งตะโก โทรศัพท์กลาง 0-7753-6027 โทรสารกลาง 0-7753-6027 IP 608128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. ชูเกียรติ อิ่มใจธรรม
พ.ต.ท. วิสิทธิ์ อักษรทิพย์
พ.ต.ท. เฉลิมพร แฝงจันทร์
พ.ต.ท. เสนอ เพ็งบุบผา
พ.ต.ต. สมหมาย นุ่นขาว
พ.ต.ท. นรินทร์ พุ่มสวัสดิ์
พ.ต.ต. สุนทร เอียดแก้ว

0-7753-6027
0-7753-6027
0-7753-6027
0-7753-6027
0-7753-6027
0-7753-6027
0-7753-6027

08-1655-5604
08-1894-8300
09-1040-4119
08-3031-5797
08-5629-9630
08-0530-0545
08-1082-1279

สภ.ปากน้ำชุมพร โทรศัพท์กลาง 0-7752-1144 โทรสารกลาง 0-7752-1144 IP 608115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ไพศาล สังข์เทพ
พ.ต.ท. ปัญญา ท้วมศรี
พ.ต.ท. นิรันดร์ กันจู
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ หนูทอง
พ.ต.ต. อดิศร เจนประเสริฐศิลป์
พ.ต.ต. พรศักดิ์ มงคล
พ.ต.ต. สุมล จักรมานนท์

0-7752-1144
0-7752-1144
0-7752-1144
0-7752-1144
0-7752-1144
0-7752-1144
0-7752-1144

08-8492-6929
09-4031-4623
08-4386-3322
08-1978-8743
09-4529-9696
08-1737-9317
08-9289-7586

สภ.ปากน้ำหลังสวน โทรศัพท์กลาง 0-7755-1040 โทรสารกลาง 0-7755-1040 IP 608118
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สัญญา พาตินธุ
พ.ต.ท. ธีรภัทร สงสวัสดิ์
พ.ต.ท. บูรณพล ชนภูมิ
พ.ต.ท. อัษกร หมื่นภักดี
พ.ต.ท. วิชัย จำปา
พ.ต.ต. ณัฐวรรธน์ พิกุล
พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ อินนาปา
พ.ต.ต. สุนทร ขวัญช่วย

0-7755-1042
0-7755-1040
0-7755-1040
0-7755-1040
0-7755-1040
0-7755-1040
0-7755-1040
0-7755-1040

09-3582-2507
08-1788-6680
08-3130-5559
08-9866-6064
08-0682-7888
08-6413-5317
08-1978-7131
08-9912-0265

สภ.นาสัก โทรศัพท์กลาง 0-7762-0000 โทรสารกลาง 0-7762-0000 IP 608121
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อุดร แก้วสุขศรี
พ.ต.ท. สุทธิ นิติอัครพงศ์
พ.ต.ท. พนัส หนุนวงค์

0-7762-0000
0-7762-0000
0-7762-0000

08-4355-5433
08-9291-5050
08-1091-6267
หน้า 626

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จารุ สังขมรรทร
พ.ต.ท. อัมพร พนาพิทักษ์กุล
พ.ต.ต. สมชาย บุญเกิด
พ.ต.ท. สุวิน นาคา
พ.ต.ต. สนั่น สงสม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7762-0000
0-7762-0000
0-7762-0000
0-7762-0000
0-7762-0000

มือถือ
08-1895-1964
08-8384-7949
08-5135-9398
08-1801-5168
08-9595-2428

สภ.บ้านวิสัยเหนือ โทรศัพท์กลาง 0-7755-6099 โทรสารกลาง 0-7755-6099 IP 608116
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นรเศรษฐ์ อินทร์จันทร์
พ.ต.ท. สุพจน์ สำราญ
พ.ต.ท. วิทยา จันทร์นุ้ย
พ.ต.ท. คำสิงห์ ศรียาภัย
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ อุบล
พ.ต.ต. วิทยา สับประสาน
พ.ต.ท. เจริญ เกิดแก้ว
พ.ต.ท. ศักดิ์ศิริ โสมทอง

0-7755-6099
0-7755-6099
0-7755-6099
0-7755-6099
0-7755-6099
0-7755-6099
0-7755-6099
0-7755-6099

09-9892-5346
09-3640-6098
08-6691-2627
08-9637-5556
08-7282-3532
08-3389-9898
08-9728-1414
08-1909-1644

สภ.สลุย โทรศัพท์กลาง 0-7765-1045 โทรสารกลาง 0-7765-1046 IP 608125
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. พุฒิพงศ์ พานิชศิลป์
พ.ต.ท. ก้องกฤติ ตั้งบุญชู
พ.ต.ท. จิรดล สมตน
พ.ต.ท. พานิชย์ นาคทอง
พ.ต.ท. ปัญญา ไอยราคม
พ.ต.ท. สุรพศ สุทธิเกิด
พ.ต.ต. สุนทร พิทักษ์สุข
พ.ต.ต. ทรงศักดิ์ คชเดช
พ.ต.ท. เอกราช หุ่นงาม

0-7765-1080
0-7765-1080
0-7765-1080
0-7765-1080
0-7765-1080
0-7765-1080
0-7765-1080

08-8378-3078
08-3562-2956
08-9909-9155
08-3632-2895
09-9195-2788
09-1528-0141
08-7997-5666
08-9916-0436
09-2646-6535

สภ.บ้านมาบอำมฤต โทรศัพท์กลาง 0-7757-8475 โทรสารกลาง 0-7757-8475 IP 608123
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นิวัติ โพธิ์พร้อม
พ.ต.ท. ธนัญกร เลาหโชติ
พ.ต.ท. สุชาติ ศิริรัตนพงษ์
พ.ต.ท. บุญเชต กัลปหา
พ.ต.ท. สุริยนต์ ชมมี
พ.ต.ต. อำพล นุชนงค์
พ.ต.ท. อภิชาต เรนชนะ
พ.ต.ต. จินตศักดิ์ สิทธิคง

0-7757-8475
0-7757-8475
0-7757-8475
0-7757-8475
0-7757-8475
0-7757-8475
0-7757-8475
0-7757-8475

08-1814-0444
08-8753-5889
08-9730-4572
09-6584-1950
09-5428-2172
08-9725-2610
08-6533-4056
08-9872-8933
หน้า 627

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บ้านในหูต โทรศัพท์กลาง 0-7759-5135 โทรสารกลาง 0-7759-5135 IP 608119
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ศราวุธ เชิงหอม
พ.ต.ท. จเร เกลี้ยงเกลา
พ.ต.ท. ประเสริฐ ศรีหมอก

0-7759-5135
0-7759-5135
0-7759-5135

08-9803-4476
08-7812-1070
09-0872-0360

สภ.ปากตะโก โทรศัพท์กลาง 0-7757-9191 โทรสารกลาง 0-7757-9191 IP 608129
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อิศเรส ไทยเจริญ
พ.ต.ต. สุระพงษ์ ตรีสมพงษ์

0-7757-9191
0-7757-9191

08-0600-1813
08-8186-6366

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
Ranong Provincial Police
182/17 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
โทรศัพท์กลาง 0-7781-1987 โทรสารกลาง 0-7781-1987 IP 608187
Web Site: www.ranong.police.go.th E-mail: ranong@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)

พล.ต.ต. ดำรัส วิริยะกุล
พ.ต.อ. อรุณ แกล้ววาที
พ.ต.อ. สมคะเน โพธิ์ศรี
พ.ต.อ. วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร
พ.ต.อ. สุวัฒน์ สุขศรี
พ.ต.อ. นริศ สุนทรโรจน์

-

08-1897-5555
08-1891-3833
08-1880-9935
08-1691-1995
08-1891-1888
08-1958-5343

พ.ต.อ. กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ
พ.ต.อ. พชร ธรรมรักษา
พ.ต.ท. สามารถ ศรีม่วง
พ.ต.ท. สุทธิพงศ์ จิณรัฐ
พ.ต.ท. อสัน ชอบงาม
พ.ต.ท.หญิง อรนุช กลิ่นหอม
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ อ่อมทอง
พ.ต.ท. มนูญ ยอดเอียด
พ.ต.ต. วรุฒ สาเหล็ม
พ.ต.ต. พนมกร แก้วบรรจง
พ.ต.ท. สุชาติ สงเอียด

-

08-5951-9656
08-1599-5561
08-1869-8766
08-5078-9500
08-7395-8640
08-9894-2990
08-7273-4364
08-9972-7343
08-0140-0151
08-9199-3497
08-7969-7167

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(1)
รอง ผกก.(2)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

หน้า 628

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสืบ
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.(191)กก.สส
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
พ.ต.ท. สุเทพ เกษตรทอง
พ.ต.ท. สุภาษิต แสงจันทร์
พ.ต.ท. อารมณ์ แช่มเกษม
พ.ต.ท. เนติวุฒิ ดีแก้ว
พ.ต.ต. ทวีศักดิ์ ยองเข
พ.ต.ต. ปราโมทย์ ผาสุก

-

08-6903-6666
08-6828-5680
08-4861-6937
09-3763-4242
08-9018-2385
08-0666-9959
08-9410-8392

พ.ต.ท. สมคิด รักเวช

0-7782-3884

08118908480

กลุ่มงานสอบสวน
รองผกก.

สภ.เมืองระนอง โทรศัพท์กลาง 0-7782-1681,0-7781-1273 โทรสารกลาง 0-7781-1473 IP 608188
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ภคพล ทวิชศรี
พ.ต.ท. วัชรินทร์ หนูหลง
พ.ต.ท. สุรชัย ประสพจันทร์
พ.ต.ท. มาโนชญ์ บุญสม
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ จินตนา
พ.ต.ต. วีระพนธ์ ชัยอุดม
พ.ต.ท. ธวัชชัย ซุ้นเจริญ
พ.ต.ท. นำชัย พุ่มแสง
พ.ต.ต. สานิตย์ ผอมสวัสดิ์
พ.ต.ท. ยุทธนา ทองปาน
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ รอดไกร
พ.ต.ต. ธรรมรัตน์ บุญสนอง

0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681
0-7782-1681

08-1893-9444
08-1272-2312
08-9022-7835
08-7890-7828
08-1187-6197
08-5788-3106
09-9223-3955
08-1541-5224
08-1326-8377
08-0727-6456
08-6535-1261
08-1081-4475

สภ.ปากน้ำ โทรศัพท์กลาง 0-7781-1097 โทรสารกลาง 0-7782-3867 IP 608189
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. เรืองเดช สุวรรณพิกุล
พ.ต.ท. ปราโมทย์ บุญทับ
พ.ต.ท. วุฒิพนธ์ ดิ้นทอง
พ.ต.ท. ศักดิ์ชาย ผะอบเพ็ชร์
พ.ต.ท. สมพร พวงทอง
พ.ต.ท. ปารุส สามารถ
พ.ต.ท. ถาวร วงศ์ฤคเวช
พ.ต.ท. พรชัย สุขหงษ์
พ.ต.ต. วิลาศ หนูเอียด

0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097
0-7781-1097

08-4559-9698
08-2775-5142
08-6685-6804
08-1892-9849
08-9871-7822
08-9151-5535
08-9870-5007
09-8285-9166
08-1082-4439
หน้า 629

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อาทิตย์ เอกมานพ
พ.ต.ต. สุวิทย์ จิตต์เอื้อเฟื้อ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7781-1097
0-7781-1097

มือถือ
08-9730-5974
08-8380-3897

สภ.ราชกรูด โทรศัพท์กลาง 0-7784-0215 โทรสารกลาง 0-7784-0215 IP 608190
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

พ.ต.อ. ชัยพิสิทธ์ สิทธิชัย
พ.ต.ท. เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
พ.ต.ท. พีรพัฒน์ ติงหงะ
พ.ต.ท. สรศักดิ์ มั่นเกษม
พ.ต.ท. ไชยณรงค์ สายสุวรรณ์
พ.ต.ท. อธิศ ภัคดีนามฉวี
พ.ต.ต. นพรุจ สุขกรี

0-7784-0215
0-7784-0215
0-7784-0215
0-7784-0215
0-7784-0215
0-7784-0215
0-7784-0215

08-1787-4322
08-1086-2752
08-4305-8955
08-6953-6494
08-6399-9888
09-0192-4791
08-6286-3065

สภ.กระบุรี โทรศัพท์กลาง 0-7789-1249 โทรสารกลาง 0-7789-1245 IP 608191
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.

พ.ต.อ. อรัญ มหาทรัพย์
พ.ต.ท. สกล บัณฑิตศักดิ์
พ.ต.ท. อรัญ สถาผล
พ.ต.ท. วีรวรรธ รักธรรม
พ.ต.ท. วัลลภ สุขนาน
พ.ต.ท. ยงค์ยุทธ ใหม่ด้วง
พ.ต.ท. สันต์ แสงแก้วพะเนาว์
พ.ต.ท. สุธรรม ชาวสวน
พ.ต.ท. นอง ทองศร๊

0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245
0-7789-1245

08-1895-7335
08-1895-4072
08-1370-6075
08-9648-8785
08-6691-0831
08-1693-6722
09-3638-7833
08-6944-9370
08-1367-8848

สภ.ปากจั่น โทรศัพท์กลาง 0-7787-3512 โทรสารกลาง 0-7787-3512 IP 608192
ผกก.
รอง ผกก.ป.
หน.งานสอบสวน
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมเกียรติ มณีเนตร
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ แก้วอยู่
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ หฤรักษ์
พ.ต.ท. ฉัตรชัย กอบุตร
พ.ต.ท. นาวิน พยัฆยุทธิ์
พ.ต.ท. นันทชัย ชูชื่น
พ.ต.ท. วินัย เนื้อเขียว
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ ไกรเชนทร์

0-7787-3512
0-7787-3512
0-7787-3512
0-7787-3512
0-7787-3512
0-7787-3512
0-7787-3512
0-7787-3512

08-5990-8766
08-1831-7340
08-6267-3344
08-6754-9594
08-1787-1031
08-7630-9557
08-1894-6043
08-6870-3579

สภ.กะเปอร์ โทรศัพท์กลาง 0-7789-7004 โทรสารกลาง 0-7789-7004 IP 608193
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. อภิชาติ ดอกไม้ทอง
พ.ต.ท. นรนท สินภิบาล
พ.ต.ท. อภิชา หอมจันทร์

0-7789-7004
0-7789-7004
0-7789-7004

08-6165-7798
08-7265-0999
08-1978-6745
หน้า 630

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
ตำแหน่ง
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ สังวริ
พ.ต.ท. โชคดี มัชฌิม
พ.ต.ท.หญิง ชลนที สุขเกตุ
พ.ต.ต. กฤษ แม้สูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7789-7004
0-7789-7004
0-7789-7004
0-7789-7004

มือถือ
08-5744-8238
09-8703-6775
09-5429-3428
09-3581-4621

สภ.ละอุ่น โทรศัพท์กลาง 0-7789-9336 โทรสารกลาง 0-7789-9336 IP 608194
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. เสกสันต์ แก้วสว่าง
พ.ต.ท. บุญส่ง ขวัญซ้าย
พ.ต.ท. ภูวสิษฎ์ วังแก้ว
พ.ต.ท. ชาค์เรศ ฤกษ์มาก
พ.ต.ท. พิชิต สุนทร
พ.ต.ท. วริทธิ์ธร ประสิทธิ์ชัยชาญ
ร.ต.อ. ประเสริฐ แจ่มใส

0-7789-9336
0-7789-9336
0-7789-9336
0-7789-9336
0-7789-9336
0-7789-9336
0-7789-9336

09-8295-2945
09-1527-9902
08-0986-7672
08-7897-0655
08-9872-6999
06-1850-4111
08-1087-3180

สภ.บางแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-7784-7107 โทรสารกลาง 0-7784-7107 IP 608195
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ถาวร อัมพันธ์
พ.ต.ท. สาคร ยังอุ่น
พ.ต.ต. ปรีชา กรรมแต่ง

0-7784-7107
0-7784-7107
0-7784-7107

08-4051-5822
08-9871-6781
09-2964-1412

สภ.สุขสำราญ โทรศัพท์กลาง 0-7789-3129 โทรสารกลาง 0-7789-3129 IP 608196
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ยอดระบำ
พ.ต.ท. เจริญ เจียรวิวัฒนวงศ์
พ.ต.ท. พิทักษ์พล สมหงศ์
พ.ต.ท. สุนทร ไก่ก้อ
พ.ต.ท. ทิเชียร สุวพิศ
พ.ต.ท. สุมากร สูงปานเขา
พ.ต.ท. ภัทศาสน์ บัวแก้ว
พ.ต.ต. วีระยุทธ รักไทย
ร.ต.อ. ชาญณรงค์ ศรีสืบ

0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129
0-7789-3129

08-1956-6388
08-9593-4938
08-1897-4990
08-1894-0361
08-5798-6645
08-9894-4561
08-1979-6829
08-1981-9029
08-7883-0684

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
Phangnga Provincial Police
ถ.บริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000
โทรศัพท์กลาง 0-7641-2075 โทรสารกลาง 0-7641-1328, 0-7641-4346 IP 608163
Web Site: www.phangnga.police.go.th E-mail: pngict53@hotmail.com
ผบก.ภ.จว.พังงา

พล.ต.ต. วรวิทย์ ปานปรุง

0-7641-1061

08-1891-7848
หน้า 631

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ฉัฐวัชร เทวาหุดี
พ.ต.อ. โชติ ชิดไชย
พ.ต.อ. ธรัฐชา ถมปัด
พ.ต.อ. สุวิทย์ ชาวศรีทอง
พ.ต.อ. เอกวุฒิ เสน่ห์พร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7643-0453
0-7641-2075
0-7643-0503
-

08-1737-3224
08-1970-2523
08-1893-8989
09-8996-3592
08-0463-0999

0-7643-0503
0-7643-0503
0-7643-0503
0-7641-3568
0-7641-3832
0-7641-3570
0-7641-1398
0-7641-3570
0-7643-0343
0-7643-0503

08-6491-3775
08-9474-0051
09-9295-6553
08-1693-2575
08-9977-2223
08-9452-0392
08-1691-1369
08-1956-4281
09-0797-2975
08-1895-4605

0-7641-3409
0-7641-3409
0-7641-3409
0-7641-3409
0-7641-3409

08-1894-4492
08-1535-7474
08-4052-2899
08-4625-3281
08-1747-9001

0-7641-3571

08-1606-0394

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7641-2075
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)
สว.ฝอ.(ทส.)
สว.ฝอ.(ยศ.)
สว.ฝอ.(กบ.)
สว.ฝอ.(ปป.)
สว.ฝอ.(งป.กง.)
สว.ฝอ.(กด.วน.)

พ.ต.อ. สุรศักดิ์ ปลอดจินดา
พ.ต.ท. จตุรงค์ ลัดดาแย้ม
พ.ต.ท. พนม สุวรรณโณ
พ.ต.ท. สมพร วุฒิเศรษฐ์
พ.ต.ต.หญิง อโณทัย เกตตะพันธ์
พ.ต.ท. ชำนาญ รัตนาพร
พ.ต.ท. ธัชกฤช ฤทธิ์เนื่อง
พ.ต.ท. จำเรียง แก้วตา
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา แซ่อ่อง
พ.ต.ท. มงคล ทองคำ

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7641-3409
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.(191)
สว.สส.

พ.ต.อ. บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์
พ.ต.ท. วินัย คงแก้ว
พ.ต.ท. ภัทราวุธ อ่อนช่ว
พ.ต.ท. บุญชัย เจริญหัตภกิจ
พ.ต.ต. ศักดา ทองประพันธ์

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7641-3571
ผกก.

พ.ต.อ. สุวรรณ นาทอง

สภ.เมืองพังงา โทรศัพท์กลาง 0-7641-2073 โทรสารกลาง 0-7643-0535 IP 608164
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. สุวัฒน์ แก้วพรหม
พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ สุทิน
พ.ต.ท. เจนภพ บุตรกินรี
พ.ต.ท. ปฏิภาณ วิศาล
พ.ต.ต. เสน่ห์ อุโคตร
พ.ต.ท. วิทยา สินจำเริญ
พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์ ว่องปลูกศิลป์
พ.ต.ท. ธนศักดิ์ กลับรอด

0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073

08-3280-0988
08-6950-0440
09-8996-5395
08-1893-8270
08-1691-1795
08-5330-0886
08-7017-9548
09-6830-5840
หน้า 632

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.จร.
สวป.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ฤทธิ์ศักดิ์ พลศิริ
พ.ต.ท. อนิรุทธ์ พุฒนวล
พ.ต.ต. สมพร สุรินทร์
ร.ต.อ. เดโช ณ นคร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073
0-7641-2073

มือถือ
08-8768-1609
09-9459-3955
08-3399-9372
08-1089-0573

สภ.ทุ่งคาโงก โทรศัพท์กลาง 0-7645-0473 โทรสารกลาง 0-7645-0472 IP 608165
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชวลิต เพชรศรีเปีย
พ.ต.ท. ภครพล ศรีสุข
พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ อินทร์ยิ้ม
พ.ต.ท. พรเทพ พุฎลือชา
พ.ต.ท. โชฏิพงศ์ เกศรินทร์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ พะมณี
พ.ต.ท. สุวรรณ จันทร์วงศ์

0-7645-0473
0-7645-0473
0-7645-0473
0-7645-0473
0-7645-0473
0-7645-0473
0-7645-0473

08-9873-7107
08-1989-8483
08-1891-2828
08-9731-3604
08-0524-1441
08-5691-7002
08-6866-2482

สภ.ตะกั่วทุ่ง โทรศัพท์กลาง 0-7649-6531 โทรสารกลาง 0-7649-6531 IP 608166
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธีระศักดิ์ ธรรมสถิต
พ.ต.ท. วิวัฒน์ ชำนาญกิจ
พ.ต.ท. สรพงษ์ ชูแก้ว
พ.ต.ท. สมคิด ขาวสังฆ์
พ.ต.ท. กิติภูมิ ถิ่นถลาง
ร.ต.อ. สมคิด อ่อนจันทร์
พ.ต.ท. พรหมพันธ์ นาดำรงสุข
พ.ต.ต. พันธนันท์ แสงทอง
พ.ต.ท. เลิศ โพธิ์ขวาง

0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531
0-7649-6531

08-1774-3970
08-6950-5505
08-7385-2828
09-6892-2209
08-9728-1451
08-1990-3251
08-1782-9983
06-2993-6653
08-1958-9900

สภ.โคกกลอย โทรศัพท์กลาง 0-7658-1490 โทรสารกลาง 0-7658-1920 IP 608167
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สถิตย์ พรมอุทัย
พ.ต.ท. โรมรัน เทียนรัตน์
พ.ต.ท. วิจักขณ์ ตารมย์
พ.ต.ท. สรรพวัฒน์ สุขศิริ
พ.ต.ท. ประญัติ พงศ์ประยูร
ร.ต.อ. จำนันท์ ยิ่งวัฒนา
พ.ต.ต. สุทธิพงศ์ รอดสง
พ.ต.ต. อุดม ผอมนุ่ม

0-7658-1490
0-7658-1490
0-7658-1490
0-7658-1490
0-7658-1490
0-7658-1490
0-7658-1490
0-7658-1490

08-1636-9988
08-1773-9888
08-1691-9225
08-7889-8060
08-1979-3312
08-2814-9190
08-1828-3613
08-1797-1847

หน้า 633

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ท้ายเหมือง โทรศัพท์กลาง 0-7649-9378 โทรสารกลาง 0-7649-9502 IP 608168
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมยศ สีหาบัว
พ.ต.ท. พาชัย มัธยันต์
พ.ต.ท. พัสกร รุมชเนาว์
พ.ต.ท. สุภาพ ติสสระ
พ.ต.ต. ชัยยุทธ บุญใหญ่
พ.ต.ท. ชวนินณ์ วิทยเจษฎาธนภัต
พ.ต.ท. สุริยา ทองสุวรรณ
พ.ต.ท. สุภาพ แซ่ลิ้ม
พ.ต.ท. อุทัย เพชรอาวุธ
พ.ต.ท. เฉลิม เสือจร

0-7657-2070
0-7657-2071
0-7657-2072
0-7657-2073
0-7657-2076
0-7657-2074
0-7657-2074
0-7657-2074
0-7657-2075
0-7657-2076

08-1979-4331
08-1893-3518
09-1826-4753
09-8043-2459
08-1368-1536
08-1958-3374
08-6267-9148
08-5842-6380
08-5692-8211
08-7156-8988

สภ.ทับปุด โทรศัพท์กลาง 0-7659-9035 โทรสารกลาง 0-7644-2036 IP 608169
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สุตธีรา อ่อนสุด
พ.ต.ท. มนัส ผลศรัทธา
พ.ต.ท. จักรกฤช แต้วัฒนา
พ.ต.ท. ไชยยา ศรีมาลา
พ.ต.ต. ไชยา เสกสรร
พ.ต.ท. วสุเวธน์ นิตยวิมล
พ.ต.ท. วินิจ มีสวัสดิ์
พ.ต.ท. ปรีชา บุญมาก

0-7659-9035
0-7959-9035
0-7659-9035
0-7659-9035
0-7659-9035
0-7659-9035
0-7659-9035
0-7659-9035

08-9652-2300
08-7832-8081
08-1597-7825
08-0716-8321
08-7162-6664
08-1326-8339
08-0700-9944
08-4197-3858

สภ.เกาะยาว โทรศัพท์กลาง 0-7659-7355 โทรสารกลาง 0-76597-123 IP 608170
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมปอง บุญรัตน์
พ.ต.ท. อัครเดช ศุกระกาญจน์
พ.ต.ท. จิรเดช กวินกิจ
พ.ต.ท. ธงชัย มติธรรม
พ.ต.ต. ชัยยุทธ บุญใหญ่
พ.ต.ท. อนันติโชติ ธรรมโชติอิสระ
พ.ต.ต. สมโพช บุญพุ่ม
พ.ต.ต. เอกชัย สุทธิพิทักษ์

0-7659-7355
0-7659-7355
0-7659-7355
0-7659-7355
0-7659-7355
0-7659-7355
0-7659-7355
0-7659-7355

08-1895-1969
08-4062-2827
08-1397-1705
08-1691-2289
08-1368-1536
08-7017-9548
08-9650-3166
08-9466-9056

สภ.คุระบุรี โทรศัพท์กลาง 0-7649-1275 โทรสารกลาง 0-7649-1276 IP 608171
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.อ. สัญญา ประกอบผล
พ.ต.ท. ลักษณาวงศ์ รำแพนสุวรรณ
พ.ต.ท. ภานุพันธ์ โชติพินทุ

0-7649-1276
0-7649-1276
0-7649-1276

08-9924-7332
08-1737-4511
08-1693-6109
หน้า 634

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
ตำแหน่ง
รองผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อรุณ โสภาการ
พ.ต.ท. จิระวัฒน์ สาระรัมย์
พ.ต.ท. ทวี จันทร์แก้ว
พ.ต.ต. บุญเกื้อ จงจิตร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7649-1276
0-7649-1276
0-7649-1276
0-7649-1276

มือถือ
08-5785-4692
09-5423-5454
08-9974-9003
08-9731-0504

สภ.กะปง โทรศัพท์กลาง 0-7649-9378 โทรสารกลาง 0-7649 -9502 IP 608172
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. จรัส เจริญกุล
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ จาระวรรณ
พ.ต.ท. ชัยพจน์ เหล่าปทุมวิโรจน์
พ.ต.ท. เสน่ห์ ปานมี
พ.ต.ท. ชาญศักดิ์ วงษ์สิงห์
พ.ต.ท. ปราโมทย์ สุดรักษ์
พ.ต.ต. ประจบ รองรัตน์

0-7649-9378
0-7649-9378
0-7649-9378
0-7649-9378
0-7649-9378
0-7649-9378
0-7649-9378

08-1956-6282
08-4057-9555
09-5636-9596
08-5785-4692
08-1963-9793
08-9974-9003
08-9731-0504

สภ.ตะกั่วป่า โทรศัพท์กลาง 0-7642-1113 โทรสารกลาง 0-7642-4609 IP 608173
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. กฤตภาส เดชอินทรศร
พ.ต.ท. วรวิทย์ ยามารี
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ ทองทิพย์
พ.ต.ท. อนันต์ บุญเกื้อแก้ว
พ.ต.ท. สราวุธ สูงสง่า
พ.ต.ต.หญิง คนึงนุช ทศไพรินทร์
พ.ต.ท. อำนวยวิทย์ มากขุนทด
พ.ต.ท. ประกิต นิโครธา
พ.ต.ท. ประเทือง ช้างสุวรรณ
พ.ต.ต. กรกฤช ขันธ์เครือ

0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113
0-7642-1113

08-2828-4466
08-1078-9575
08-6072-2270
08-6690-4995
08-1787-3328
08-9157-9622
08-1539-5256
08-9799-9351
08-1326-3177
08-0422-3737

สภ.ตลาดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-7642-5117 โทรสารกลาง 0-7642-5116 IP 608174
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ทศพล งามคณะ
พ.ต.ท. นิพนธ์ ญาณไพศาล
พ.ต.ท. รุ่งฤทธิ์ รัตนภักดี
พ.ต.ต. สมมิตร บัวมาศ

0-7642-5117
0-7642-5117
0-7642-5117
0-7642-5117

08-4463-8751
08-1797-0154
08-9493-2426
08-5135-0602

สภ.เขาหลัก โทรศัพท์กลาง 0-7648-7519 โทรสารกลาง 0-7648-7519 IP 608175
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สุจินต์ นิลบดี
พ.ต.ท. กะเกณฑ์ นิกรหัสชัย
พ.ต.ท. อนันท์ อนุตรเวสารัช
พ.ต.ท. ประกอบ บุญขวัญ

0-7648-7519
0-7648-7519
0-7648-7519
0-7648-7519

09-4596-2651
08-7565-6444
08-1370-5649
08-9724-8124
หน้า 635

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
ตำแหน่ง
รองผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ธงชัย มติธรรม
พ.ต.ท. บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์
พ.ต.ท. ปรัชญ์ เพ็ชรพันธุ์
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ วิทย์การพงษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7648-7519
0-7648-7519
0-7648-7519
0-7648-7519

มือถือ
08-1691-2289
09-1524-6456
08-5810-4258
08-1666-0553

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Police
321/123 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์กลาง 0-7621-2046 โทรสารกลาง 0-7621-6922 IP 608176
Web Site: www.ppp.phuketpolice.org E-mail: phuket@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)

พล.ต.ต. ธีระพล ทิพย์เจริญ
พ.ต.อ. พีรยุทธ การะเจดีย์
พ.ต.อ. สมาน ชัยณรงค์
พ.ต.อ. เชิดศักดิ์ บุญนัดดา
พ.ต.อ. เสริมพันธ์ ศิริคง
พ.ต.อ. วิฑูรย์ กองสุดใจ
พ.ต.อ. ปราโมทย์ งามประดิษฐ์

0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046

08-1691-2277
08-1693-4100
08-1693-2079
08-8768-9862
08-1691-1263
08-1537-1155
08-1863-8668

พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช
พ.ต.ท.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์
พ.ต.ท.หญิง นิตยา เอกอดิศักดิ์
ร.ต.อ. ชัชวาล ภูนฤมิต
พ.ต.ท.หญิง ชัชชญา แสงหฤทัย
พ.ต.ต. ทวีป เมืองสุวรรณ์
พ.ต.ท. ชาญชัย อัจฉรานุพงษ์
พ.ต.ท.หญิง หทัยกาญจน์ แสนโส
พ.ต.ท.หญิง เกษกนก ชานันโท
พ.ต.ต. เชษฐ์วิทย์ ยิ้มละมัย

0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046
0-7621-2046

08-5088-8000
08-6555-5593
08-9649-7999
08-8760-2880
08-7628-1503
08-7897-0542
08-7992-4833
09-1830-6617
08-6476-8101
06-2895-1299

0-7621-9071
0-7621-9071
0-7621-9071
0-7621-9071

08-1535-1922
08-9475-6992
08-1641-3007
08-6349-1262

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7621-9071
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท. อกนิษฐ์ ด่านพิทักษศาสน์
พ.ต.ท. ปทักข์ ขวัญนา
พ.ต.ท. ธรรมสรรค์ บุญทรง
ร.ต.อ. ปรมินทร์ พรรณราย

หน้า 636

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(นปพ.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กฤษณะ หยาดคำ
พ.ต.ต. ฤทธิชัย ชุมช่วย
ร.ต.อ. ตะวัน เลขมาก
พ.ต.ท. รัฐเขตต์ มั่นเมือง
พ.ต.ท. ปองภพ ประสบพิชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7621-9071
0-7621-9071
0-7621-9071
0-7621-9071
0-7621-9071

08-4991-2633
08-6644-9398
08-1187-4138
08-9119-3464
08-1069-9990

0-7621-9203
0-7621-9203
0-7621-9203

08-1956-5086
08-5788-1852
08-7999-0873

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7621-9203
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เศียร แก้วทอง
พ.ต.อ. จักรา เสาวคนธ์
พ.ต.ท. นันท์ธวัชชัย ฉวีสุข

สภ.เมืองภูเก็ต โทรศัพท์กลาง 0-7621-2115,0-7621-6856 โทรสารกลาง 0-7621-2129 IP 608177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กมล โอศิริ
พ.ต.ท. เชาว์ ผอมนะ
พ.ต.ท. ณัฐ พรหมเทพ
พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ์
พ.ต.ท. ชนะ สุทธิมาศ
พ.ต.ท. ทักษิณ ภิญโญเทพประทาน
พ.ต.ท. ยศพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย ฉุ้นย่อง
พ.ต.ต. ธาดา โสดารักษ์
พ.ต.ต. สุชาติ หมีลำพอง
พ.ต.ท. สากล ไกรนรา
พ.ต.ท. เฉลียว ท้ายฮู้
พ.ต.ต. ราชันย์ พรรณไวย์
พ.ต.ต. สมชาย หนูบุญ
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก
พ.ต.ต. สันติ ประกอบปราณ
พ.ต.ต.หญิง นุชรี ล่องแก้ว
ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน์ สุพรรณพงศ์
พ.ต.ท. พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย
ร.ต.อ. ฉัตรชัย ชูหนู
พ.ต.ต. ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ
ร.ต.อ. สิทธิเดช ทองมี
พ.ต.ท. นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น

0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115
0-7621-2115

08-1311-1933
08-6947-3888
09-1575-5742
08-1608-5778
08-1569-8829
08-1367-4412
08-1536-1135
08-4626-9225
08-7893-9453
08-2275-6049
08-3191-8282
08-9895-8659
08-1797-7086
08-1171-5066
08-9729-3533
08-8245-9359
08-6743-5408
08-7082-3365
08-7089-1363
08-6285-6435
08-3666-6699
08-4121-9754
08-1919-7663
หน้า 637

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่ง
สว.จร
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ผดุงพงศ์ ดุกสุขแก้ว
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ร่มจำปา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7622-0919
0-7621-2115

มือถือ
08-1823-2217
09-8991-5950

สภ.ฉลอง โทรศัพท์กลาง 0-7638-1247 โทรสารกลาง 0-7638-1930 IP 608178
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประชุม เรืองทอง
พ.ต.ท. ปริญญา ตันฑสุวรรณ
พ.ต.ท. สนั่น จันทร์รงค์
พ.ต.ท. จำรูญ พลายด้วง
พ.ต.ต. คะแนน สมรักษ์
พ.ต.ท. โยธิน จันคง
พ.ต.ต. สุชาติ สิงหา
พ.ต.ท. สุธรรม รัตนสว่างวงศ์
พ.ต.ท. จรูญ ทองนุ่น

0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247
0-7638-1247

08-1891-9494
08-1737-2545
08-1569-4306
08-9729-9055
08-9473-4983
09-0863-7975
08-5069-8181
08-1597-5972
08-3055-5539

สภ.ป่าตอง โทรศัพท์กลาง 0-7634-2719,0-7634-2720 โทรสารกลาง 0-7634-2565 IP 608179
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ
พ.ต.ท. เสกสรร คมสาคร
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง
พ.ต.ท. เจษฎา แสงสุรีย์
พ.ต.ท. จงเสริม ปรีชา
พ.ต.ท. อนุกูล หนูเกตุ
พ.ต.ต. ธีระศักดิ์ บุญแสง
พ.ต.ต. ปฐพี ศรีชาย
พ.ต.ท. วีระพงศ์ รักขิโต
พ.ต.ท. สุริยัน เพชรช่วย
ร.ต.อ. ธัญตุรงค์ วุฒิวงศ์
พ.ต.ท. เอกรัตน์ พลายด้วง
ร.ต.อ. กรพล เลี้ยงบุญจินดา
พ.ต.ท. วรพงศ์ พรหมอินทร์

0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719
0-7634-2719

08-9142-6519
08-1370-5119
08-1968-5845
08-9873-1348
08-0777-8855
08-2581-4994
08-7045-3993
08-4008-4455
08-1915-6462
08-5781-4601
08-5169-6626
08-9470-6996
08-6741-4988
08-3840-5666

สภ.กะทู้ โทรศัพท์กลาง 0-7632-3518 โทรสารกลาง 0-7632-1182 IP 608180
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ.ม.ล. พัฒนจักร จักรพันธ์
พ.ต.ท. สราวุธ ชูประสิทธิ์
พ.ต.ท. เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์
พ.ต.ท. อำพลวัฒน์ แสงเรือง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ กองทิพย์

0-7632-3518
0-7632-3518
0-7632-3518
0-7632-3518
0-7632-3518

08-1855-3393
08-1535-0419
08-1956-6555
08-9868-8545
08-6446-8431
หน้า 638

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สาธิต หนูฤทธิ์
พ.ต.ท. รัฐพงศ์ สิริบูรณาพงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7632-3518
0-7632-3518

มือถือ
08-6595-4056
08-9195-4054

สภ.กมลา โทรศัพท์กลาง 0-7627-9058 โทรสารกลาง 0-7638-5310 IP 608181
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุขเกษม นครวิลัย
พ.ต.ท. โชคดี มาบางยาง
พ.ต.ท. โสภณ บริรักษ์
พ.ต.ท. สุรชัย จันทร์ณรงค์
พ.ต.ท. สมนึก ดำแก้ว
พ.ต.ท. ดำรงเกียรติ ข่าทิพย์พาที
พ.ต.ท. ประมวล จ่ายกระโทก
พ.ต.ต. อศลย์ จิรักษา
พ.ต.ต. สืบสกุล ดรุณพงศ์

0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058
0-7627-9058

08-1691-9657
08-1958-1588
08-3182-1544
08-5984-7104
08-1258-2174
08-7907-4274
08-0535-6537
08-1958-5158
08-1895-2158

สภ.ถลาง โทรศัพท์กลาง 0-7631-1123 โทรสารกลาง 0-7631-3919 IP 608182
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล
พ.ต.ท. อำนวย ไกรวุฒิอนันต์
พ.ต.ท. วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล
พ.ต.ต. สานิช หนูคง
พ.ต.ท. ประสาน โตวอน
พ.ต.ท. ศรายุทธ มีบุญ
พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกูล
พ.ต.ท. สมหมาย อ่อนคำ

0-7631-1123
0-7631-1123
0-7631-1123
0-7631-1123
0-7631-1123
0-7631-1123
0-7631-1123
0-7631-1123

08-1599-3994
08-1892-9179
08-9736-5252
08-1535-3966
08-9195-2334
08-9131-3631
08-1619-6208
08-1326-1703

สภ.ท่าฉัตรไชย โทรศัพท์กลาง 0-7634-8522 โทรสารกลาง 0-7634-8522 IP 608183
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ
พ.ต.ท. นิกร ชูทอง

0-7634-8522
0-7634-8522

รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ศุภวิชญ์ สุวรรณภิรมย์
พ.ต.ท. สฤษดิ์ บุตรหนองแสง
พ.ต.ท. เอนก มงคล
พ.ต.ท. วัชรินทร์ จิร์ฐิติกาลวิวัฒน์
พ.ต.ท. ธวัช ตันสกุล
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ คัมภีระ
พ.ต.ท. กฤษณะ จันทร์นิตย์

0-7634-8522
0-7634-8522
0-7634-8522
0-7634-8522
0-7634-8076
0-7634-8076
0-7634-8522

08-9121-3147
08-41130374,08-33968998
08-9474-1690
08-1797-2144
08-1892-5813
08-1397-3424
08-1894-9498
08-1596-9011
08-1919-7663
หน้า 639

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จรัญ บุญโสภาค

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7634-8522

มือถือ
08-9474-4384

สภ.เชิงทะเล โทรศัพท์กลาง 0-7632-5630 โทรสารกลาง 0-7632-4086 IP 608184
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เสริม ขวัญนิมิตร
พ.ต.ท. จรัล บางประเสริฐ
พ.ต.ท. สอาด วงษ์เวียงจันทร์
พ.ต.ท. รัษฎา กลึงวงศ์
พ.ต.ท. ณรงค์ บัวคง
ร.ต.อ. กิตติพิสิฐ ระยะย้อย
พ.ต.ท. วรพงษ์ ชุมวรฐายี
พ.ต.ท. ไพบูลย์ กันนิยม

0-7632-5630
0-7632-5630
0-7632-5630
0-7632-5630
0-7632-5630
0-7632-5630
0-7632-5630
0-7632-5630

08-5343-4433
08-9729-9582
08-1691-0489
08-1691-1612
08-1477-4946
09-5596-1514
08-6945-4906
08-0525-6116

สภ.กะรน โทรศัพท์กลาง 0-7639-6393 โทรสารกลาง 0-7633-3362 IP 608185
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สัญญา ทองสวัสดิ์
พ.ต.ท. ณรงค์ ลักษณะวิมล
พ.ต.ท. ฐปนพัฒน์ จาตุรนพันธ์
พ.ต.ท. เชาวลิต เนียมวดี

0-7639-6393
0-7639-6393
0-7639-6393
0-7639-6393

สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ต. ปฏิวัติ ยอดขวัญ
พ.ต.ท. พรณรงค์ การอรชัย
ร.ต.อ. ปรีชา บาริง
พ.ต.ท. มารุต พหลทัพ

0-7639-6393
0-7639-6393
0-7639-6393
0-7639-6393

08-1797-0913
08-1569-9431
08-4555-8791
08-6992-7999,
08-9591-1911
08-1678-1911
08-5889-8605
09-3710-1591
09-5075-4718

สภ. วิชิต โทรศัพท์กลาง 0-7635-5073 ,0-7635-5074 โทรสารกลาง 0-7635-5075 IP 608186
ผกก.

พ.ต.อ. นิกร สมสุข

รอง ผกก.ป.

พ.ต.ท. อำพล จันทกูล

รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พีรพันธ์ มีมาก

สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. ณรงค์ เมืองด้วง

สวป.

ร.ต.อ. ภูมิ เสมวรนนท์

0-7635-5073,
0-7635-5074
0-7635-5073,
0-7635-5074
0-7635-5073,
0-7635-5074
0-7635-5073,
0-7635-5074
0-7635-5073,
0-7635-5074
0-7635-5073,
0-7635-5074

08-6335-1962
08-1088-0666
08-1892-2763
08-9724-6480
08-6783-7206
08-9966-2111
หน้า 640

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

สว.สส.

ร.ต.อ. ธนศักดิ์ สว่างศรี

สว.อก.

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ลือชาการ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7635-5073,
0-7635-5074
0-7635-5073,
0-7635-5074

08-7929-4646

0-7632-8131
0-7632-8131
0-7632-8131
0-7632-8131
0-7632-8131
0-7632-8131
0-7632-8131

08-1894-1919
09-0869-0130
08-8766-2355
09-8291-5427
08-9214-3593
08-9871-5808
08-4898-3030

08-8449-0531

สภ.สาคู โทรศัพท์กลาง 0-7632-8131 โทรสารกลาง 0-7653-0142
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จิรศักดิ์ เสียมศักดิ์
พ.ต.ท. อำนวย ชุมเหมือน
พ.ต.ท. วัชรพงศ์ พรายพรรณ
พ.ต.ท. บรรดาศักดิ์ ศรีเลิศ
พ.ต.ต. ประวัติ ตันติปุษปรรฆ์
พ.ต.ท. สุพรไชย ลิกขะไชย
พ.ต.ต. ชวภณ สันติศาสนกุล

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Police
เลขที่ 1019/24 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์กลาง 0-7534-1089 โทรสารกลาง 0-7534-1054, 0-7534-1085 IP 608130
Web Site: www.nakhonsipolice.go.th E-mail: nakhonsri@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. วันไชย เอกพรพิชญ์
พ.ต.อ. ภูดิศ นรสิงห์
พ.ต.อ. อดุลย ธนะชัยขันธ์
พ.ต.อ. อรวรรณ ปานแก้ว
พ.ต.อ. วีระพล มั่นเมือง
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เผ่าชู
พ.ต.อ. เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์

0-7535-6018
0-7534-1046
0-7534-1039
0-7534-2906
0-7534-1049
0-7534-1045

08-1690-9959
09-5540-5491
08-3638-2498
08-1599-4481
08-7087-5555
08-8398-7199
08-1737-3030

พ.ต.อ. วิเชียร เปล่งฉวี
พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์ บุณยเกียรติ
พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม
พ.ต.ท.หญิง ปารณัท เกตุภู่พงษ์
พ.ต.ท. ประทีป โยมา
พ.ต.ท. ประสงค์ ทองขาว
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ บัวมาก

0-7534-1047
0-7534-1035
0-7534-1038
0-7534-1094
0-7534-1037

08-1957-8937
08-1370-4053
08-6721-4364
08-5578-8285
08-1737-7712
09-7356-0551
08-6268-9188

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.งาน 1 ฝอ.
สว.งาน 2 ฝอ.
สว.งาน 3 ฝอ.
สว.งาน 4 ฝอ.

หน้า 641

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
สว.งาน 5 ฝอ.
สว.งาน 6 ฝอ.
สว.งาน 7 ฝอ.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ต.หญิง กชวิภา เสียงเพราะ
พ.ต.ท.หญิง โศรยา มวยดี
พ.ต.ท. ชำนาญ รัตนมุณี

0-7534-1031
0-7534-2903
0-7534-1035

08-2817-9509
08-9971-4459
09-0702-3063

พ.ต.อ. รังสรรค์ สุขเกื้อ
พ.ต.ท. พงศธร เกื้อเส้ง
พ.ต.ท. สุริยันต์ วิมลเมือง
พ.ต.ท. ธีระวุฒิ เทพเลื่อน
พ.ต.ต. กงกฤช ทองนุ่น
พ.ต.ต. ธิคำพร ห่อหุ้ม
พ.ต.ท. อำนาจ สำแดง
พ.ต.ต. สวัสดิ์ นิยมเดชา
พ.ต.ต. จักรกฤษณ์ ประจันพล

0-7534-1091
0-7534-1091
0-7534-1091
0-7534-1091
0-7534-1091
0-7534-1092
0-7534-1091
0-7534-1091
0-7534-1091

08-1537-7373
08-7276-9111
08-1979-1635
08-1536-2455
08-9586-1100
08-7890-9893
08-7281-1455
08-1417-0520
08-9880-5400

พ.ต.อ. สุระสิทธิ์ ทิพรัตน์
พ.ต.อ. สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ
พ.ต.ท. ประทิน เขียวฤทธิ์
พ.ต.ท. วรรณชัย คงศาลา

0-7534-2905
0-7534-2905
0-7534-2905
0-7534-2905

08-5886-0784
08-1979-5055
08-9729-4433
08-1737-9958

กองกำกับการสืบสวน
ผกก.สืบสวน
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส. (191)
สว.สส.
สว.สส.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.สอบสวน
ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน

สภ.เมืองนครศรีธรรมราช โทรศัพท์กลาง 0-7535-6005,0-7535-6500 โทรสารกลาง 0-7534-1030 IP 608131
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(จร.)
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ เทพวรรณ์
พ.ต.ท. ณัฐวิทย์ โอทอง
พ.ต.ท. วินัย คงประพันธ์
พ.ต.ท. นิติ บุญจันทร์
พ.ต.ท. จรูญ หนูจันทร์
พ.ต.ท. อภิชาติ คชเวช
พ.ต.ท. คมศักดิ์ ชุมทอง
พ.ต.ท. ไพรัช ทองฉิม
พ.ต.ท. ศักรนันทน์ เอี่ยมศักดิ์
พ.ต.ท. จริญ ขาวเอี่ยม
พ.ต.ท. ชัญญวิทย์ ศรีจรูญ
พ.ต.ท. พนม บุญช้าง
พ.ต.ต. ธีระพล พุ่มชัย
พ.ต.ต. ชนินทร์ กุลวนิชชานันท์

0-7534-1061
0-7534-1030
0-7534-1059
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7534-1034
0-7534-1030
0-7534-1030
0-7534-1030

08-1818-8013
08-3967-9149
08-1894-3447
08-1134-0782
08-1270-1422
08-0148-6262
06-1549-5365
08-1077-4346
08-9866-5932
08-7700-2481
09-8953-9351
08-1787-2619
08-6286-5204
09-1821-3181
หน้า 642

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.จร.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุเมฆ เส็นหล๊ะ
พ.ต.ต. วันชัย สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท. อาคม จอนนุ้ย
พ.ต.ท. ดนัย ชลมูณี
พ.ต.ต. มนตรี วรรณคง
พ.ต.ต. วิรัตน์ แท่นทอง
พ.ต.ต. สุริยน แกมทอง
พ.ต.ต. ธนาธร พันธ์ชู
พ.ต.ต. ปพนศักดิ์ ช่วยสถิตย์
พ.ต.ต.หญิง ศรีสมเกียรติ แท่นทอง
พ.ต.ต. เสรี ชูจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7534-1059
0-7534-1059
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7535-6500
0-7534-1034
0-7534-5803

มือถือ
08-6746-4488
08-4847-7664
08-9195-1704
09-8285-9885
08-9288-4879
09-1035-6503
08-6594-3172
08-4744-2264
08-1326-3213
09-6635-9089
09-3759-1661
08-1095-6903

สภ.ชะเมา โทรศัพท์กลาง 0-7536-6480 โทรสารกลาง 0-7536-6480 IP 608132
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รองผกก(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธวัชชัย สังฆมิตกล
พ.ต.ท. จักรพันธุ์ ศุขเจริญ
พ.ต.ท. ชัย เพชรคงบุญ
พ.ต.ท. อธิวุฒิ ไวยกาญจน์
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ อุบล
พ.ต.ท. วิชาญ รักพริก
พ.ต.ท.หญิง จุฬาลักษณ์ คงกะพันธ์

0-7536-6480
0-7536-6480
0-7536-6480
0-7536-6480
0-7536-6480
0-7536-6480
0-7536-6480

08-9599-2744
08-1891-3062
08-9646-3402
08-1271-2030
08-1446-9676
08-3505-7700
09-3583-5383

สภ.พระพรหม โทรศัพท์กลาง 0-7537-8562 โทรสารกลาง 0-7537-8562 IP 608133
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.อ. สุเชษฐ์ ทรัพย์มี
พ.ต.ท. ธวัชชัย หมื่นพันธ์ชู
พ.ต.ท. จตุพงศ์ ใจแกล้ว
พ.ต.ท. นิรัตน์ เทพเดชา
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ทองมี
พ.ต.ท. ปาจรี ทองอ่อน
พ.ต.ต. มนตรี ปานอ่อน

0-7537-8562
0-7537-8562
0-7537-8562
0-7537-8562
0-7537-8562
0-7537-8562
0-7537-8562

08-1892-0073
08-1728-4559
08-1978-2412
08-4189-1633
08-9645-1459
08-1326-5109
08-9876-3181

สภ.ลานสกา โทรศัพท์กลาง 0-7539-1250 โทรสารกลาง 0-7539-1250 IP 608134
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก. (สอบสวน)

พ.ต.อ. พิรุณ กลัดทอง
พ.ต.ท. ศิรพงศ์ โพธิพัฒน์
พ.ต.ท. โกศล ท่าสอน
พ.ต.ท. สุรินทร์ ชูศรี

0-7539-1250
0-7539-1250
0-7539-1250
0-7539-1250

08-1978-5097
08-1569-5956
08-1891-8092
08-1696-3831
หน้า 643

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
รอง ผกก. (สอบสวน.)
สว. (สอบสวน.)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เทวกฤต ดิษฐรักษ์
พ.ต.ท. บุญนำ บุญอริยวัฒน์
พ.ต.ท. สมใจ โพธิ์ศรีทอง
พ.ต.ท. สมพร เพ็ชรหนองชุม
พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ เจียรศิริ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7539-1250
0-7539-1250
0-7539-1250
0-7539-1250
0-7539-1250

มือถือ
09-8085-1995
08-8753-1919
08-4054-2957
08-1958-2176
08-7380-1288

สภ.พรหมคีรี โทรศัพท์กลาง 0-7539-6013,0-7539-6014 โทรสารกลาง 0-7539-6013,0-7539-6014 IP 608135
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. ทักษิณ โภชากรณ์
พ.ต.ท. ปรีชา ปัญญาเลิศ
พ.ต.ท. สมปอง พรหมเรืองโชติ
พ.ต.ท. ภิรมย์ เรืองรุ่ง
พ.ต.ท. เริงชัย ราชกิจจา
พ.ต.ท. อุทัย วรรณโชติ
พ.ต.ท. เชษฐา นนทศรี
พ.ต.ท. อนุกร กาญจนประดิษฐ์
พ.ต.ท. สมนึก คงวัดใหม่
พ.ต.ท. บุญณรงค์ รัตนโกสัย
พ.ต.ท.หญิง ดาราวรรณ หนูจันทร์

0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014
0-7539-6014

08-1681-2131
08-1748-1132
08-9871-6492
08-9866-7994
08-1084-7285
08-9971-4516
08-1787-2178
08-2275-9847
08-9874-1753
08-9867-9595
08-6949-3226

สภ.ท่าศาลา โทรศัพท์กลาง 0-7552-1009 โทรสารกลาง 0-7552-1009 IP 608136
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เชิดชัย โชติสุทธิ์
พ.ต.ท. ธวัชชัย พิมเสน
พ.ต.ท. ธงชนะ หาญกิตติกาญจนา
พ.ต.ท. โสภณ จำนงนิจ
พ.ต.ท. เกษมสิทธิ์ จำปาทอง
พ.ต.ท. ประทีป จิระโร
พ.ต.ท. เรวัตร แก้วจำรัส
พ.ต.ต. สาคร บุญประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง ดารุณี คัดทะจันทร์

0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009
0-7552-1009

08-1814-7393
08-1536-1222
08-1888-8275
08-6594-4371
08-9724-1548
08-9504-2549
08-7279-7379
08-9556-3596
08-4290-7945

สภ.สิชล โทรศัพท์กลาง 0-7533-5503 โทรสารกลาง 0-7553-6474 IP 608137
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์
พ.ต.ท. คุณัญศิษฐ์ ม่วงสวย
พ.ต.ท. ปรัชญา จันทร์สมวงศ์
พ.ต.ท. เกียรติก้อง หนูจันทร์
พ.ต.ท. สุชาติ มีชัย

0-7533-5503
0-7533-5503
0-7533-5503
0-7533-5503
0-7533-5503

08-1535-4122
08-1835-2836
08-9874-3219
08-9200-3543
08-9617-0031
หน้า 644

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. โสพรรณ พินิจกุล
พ.ต.ต.หญิง วีระญา คชบริรักษ์
พ.ต.ท.หญิง จันทิมา มณีฉาย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7533-5503
0-7533-5503
0-7533-5503

มือถือ
08-1367-9631
08-5917-7601
08-1521-9101

สภ.เปลี่ยน โทรศัพท์กลาง 0-7547-0710,0-7547-0711 โทรสารกลาง 0-7580-9206 IP 608138
ผกก.

พ.ต.อ. สำเริง ชูกะนันท์

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. สมชาย มวยดี

รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.ท. นิวัฒน์ คล้ายดวง

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชริส พุทธกูล

สวป.

พ.ต.ท. องอาจ หรี่รักษ์

สว.สส.

พ.ต.ต. สมพร ภูมิภัทร

สว.อก.

พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ พรหมฤทธิ์

0-7547-0710,
0-7547-0711
0-7547-0710,
0-7547-0711
0-7547-0710,
0-7547-0711
0-7547-0710,
0-7547-0711
0-7547-0710,
0-7547-0711
0-7547-0710,
0-7547-0711
0-7547-0710,
0-7547-0711

08-9651-1170
08-1970-8465
08-1968-4881
09-3767-7737
08-9867-1825
08-1893-3383
08-8753-5898

สภ.ขนอม โทรศัพท์กลาง 0-7552-9086 โทรสารกลาง 0-7552-9086 IP 608139
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน )
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. อิสกานดาร์ อามิน
พ.ต.ท. วรจิตร วรศรี
พ.ต.ท. อรุณ ร่มสีนวล
พ.ต.ท. วชิรพันธ์ เกื้อแก้ว
พ.ต.ท. จิรพงษ์ ฝ่ายราช
พ.ต.ท. สุชิน ไชยแพทย์
พ.ต.ท. เมี้ยน เกิดทิพย์
พ.ต.ท. ยุทธนา บริพันธุ์
พ.ต.ต. นรากร เอียดช่วย

0-7552-9086
0-7552-9086
0-7552-9086
0-7552-9086
0-7552-9086
0-7532-6639
0-7552-9086
0-7552-9086
0-7552-9086

08-9654-5333
08-9652-4454
08-1895-9369
08-1684-7992
08-1272-3508
08-7886-5485
08-4450-3807
08-8783-5801
08-6686-6320

สภ.ชะอวด โทรศัพท์กลาง 0-7538-1299 โทรสารกลาง 0-7538-1389 IP 608140
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธมนูญ ไฝจู
พ.ต.ท. เฉลิม ยิ่งคง
พ.ต.ท. ศิริพร ช่วยคุ้ม
พ.ต.ท. ปรีชา ฉิมภักดี

0-7538-1299
0-7538-1299
0-7538-1299
0-7538-1299

08-6686-2336
09-4586-0858
08-4062-3237
08-1271-5404
หน้า 645

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประพันธ์ เดชารัตน์
พ.ต.ท. สุรพล ภักดี
พ.ต.ท. ฑวัต กาฬศิริ
พ.ต.ต. เฉลิมชัย บัวขาว
พ.ต.ท. สำราญ จันทร์เรือง
พ.ต.ท.หญิง พวงแก้ว มานันตพงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7538-1299
0-7538-1299
0-7538-1299
0-7538-1299
0-7538-1299
0-7538-1299

มือถือ
08-5225-3001
08-0039-4960
08-5477-8889
08-4744-9004
08-9725-0944
08-4056-1170

สภ.ขอนหาด โทรศัพท์กลาง 0-7542-6013 โทรสารกลาง 0-7542-6013 IP 608141
สว.
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. ธนิต เพชรชู
พ.ต.ท. ปัญญา สันธานเดชา

0-7542-6013
0-7542-6013

08-9049-8862
08-5908-3451

สภ.ทุ่งสง โทรศัพท์กลาง 0-7541-1911 โทรสารกลาง 0-7541-1911 IP 608142
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. คมสัน พฤศวานิช
พ.ต.ท. โชคดี ศรีเมือง
พ.ต.ท. พิษณุกร จาดเมือง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ แก้วแสน
พ.ต.ท. วัชระ ปัญจะเภรี
พ.ต.ท. พลากร กิจวิจิตร
พ.ต.ต. อำนวย เส้งสุย
พ.ต.ต. ณรงค์ นิ่มดวง
พ.ต.ต. ปฏิวัติ ขุนรัง
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท. สัมพันธ์ วัฒนสงค์
พ.ต.ต.หญิง ทัศน์มน สงค์แก้ว
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย

0-7541-1682
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1716
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-1911
0-7541-2400

08-6475-8932
08-1970-3227
08-9090-4848
08-6274-9465
08-9648-7583
06-3868-6070
08-1891-4630
08-1677-3443
08-6684-7469
08-5167-2198
08-4058-0460
08-4057-6840
09-8883-6977

สภ.กะปาง โทรศัพท์กลาง 0-7549-5155,0-7549-5147 โทรสารกลาง 0-7549-5155 IP 608143
ผกก.
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จิรภัทร โพธิ์ชนะพันธุ์
พ.ต.ท. ชนะ เลิศจินตนากิจ
พ.ต.ท. คมเดช แสงแก้ว
พ.ต.ท. ธีรภัทร ตรีเภรี
พ.ต.ท. ผจญ เนียมรินทร์
พ.ต.ท. ประทีป ชูมณี
พ.ต.ต. ธีระพล ห่อหุ้ม
พ.ต.ท. หญิงธัญนันท์ รัตนพงษ์

0-7549-5155
0-7549-5155
0-7549-5155
0-7549-5155
0-7549-5155
0-7549-5155
0-7549-5155
0-7549-5155

08-1643-6713
09-5821-2923
09-5165-9798
09-6780-7400
08-5571-1156
08-3577-5645
08-6266-1653
08-1737-4178
หน้า 646

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ร่อนพิบูลย์ โทรศัพท์กลาง 0-7544-1222 โทรสารกลาง 0-7544-1161 IP 608144
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นภดล เพ็ชรขาว
พ.ต.ท. สุทัศน์ สงสยม
พ.ต.ท. บุญเชิญ ชูเสือหึง
พ.ต.ท. ประสาท บุญละเอียด
พ.ต.ต. สมชัย รักษ์ศรีทอง
พ.ต.ท. ประสพ ดำแก้ว
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทรพิบูลย์
พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์ กุลรัศมิ์ชลา
พ.ต.ท.หญิง ดวงฤดี สวามิต

0-7544-1222
0-7544-1222
0-7544-1222
0-7544-1222
0-7544-1222
0-7544-1222
0-7544-1222
0-7544-1223
0-7544-1222

08-1477-8380
08-1892-8746
08-1970-8237
08-1894-5817
08-4846-6997
08-1968-3463
09-1435-6289
08-5954-7171
08-8751-0689

สภ.จุฬาภรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-7530-8238 โทรสารกลาง 0-7530-8238 IP 608145
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วีรชาติ คูหามุข
พ.ต.ท. แถลง ฮวดเลี้ยง
พ.ต.ท. นภดล อินละเอียด
พ.ต.ท. กวิทย์ ปล้องบรรจง
พ.ต.ต. เผ่าเทพ เรืองเต็ม
พ.ต.ท. แสงกฤช พิทักษ์กรณ์
พ.ต.ท.หญิง อารีย์ ทับชุม

0-7530-8238
0-7530-8238
0-7530-8238
0-7530-8238
0-7530-8238
0-7530-8238
0-7530-8238

08-9870-2472
08-3646-1126
09-5037-7358
08-9288-5310
08-2119-4758
09-0592-4455
08-4064-4575

สภ.ทุ่งใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-7548- 9167 โทรสารกลาง 0-7548-9167 IP 608146
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมโชค จันทรมณี
พ.ต.ท. วรรณนพ หนูเส้ง
พ.ต.ท. ชัยภัทร ศรีเรือง
พ.ต.ท. เกษม จอมพงค์
พ.ต.ท. ก่อเกียรติ ทองนุ่น
พ.ต.ท. ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ
พ.ต.ท. สุทน ช้างรบ
พ.ต.ท. สมเกียรติ เทียบศรไชย
พ.ต.ท.หญิง ชวนพิชญ์ ฤทธิรุตม์

0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167
0-7548-9167

08-1893-0056
08-1978-7760
08-4335-4447
08-0697-7989
08-5449-7407
08-0803-9997
08-9728-0312
09-2790-9385
08-1956-4715

สภ.บางขัน โทรศัพท์กลาง 0-7537-1241 โทรสารกลาง 0-7537-1241 IP 608147
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ศักดิ์ศิริ วาสะศิริ
พ.ต.ท. สุรจิตร ตะกรุดเดิม
พ.ต.ท. ปิยภัทธ์ ศรีภา
พ.ต.ท. เมธาพงษ์ นาคปลัด

0-7537-1241
0-7537-1241
0-7537-1241
0-7537-1241

08-1979-3700
08-7283-2744
08-9133-3678
08-1990-8947
หน้า 647

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สถียร สงพราหมณ์
พ.ต.ต. เสรี ฉายารักษ์
พ.ต.ท. วชิระ ทองบุญยัง
พ.ต.ต. อดุลย์ จันทราช

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7537-1241
0-7537-1241
0-7537-1241
0-7537-1241

มือถือ
08-9546-2727
08-1270-1757
08-0648-5744
08-7283-6654

สภ.นาบอน โทรศัพท์กลาง 0-7549-1800 โทรสารกลาง 0-7549-1801 IP 608148
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ธีรยุทธ สันติวิสัฏฐ์
พ.ต.ท. ปฏิภาณ ไชยรักษ์
พ.ต.ท. ไชยันต์ รัตนพงษ์
พ.ต.ท. ประพฤติ พลูศักดิ์
พ.ต.ท. วรดิษฐ์ ลีวังศรี
พ.ต.ท. จักกฤษณ์ คงเรือง
พ.ต.ท. สุจินต์ รัตนพันธุ์
พ.ต.ท. สนอง ประมวลศิลป์
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์

0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800
0-7549-1800

08-9466-1964
08-1370-2436
08-9287-3838
08-1788-5063
08-1797-7356
08-1895-1074
08-6952-3266
08-4398-2200
09-4491-4536

สภ.ฉวาง โทรศัพท์กลาง 0-7548-1177,0-7548-1399 โทรสารกลาง 0-7548-1177,0-7548-1399 IP 608149
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ณรงค์เดช กมลบุตร
พ.ต.ท. บำรงค์ สามล
พ.ต.ท. สุรพงศ์ ฉับพลัน
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ชโยฬาร
พ.ต.ท. สมศักดิ์ โสภาการ
พ.ต.ท. เอกอิชณน์กานต์
กาญจนเนตยานนท์
พ.ต.ต. สุเทพ ร่างมณี
พ.ต.ต. สุพจน์ ตรีแก้ว
พ.ต.ท.หญิง อารยา จินาราช

0-7548-1136
0-7548-1136
0-7548-1136
0-7548-1136
0-7548-1136
0-7548-1136

08-1808-0707
08-3397-3261
08-1093-3635
08-1085-5055
08-1396-4334
08-6266-3669

0-7548-1136
0-7548-1136
0-7548-1136

08-6566-0665
06-1227-8609
08-3103-2169

สภ.ไม้เรียง โทรศัพท์กลาง 0-7548-0900 โทรสารกลาง 0-7548-0901 IP 608150
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์
พ.ต.ท. นัธทวัฒน์ ธรรมชาดา
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ ไพเมือง
พ.ต.ท. ลิขิต รักไทรทอง
พ.ต.ท. พสิษฐ์ ทองจันทร์ฉัตร์
พ.ต.ท. กษิดิ์เดช ชาญกัน
พ.ต.ท. วีรพล บุญยัง

0-7548-0900
0-7548-0900
0-7548-0900
0-7548-0900
0-7548-0900
0-7548-0900
0-7548-0900

08-1738-3082
09-6409-9941
08-1958-0861
08-1891-7330
08-6355-3355
08-9652-0393
08-9875-5963
หน้า 648

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ รัตนโสภณ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7548-0900

มือถือ
08-1958-0900

สภ.ถ้ำพรรณรา โทรศัพท์กลาง 0-7530-6019 โทรสารกลาง 0-7530- 6019 IP 608151
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.ธร.

พ.ต.อ. ประวิทย์ เขียวไสว
พ.ต.ท. สมชาย ยันต์วิเศษ
พ.ต.ท. สุชาติ ทองเกียว
พ.ต.ต. วรเศรษฐ์ ศรีใหม่
พ.ต.ท. ประกิจ สุทธิชน
พ.ต.ต. นุกูล แก้วปลอด
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ เจริญพงศ์

0-7530-6019
0-7530-6019
0-7530-6019
0-7530-6019
0-7530-6019
0-7530-6019
0-7530-6019

08-2734-0593
08-7525-3865
08-1797-1239
09-2280-4510
08-1082-6708
08-1569-2540
08-9648-2777

สภ.พิปูน โทรศัพท์กลาง 0-7549-9008 โทรสารกลาง 0-7549-9008 IP 608152
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมคิด ดำเกลี้ยง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ โอภาษี
พ.ต.ท. อภิธาน ภูมี
พ.ต.ท. ชาญยุทธ ทองสร้อย
พ.ต.ท. สมพร สุวรรณ
พ.ต.ท. ประยงค์ เห็นพร้อม
พ.ต.ท. วิรัตน์ อุ่นนวล
พ.ต.ท. วิโชติ ศรีทองฉิม

0-7549-9008
0-7549-9008
0-7549-9008
0-7549-9008
0-7549-9008
0-7549-9008
0-7549-9008
0-7549-9008

08-1367-5246
08-9587-4382
08-9866-2589
08-1956-2644
08-1691-1637
08-9975-5459
08-9587-2467
08-6274-2884

สภ.ปากพนัง โทรศัพท์กลาง 0-7551-7397 โทรสารกลาง 0-7551-7227 IP 608153
ผกก.สภ.ปากพนัง
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วสันต์ พวงน้อย
พ.ต.ท. ชาญยุทธ มณีสุวรรณ
พ.ต.ท. เกรียงไกร ไกรแก้ว
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ธานีรัตน์
พ.ต.ต. นครินทร์ มุกรินละไมมาด
พ.ต.ต. ไพรัตน์ จิรักษา
พ.ต.ต. สุชีพ นวลศรี
พ.ต.ต. เจริญ ศรีหรัญ
พ.ต.ต. ธนากร แก้วถาวร
พ.ต.ท. วรโชค วาจาสุจริต
พ.ต.ท.หญิง ครองขวัญ สายล

0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397
0-7551-7397

08-7984-2137
08-2733-3360
08-4633-5175
08-1326-6180
08-6290-5004
08-1728-0490
08-9723-4676
08-7888-5996
08-1956-9419
08-9963-2067
09-5419-2978

สภ.เกาะทวด โทรศัพท์กลาง 0-7546-6083 โทรสารกลาง 0-7546-6083 IP 608154
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สุริยา ศรีแฉล้ม
พ.ต.ท. สิงห์หล วิโรจน์กุล

0-7546-6083
0-7546-6083

08-5787-0707
09-8015-7349
หน้า 649

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บุญเรือน ปานหนู

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7546-6083

มือถือ
08-7883-3085

สภ.เชียรใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-7538-6122 โทรสารกลาง 0-7538-6122 IP 608155
ผกก.
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปวร พรหรหมมา
พ.ต.ท. ธวัชชัย ดีลิ่น
พ.ต.ท. เทียนชัย สะสิสุวรรณ
พ.ต.ต. สายัณห์ หนูยิ้มซ้าย
พ.ต.ท. บรรจบ สงณรงค์
พ.ต.ท. สุวิทย์ จอนเอียด

0-7536-6122
0-7536-6122
0-7536-6122
0-7536-6122
0-7536-6122
0-7536-6122

08-9999-0005
08-1797-9269
08-1978-6029
08-4398-7217
08-1686-1271
08-4440-4406

สภ.การะเกด โทรศัพท์กลาง 0-7536-2489 โทรสารกลาง 0-7536-2490 IP 608156
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช
พ.ต.ท. สุดลยา พัฒนะปราชญ์
พ.ต.ท. ประภาส รอดเกลี้ยง
พ.ต.ต. เวียง หวานหวิน

0-7536-2489
0-7536-2489
0-7536-2489
0-7536-2489

08-1894-9834
08-1485-4015
08-1797-5507
08-4861-9122

สภ.หัวไทร โทรศัพท์กลาง 0-7538-9009,0-7538-9309 โทรสารกลาง 0-7538-9009 IP 608157
ผกก.
รอง ผกก.(ปป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เธียร บาลทิพย์
พ.ต.ท. วินิจฉัย ชมประคต
พ.ต.ท. ธงชัย เพชรแก้ว
พ.ต.ท. วุธ วรรษาวุธ
พ.ต.ท. สุระสิทธิ์ ปานทน
พ.ต.ท. ชำลอง เมืองกาญจน์
พ.ต.ท.หญิง ณัฐดา นิลพัต
พ.ต.ท. ชัยวุธ ศรีวิเลิศ
พ.ต.ต. สุวิทย์ นวลสง

0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009
0-7538-9009

08-1586-1720
08-9871-5760
08-1476-6424
09-3682-9972
08-9645-5649
08-0718-0628
08-6476-5946
08-1271-5952
08-2811-6082

สภ.เขาพังไกร โทรศัพท์กลาง 0-7576-7077 โทรสารกลาง 0-7576-7077 IP 608158
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. บัณฑิต สุขะวิศิษฐ์
พ.ต.ท. สุบรรณ อาชาชาญ
พ.ต.ท. สันชัย แก้วสุวรรณ์

0-7576-7077
0-7576-7077
0-7576-7077

08-1893-6472
09-5039-4085
08-1787-7314

สภ.บางนบ โทรศัพท์กลาง 0-7576-6066,0-7576-6077 โทรสารกลาง 0-7576-6066 IP 608159
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วีระศักดิ์ ศรีทอง
พ.ต.ท. อธิป นาคมณี

0-7576-6066
0-7576-6066

08-1968-8081
09-1527-5375

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-7577-2621 โทรสารกลาง 0-7577-2621 IP 608160
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. สนธยา บัวแพง
พ.ต.ท. อนุรักษ์ อิ่มละเอียด

0-7577-2621
0-7577-2621

08-1948-2753
08-9201-1771
หน้า 650

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง
รอง.ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สุทิน วงศ์สุขกมล
พ.ต.ท. พีระพงศ์ ยอดสุรางค์
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ต. สนั่น มณีฉาย
พ.ต.ท. สมเดช ดินเด็ม
พ.ต.ต.หญิง แพรวตา ขุนชัย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7577-2621
0-7577-2621
0-7577-2621
0-7577-2621
0-7577-2621
0-7577-2621

มือถือ
08-5785-1511
08-7888-7314
08-4077-6650
08-9200-2818
08-1797-3584
08-9974-1506

สภ.นบพิตำ โทรศัพท์กลาง 0-7530-7201 โทรสารกลาง 0-7530-7265 IP 608161
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์
พ.ต.ท. วิษณุ จำรูญโรจน์
พ.ต.ท. เกรียงไกร โพธิ์ประสิทธิ์
พ.ต.ต. ประจักษ์ หาญทอง
พ.ต.ท. ดำรงค์ วงษ์คลัง
พ.ต.ท. นิตย์ กาญจนวงศ์
พ.ต.ต.หญิง สุนทรีย์ ภูมิภัทร

0-7530-7201
0-7530-7201
0-7530-7201
0-7530-7201
0-7530-7201
0-7530-7201
0-7530-7201

08-1891-6989
08-1797-8978
08-1895-5700
08-1979-9105
08-9730-5849
08-7881-4980
08-7275-0179

สภ.ช้างกลาง โทรศัพท์กลาง 0-7544-5711 โทรสารกลาง 0-7544-5712 IP 608162
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. พาณุพงษ์ ศรจิตติ
พ.ต.ท. ปิติพัฑณ์ อนัญลักษณ์
พ.ต.ท. ณฐภูมินทร์ สรรพศิริกุล
พ.ต.ท. พิชัย ภู่พรหมมินทร์
พ.ต.ท. สมชาย สมรรถานนท์
พ.ต.ต. สุนันท์ นาคนิคาม
พ.ต.ท. กฤษฎา สิทธิยานันท์
พ.ต.ต. สายัณ หนูแก้ว

0-7544-5711
0-7544-5711
0-7544-5711
0-7544-5711
0-7544-5711
0-7544-5711
0-7544-5711
0-7544-5711

08-9871-7661
08-4052-1422
08-9509-0863
08-1968-3576
08-1737-4416
08-9874-6587
08-9896-8960
08-9292-8681

ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Police
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
โทรศัพท์กลาง 0-7561-1366 โทรสารกลาง 0-7561-1301 IP 608101
Web Site: www.krabipolice.go.th E-mail: krabipolicecenter@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. นันทเดช ย้อยนวล
พ.ต.อ. บุญทวี โตรักษา
พ.ต.อ. ฐากูร เนตรพุกกณะ
พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ

0-7561-1824
0-7561-1366
0-7561-1366
0-7561-1366

08-9870-1644
08-3595-9555
08-3520-2255
08-1606-5559
หน้า 651

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รรท.รอง ผบก.
นว.ผบก.ฯ

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ตานิตย์ รามดิษฐ์
พ.ต.อ. สุริยา รัตนกาญจนพันธ์
พ.ต.อ. สมยศ แก้วบังเกิด
ร.ต.อ. สุทิวัส อุ่นเสียม

0-7561-1366
0-7561-1376
0-7561-1301
0-7561-1824

08-1609-4445
08-1271-0930
08-1983-2607
08-0624-3356

พ.ต.อ. ศิริศักดิ์ สงพะโยม
พ.ต.ท.หญิง ช่อแก้ว สิริสาลี
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สีรุ้ง
พ.ต.ท. โชติช่วง ช่วยชู
พ.ต.ท. ประภาส แก้วทองประคำ
พ.ต.ท. นวรัตน์ ศรีนันทพันธ
พ.ต.ท.หญิง ปริมกมล ทองคำ
พ.ต.ท. สมพงค์ คงอุป
พ.ต.ท.หญิง ธนัฎนันท์ เพ็ชรเครือ
พ.ต.ท. บรรจบ ชูวงษ์

0-7561-1366
0-7561-1366
0-7561-1366
0-7561-1928
0-7561-1366
0-7561-1931
0-7561-1569
0-7561-1935
0-7561-1366

08-1540-8765
08-1536-8875
08-1513-5463
08-1165-7557
08-0708-9898
08-3503-8797
08-4305-9202
09-5702-2766
08-9594-8085
08-0867-3674

พ.ต.อ. ธัญญา ชูนุ้ย
พ.ต.อ. วิทยา เมฆใส
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ สุทธิเกิด
พ.ต.ต. เทอดเกียรติ เทพเกลี้ยง

0-7561-1366 [126]
0-7561-1366 [126]
0-7561-1366 [126]
0-7561-1366 [126]

08-9242-7789
08-1891-4141
08-1698-2447
08-9586-5434

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.
ผกก.
รอง.ผกก.
สว.

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7562-4555 โทรสารกลาง 075-624-555
ผกก.
รอง.ผกก.
รอง.ผกก.
สว. (191)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง
พ.ต.ท. พิษณุ พ่วงพร้อม
พ.ต.ท. จุมพล คณานุรักษ์
พ.ต.ท. ถาวร ศรีปล้อง
พ.ต.ต. ศิริธรรม นาควรรณ
พ.ต.ต. นภดล กล่อมพงศ์
พ.ต.ต. อุดม อิสโร
พ.ต.ต. อาวุธ ขำแผลง

0-7562-4555
0-7562-4555
0-7562-4555
0-7562-4555
0-7562-4555
0-7562-4555
0-7562-4555
0-7562-4555

08-1894-8592
08-9890-6154
08-1928-7238
08-4054-3197
09-6159-3545
08-6773-4460
08-5781-3569
08-1599-9709

สภ.เมืองกระบี่ โทรศัพท์กลาง 0-7561-1222 โทรสารกลาง 0-7561-2587 IP 608102
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.อ. สงบ จันทร์สิงห์
พ.ต.ท. จงรักษ์ พิมพ์ทอง
พ.ต.ท. วิษฐชาคม คำจำปา

0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222

08-1895-3378
08-1597-8809
09-4519-9124
หน้า 652

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.ธร.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นภดล มุกดา
พ.ต.ท. เทพพิชัย แก้วประสิทธิ์
พ.ต.ท. สุนทร คำภาพันธ์
พ.ต.ท.หญิง ทัศนี เต็งรัง
พ.ต.ท. เจษฎา จันทร์พุ่ม
พ.ต.ท. อรุณ สุขบาน
พ.ต.ต. วัฒนชัย พรหมโชติชัย
พ.ต.ต. สรรเพชร ช่วยชู
พ.ต.ท. ธีระพงศ์ กูลระวัง
พ.ต.ท. ชาติชาย นาคปักษี
พ.ต.ต. จรัญ แนบเพชร
พ.ต.ต. โสภณ คงทอง
พ.ต.ต. ประพันธ์ หนูชัยแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222
0-7561-1222

มือถือ
08-1597-7242
08-1956-5103
08-1958-2347
08-1958-2100
08-4051-8656
08-9731-3006
08-0544-9993
08-2825-9033
08-9472-7700
09-0872-4719
08-4073-5350
08-9731-4591
08-9179-8055

สภ.เขาพนม โทรศัพท์กลาง 0-7568-9219 โทรสารกลาง 0-7568-9219 IP 608103
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ
พ.ต.ท. คุณากร พริ้งสกุล
พ.ต.ต. ศุภนัฐ สรรเพชรรัตน์
พ.ต.ท. กิตติ ราชูภิมล
พ.ต.ต. ปรมัท นิติวงศ์สกุล

0-7568-9219
0-7568-9219
0-7568-9219
0-7568-9219
0-7568-9219

08-1676-0063
08-1747-0072
08-4598-1918
09-0158-9099
08-1767-0919

สภ.อ่าวลึก โทรศัพท์กลาง 0-7568-1490 โทรสารกลาง 0-7568-1490 IP 608104
ผกก.สภ.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. ภาสกร สนธิกุล
พ.ต.ท. วิสันต์ รักมาก
พ.ต.ท. คมกฤษ สุขข์แสงเปล่ง
พ.ต.ท. บรรจบ ช่วยแก้ว
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ศุภลักษณ์
พ.ต.ท. ดามพะหัตถิ์ คชาชีวะ
พ.ต.ท. ปริญญา รัตนะ

0-7568-1070
0-7568-1070
0-7568-1070
0-7568-1070
0-7568-1070
0-7568-1070
0-7568-1070

08-1537-4832
08-1797-1771
08-1893-5414
08-9291-7316
09-6941-6202
08-1883-1398
09-1035-5151

สภ.ลำทับ โทรศัพท์กลาง 0-7565-0424 โทรสารกลาง 0-7565-0424 IP 608105
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
พ.ต.ท. เสมอ แววศรี
พ.ต.ท. กิจธนาพัฒน์ หนูดำ
พ.ต.ท. โกเมศ ชูชมชื่น
พ.ต.ท. ปฏิวัติ ลิ้มฉุ้น

0-7565-0424
0-7565-0424
0-7565-0424
0-7565-0424
0-7565-0424

08-1607-4185
08-1922-5619
08-5075-6449
08-1537-4699
08-1892-3383
หน้า 653

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
ตำแหน่ง
สว.สอบสวน
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. โสภณ รักเถาว์
พ.ต.ท. จักรินทร์ อักษรรัตน์
พ.ต.ท. สุวิทย์ ศิริธรรม
พ.ต.ท. ประเสริฐ กว้างขวาง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7565-0424
0-7565-0424
0-7565-0424
0-7565-0424

มือถือ
08-5641-9401
09-3176-5788
08-7886-3722
08-9731-8894

สภ.เกาะลันตา โทรศัพท์กลาง 0-7566-8192 โทรสารกลาง 0-7566-8192 IP 608106
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. มานะ นาคทั่ง
พ.ต.ท. อรรถพร บุญยะกรณ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ยอดทอง
พ.ต.ท. ธงชัย เส้งรอด
พ.ต.ท. พิสิทธิ์ ปากบารา
พ.ต.ท. ศุภชัย เพ็ชรสกุล
พ.ต.ท. นาคิน จันทร์แก้ว
ร.ต.อ. ณรงค์ ถิระผะสิกะ

0-7566-8192
0-7566-8192
0-7566-8192
0-7566-8192
0-7566-8192
0-7566-8192
0-7566-8192
0-7566-8192

08-1897-2180
08-7410-0888
08-7894-8388
08-1693-0907
08-1092-9196
08-1479-0321
08-9724-0538
08-9464-0015

สภ.ปลายพระยา โทรศัพท์กลาง 0-7568-7108 โทรสารกลาง 0-7568-7108 IP 608107
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สวัสดิ์ สุทธมงคล
พ.ต.ท. สมบัติ แสวงสุข
พ.ต.ท. อริยะ บุญครบ
พ.ต.ท. สุเมธ ปานคง
พ.ต.ต. สมพร ดีดวง
พ.ต.ท. โกวิท คงหนู
พ.ต.ต. ไพสิฐ นุ่งอาลี
พ.ต.ต. เรืองวิทย์ ช่วยเอี่ยม

0-7568-7108
0-7568-7108
0-7568-7108
0-7568-7108
0-7568-7108
0-7568-7108
0-7568-7108
0-7568-7108

08-1797-4090
08-1370-0423
08-4440-8701
08-1396-6550
08-5166-4700
08-9288-1774
08-1412-1501
08-0876-2323

สภ.คลองท่อม โทรศัพท์กลาง 0-7569-9229 โทรสารกลาง 0-7569-9229 IP 608108
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ฉลอง ลิ่มหลัก
พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ บุญล้น
พ.ต.ท. ธเนศร์ พวงมณี
พ.ต.ท. ประเทือง วงค์เดช
พ.ต.ท. ดนัยธร ใจสบาย
พ.ต.ต. สมพร สงแสง
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ตรีโชติ
พ.ต.ท. โยคิน จันคง
พ.ต.ท. มานะ ศิริกุล
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ ราโอบ

0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229
0-7569-9229

08-1535-3767
08-9283-3666
08-1476-7599
08-1124-7060
08-1737-4131
08-6691-0937
08-1627-7887
09-0863-7975
08-9729-9741
08-9910-2525
หน้า 654

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เหนือคลอง โทรศัพท์กลาง 0-7569-1474 โทรสารกลาง 0-7569-1838 IP 608109
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. มานพ โฆษิตอนันต์
พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์ นุสรัมย์
พ.ต.ท. ไพบูลย์ จาดโต
พ.ต.ท. คุณิน ชุมจำรัส
พ.ต.ท. วิเชษฐ์ สุวรรณโณ
ร.ต.อ. สมบูรณ์ พูนสง
พ.ต.ท. กิตติพล ดวงศิริ
พ.ต.ท. วิรัตน์ รัตนบุรี

0-7569-1474
0-7569-1474
0-7569-1474
0-7569-1474
0-7569-1474
0-7569-1474
0-7569-1474
0-7569-1474

08-3103-5088
08-1251-1130
08-1958-9704
08-7951-4654
09-1527-8850
08-1963-8093
08-8229-5596
08-1271-1523

สภ.ทรายขาว โทรศัพท์กลาง 0-7564-2211 โทรสารกลาง 0-7564-2211 IP 608110
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์
พ.ต.ท. กู้เกียรติ พิมพากุล
พ.ต.ท. ณรงค์ จงศรี
พ.ต.ท. กฤษณะ แดงนุ้ย
พ.ต.ท. จิตร์ณรงค์ หนูนาค
พ.ต.ท. ทศพร สมบัติทอง
พ.ต.ท. อภัยพงษ์ สุระกา
พ.ต.ท. สมชาย เสน่ห์ภักดี

0-7564-2211
0-7564-2211
0-7564-2211
0-7564-2211
0-7564-2211
0-7564-2211
0-7564-2211
0-7564-2211

08-1787-9167
08-9470-8348
09-1035-4027
09-4593-5541
09-8017-9780
08-1970-3453
09-3725-8421
06-2205-2589

สภ.คลองขนาน โทรศัพท์กลาง 0-7565-6100 โทรสารกลาง 0-7565-6100 IP 608111
สวญ.
สว.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์ สุพรรณพงศ์
พ.ต.ท. สุทิน ชูแสง
พ.ต.ท. ฐาดิลก ผลอ่อน
พ.ต.ท. ประเสริฐ หนูทอง
พ.ต.ท. สุริยา ดำรงวัฒนา

0-7565-6100
0-7565-6100
0-7565-6100
0-7565-6100
0-7565-6100

09-5410-5769
08-9288-1774
08-4852-2444
08-9652-1456
08-9650-4677

สภ.เกาะกลาง โทรศัพท์กลาง 0-7565-2546 โทรสารกลาง 0-7565-2546 IP 608112
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ภักดี กาญจนภักดิ์
พ.ต.ท. พนม นวลละออง

0-7565-2546
0-7565-2546

08-0326-9423
08-4187-9345

0-7560-1061
0-7560-1061
0-7560-1061
0-7560-1061

09-5416-4662
08-7674-4662
08-8886-1953
08-7898-7670

สภ.เกาะพีพี โทรศัพท์กลาง 0-7560-1061 โทรสารกลาง 0-7560-1061
สวญ.
สว.สส.
สวป.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. เชษฐพันธ์ วิชัยดิษฐ์
ร.ต.อ. สมประสงค์ ละใบสอาด
ร.ต.อ. ทรงวุฒิ หวังหมัด
พ.ต.ต. สมคิด เงินแดง

หน้า 655

ภ.8

ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.อ่าวนาง โทรศัพท์กลาง 0-7581-9885 โทรสารกลาง 0-7581-9885
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.สภ.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วรพล ปานรัตน์
พ.ต.ท. อธิวัตน์ ไชยศรีสุทธิ์
พ.ต.ท. วินัย พูลสวัสดิ์
พ.ต.ท. ประวิทย์ เอ่งฉ้วน
พ.ต.ท. สนทรรศน์ วรรธนวลัญช์
พ.ต.ต. ธรรมรัตน์ เรืองด้วง
พ.ต.ต. บรรทัด ยศศักดิ์ศรี
พ.ต.ท. สงัด ตุ้งซี่

0-7581-9885
0-7581-9885
0-7581-9885
0-7581-9885
0-7581-9885
0-7581-9885
0-7581-9885
0-7581-9885

08-1719-1990
08-9193-1468
08-1276-3521
08-1415-8668
08-6576-0111
08-1415-2607
08-1936-7747
08-1978-8320

หน้า 656

ภ.9
ตำรวจภูธรภาค 9
Provincial Police Region 9
ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองขลา สงขลา 90000
โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 , 0-7431-1146 , 0-7431-2442 , 0-7431-2122 โทรสารกลาง 0-7431-2813 , 07431-2819 , 0-7431-2005 ตร.2949
Web Site: www.p9.police.go.th E-mail: infopolice9@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก. ประจำ
นว.(สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี
พล.ต.ต. นภดล เผือกโสมณ
พล.ต.ต. วรภัทร์ วัฒนวิศาล
พล.ต.ต. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
พล.ต.ต. ชลิต ปรีชาหาญ
พล.ต.ต. สมบัติ หวังดี
พ.ต.ต. เรวัติ ดาแลหมัน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7432-4768 [1204]
0-7431-2625 [1218]
0-7431-2725 [1202]
0-7431-3802 [1210]
0-7431-2827 [1208]
0-7432-3546 [1207]
0-7432-4768 [1206]

มือถือ
08-1889-1839
08-4999-5198
08-1832-0365
08-1897-8558
09-0990-1414
08-6555-4533
08-1896-4258

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองขลา สงขลา 90000
โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 , 0-7431-1146 , 0-7431-2442 , 0-7431-2122 โทรสารกลาง 0-7431-2813 , 0-74312819 , 0-7431-2005
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ปิยะ สุขประเสริฐ
พ.ต.อ. ตรีวิทย์ ศรีประภา
พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน
พ.ต.อ. โมหะมะอิดือเร๊ะ สาหวี

0-7431-2060 [2206]
0-7431-2323 [2210]
[2209]
0-7431-2022 [2208]

08-1942-8109
08-9975-3597
08-9731-7762
08-1959-1980

0-7431-2223 [2203]
0-7431-1161 [2204]
0-7431-1161 [2204]
0-7431-2121 [2108]
0-7431-2462 [2102]
0-7431-2462 [2202]
0-7431-2933 [2106]

08-9130-8321
09-1426-1642
08-1959-1254
08-8398-4810
08-5898-5769
08-7288-3577
08-9869-1255

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-7431-2121 โทรสารกลาง 0-7431-2121
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสรีย์ มุสิกะไชย
พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์ กาฬสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง พนมพร กาญจนเนตร
พ.ต.ต.หญิง กุสุมา บริพันธ์
พ.ต.ต. ดุนุพล อิแอ
พ.ต.ต.หญิง เสาวภา คำสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง มลฤดี หลิมสวัสดิ์

หน้า 657

ภ.9

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ภายใน 2305
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นิคม อินทร์จันทร์
พ.ต.ท.หญิง อัมพร จาติกานนท์
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา
พ.ต.ท. เสถียร เจียรบุตร
พ.ต.ท.หญิง จิณณะ เมืองชู
พ.ต.ท. ภาส มากเขียว
พ.ต.ต. สมชาย สุดสวาท

0-7431-1161 (2304)
0-7431-1161 (2305)
0-7431-1161 (1301)
0-7431-1161 (2305)
0-7431-1161 (2304)
0-7431-1161 (2304)
0-7431-1161 (2305)

08-9870-8955
08-9974-2901
08-9870-1155
08-6969-0239
08-1959-9848
08-6291-3437
08-1969-9941

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-7431-3902 โทรสารกลาง 0-7431-2813 , 0-7431-2819
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปัญญา ปุยนุเคราะห์
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ผิวแดง
พ.ต.ท. วิชาญ นุ้ยแนบ
พ.ต.ท.หญิง อภิญญา ชัยวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ณภัค ภัชชาชาญสิริ
พ.ต.ท.หญิง พัชรี ทุ่งสะโร
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ อันตรเสน

0-7431-3902[2302]
0-7431-1161[5101]
0-7431-3902[2302]
0-7431-3902[2302]
0-7431-3902[5101]
0-7431-3902[5101]
0-7431-3902[2303]

09-1060-7678
08-0499-9695
08-4632-2498
08-1599-8473
08-4514-4598
08-7296-8312
08-9597-6951

0-7431-2341 (2110)
0-7431-2341 (2110)
0-7431-2837 (2114)
0-7431-2341 (2110)
0-7431-2837 (2114)
0-7431-2837 (2114)
0-7431-2222 (5105)

08-1928-2657
08-9599-9393
08-9466-5459
09-1845-9524
08-1539-7010
08-6960-6644
08-9878-5265

0-7431-3021 [2404]
0-7431-2322 [2405]
0-7431-2322 [2406]
0-7431-5010 [2407]
0-7431-2322 [2406]

09-9559-5591
08-1990-4911
08-9727-6993
08-4861-4489
08-7969-2520

0-7431-3822 [2103]
0-7431-3822 [2103]

08-3654-8323
08-0712-4822

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ภายใน 2110
ผกก.
รอง ผกก
รอง ผกก
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ สังข์น้อย
พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา แก้ววิฬา
พ.ต.ท.หญิง สุจินต์ ชอบงาม
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา อุยสกุล
พ.ต.ท. อัครพล สุขศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ พูนม่น
พ.ต.ท. สมจิตต์ บุญรอด

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-7431-2322 ,0-7431-1161 ภายใน 2406
ผกก
รอง ผกก
สว.ฝอ
สว
สว

พ.ต.อ. กฤตชาติ พิณสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ทองศรีนุ่น
พ.ต.ท.หญิง พรฤดี ยิ่งยง
พ.ต.ต. นราทิพย์ เรืองศรี
พ.ต.ต. เกรียงไกรยุทธ มากละม้าย

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ภายใน 2102
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ศักดิ์ สีหมัด
พ.ต.ท.หญิง วรรณศรี มหาวงศ์

หน้า 658

ภ.9

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.(การเงิน)
สว.(บัญชี)
สว.(งบประมาณ1 และธุรการ)
สว.(งบประมาณ2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง สุเพ็ญ ชนะสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง นภาพร จารุพันธ์
พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ แก้วสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ประพันธ์ คงบุญ
พ.ต.ท.หญิง เกษรา ดุจวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7431-3964
0-7431-3964
0-7431-3964
0-7431-3822
-

มือถือ

[2102]
[2102]
[2102]
[2103]

08-1969-3538
08-9655-2584
08-9197-3597
08-4854-9749
09-6453-6196

0-7431-2422 [1303]
0-7431-2422 [1303]
0-7431-2422 [1306]
0-7431-3085 [3104]
0-7431-2422 [1306]
0-7431-4098 [1120]
0-7431-1161 [3101]

08-1540-1311
09-3427-1775
08-1690-5523
09-3599-8632
08-1099-4732
08-7399-6197
08-4961-9003

0-7431-1161 [2402]
0-7431-1161 [2403]
0-7431-1161 [2402]
0-7431-1161 [2405]

08-1584-6666
08-6964-4455
08-6967-4473
08-3399-6336

0-7431-1161 [1212]
0-7431-1161 [1212]
0-7431-1161 [1212]
0-7431-1161 [1213]

08-1917-0894
08-1959-1455
08-1368-3709
09-8253-5252

0-7431-1161 [2211]
0-7431-1161 [2212]
0-7431-1161 [6122]
0-7431-1161 [2212]
0-7431-1161 [6122]

08-8519-9559
08-1767-8674
08-1608-8665
08-3187-9300
08-6489-5402

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-7431-2422 โทรสารกลาง 0-7431-3085
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เตียน ทองสมสี
พ.ต.ท. เจริญ พุ่มนวล
พ.ต.ท.หญิง วิลาวัณย์ อรุโณประโยชน์
พ.ต.ท. วาทิน สงเคราะห์
พ.ต.ท. วันศิล สีแก้วเขียว
พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ศรีเกื้อ
พ.ต.ต. สุนทร อัมโร

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ภายใน 2402
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ไชยา คงทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ ณ ทับเที่ยง
พ.ต.ท. นพดล เอี่ยมศิริ
พ.ต.ท.หญิง จุฬาวรรณ ขาวนุ่น

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ภายใน 1212
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปิยะ เจริญสุข
พ.ต.ท. เจษฎา ไวโรจน์พันธุ์
พ.ต.ท. สว่าง ทองบุญเรือง
พ.ต.ท. นันทวุฒิ รอดมณี

ฝ่ายอำนวยการ 10 โทรศัพท์กลาง 0-7432-2286 โทรสารกลาง 0-7432-2286
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อนินท์ ศรีสรรพางค์
พ.ต.ท.หญิง ดลยา เพ็ชรรัตน์
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ นุ้แนบ
พ.ต.ท.หญิง กิรณา ยืนยง
พ.ต.ต. จรัญ ชูจิตต์

หน้า 659

ภ.9

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigating Division
ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา 90000
โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ภายใน 1111
Web Site: http://inv.p9.police.go.th E-mail: Investigaterp9@royalthaipolice.go.th
ผบก.สส.ภ.9
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. โชติ ชัยชมภู
พ.ต.อ. สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน
พ.ต.อ. คำรณ ยอดรักษ์
พ.ต.อ. อำนาจ ดี
พ.ต.อ. สาธิต พลพินิจ
ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ทองย้อย

0-7431-3842 (1106)
0-7431-1161 (1108)
0-7431-1161 (1104)
0-7431-1161 (1117)
0-7431-1161 (1110)
0-7431-1161 (1106)

09-1846-8555
08-9599-1555
08-1897-5971
08-1894-3787
08-1336-4949
08-2342-4888

0-7431-1161 (1113)
0-7431-1161 (1103)
0-7431-1161 (1103)
0-7431-1161 (1111)
0-7431-1161 (1111)

08-9877-6925
08-1839-6482
08-1276-1961
08-2438-4448
08-8791-4352

0-7431-1161 (3108)
0-7431-1161 (3108)
0-7431-1161 (3108)
0-7431-1161 (3108)
0-7431-1161 (3108)
0-7431-1161 (3108)

08-1805-9545
08-9876-6329
09-9010-2579
09-3575-7506
08-6040-8030
09-5389-9962

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 1103 0-7431-5019
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. บุญรอบ จันทสงค์
พ.ต.ท. สินชัย คล่องแคล่ว
พ.ต.ท.หญิง จิรายุ ทองจะโป๊ะ
พ.ต.ท.หญิง ประทิพย์ เกื้อเส้ง
พ.ต.ท. จตุรงค์ จงหวัง

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 1 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ต่อ 3108
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พิชัย ปกป้อง
พ.ต.ท. กติกา จิตบรรจง
พ.ต.ท. ยศวรรธน์ กระจ่างวงศ์
พ.ต.ท. สุรเดช เส็นยีหีม
พ.ต.ต. ขวัญชาติ จันทะ
พ.ต.ต. อัครวุฒิ ชุกชื่น

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ต่อ 3104 โทรสารกลาง 0-7431-2005
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อดิเรก บือราเฮง
พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม
พ.ต.ท. นโรดม คิดถูก
พ.ต.ท. วิริยะ โชติกวี
พ.ต.ต. ยศวีร์ ทองระอา
พ.ต.ต. วีระ หมวดเอียด

0-7431-1161 (3106)
0-7431-1161 (3104)
0-7431-1161 (3104)
0-7431-1161 (3104)
0-7431-1161 (3104)
0-7431-1161 (3104)

08-1542-7777
08-6480-2727
08-6747-2757
08-5081-8864
08-1609-9567
08-1766-5641

หน้า 660
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 3 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ต่อ 3105
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนสิทธิ์ จงหวัง
พ.ต.ท. ประจบ แก้วฉีด
พ.ต.ท. อธิชัย สมบูรณ์
พ.ต.ท. นฤนาท บุตรดำรงค์
พ.ต.ต. วรวัฒน์ ฤทธาพิพัฒน์
พ.ต.ท. ศดิศ สุวรรณกูล

0-7431-1161 (3105)
0-7431-1161 (3105)
0-7431-1161 (3105)
0-7431-1161 (3105)
0-7431-1161 (3107)
0-7431-1161 (3107)

09-4593-4528
09-1954-5985
08-9598-6688
08-4963-4900
08-5907-5957
09-8017-5860

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ต่อ 1107 โทรสารกลาง 0-7431-1019
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พิชัย กิระวานิช
พ.ต.ท. ปิยะวุฒิ พงศ์ไพบูลย์
พ.ต.ท. จริน แสงแก้ว
พ.ต.ท.หญิง พรชรัตน์ ทองมาก
พ.ต.ต. พิเชษฐไชย สุริยชัยกุลพงศ์

0-7431-1161 (1107)
0-7431-1161 (1107)
0-7431-1161 (1107)
0-7431-1161 (1107)
0-7431-1161 (1107)

08-1896-3883
08-2269-1556
08-6685-2964
08-3090-5455
08-4737-2404

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ต่อ 1112 โทรสารกลาง 0-7431-3424
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประพัตร์ ศรีอนันต์
พ.ต.ท. สหัส ใจเย็น
พ.ต.ท. สำเร็จ ใจเอื้อ
พ.ต.ท. วรรณพงษ์ วงษ์สุวรรณ
พ.ต.ต. ปรีชา พันดร
พ.ต.ต. นิติ ทองชูช่วย

0-7431-1161 (1112)
0-7431-1161 (1112)
0-7431-1161 (1112)
0-7431-1161 (1112)
0-7431-1161 (1112)
0-7431-1161 (1112)

08-1690-3212
08-1326-1007
08-4854-4499
09-5438-7979
08-9738-5958
08-9735-8387

0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)
0-7431-1161 (1307)

08-3103-6444
08-1880-4559
08-6959-8838
08-1540-1823
08-3510-1000
08-1396-2797
08-3091-7551
08-6694-2007
08-1609-8091
08-1598-2542

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161 ต่อ 1307
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.

พ.ต.อ. ไวยวิทย์ นพรัตน์
พ.ต.อ. สมเกียรติ ค้ำชู
พ.ต.อ. สืบสกุล มณีนวล
พ.ต.อ.หญิง ณิชากร บุญศรีโรจน์
พ.ต.อ. เดชา กาญจนโสรัตน์
พ.ต.อ. อุทัย ไชยด้วง
พ.ต.อ. ศุภวัฒน์ ชินรี
พ.ต.อ. เฉลิมชัย บุญศิริ
พ.ต.อ. ธนาวรรธน์ วิสมิตะนันท์
พ.ต.อ. เพ็ญศักดิ์ แก้วพา

หน้า 661
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ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
Trang Provincial Police
เลขที่ 35 หมู่ 12 ต.โคกหล่อ อ.เมือง ตรัง 92000
โทรศัพท์กลาง 0-7557-2211 , 0-7557-2220 โทรสารกลาง 0-7557-2000 , 0-7557-2001
Web Site: www.trang.police.go.th E-mail: trang075@yahoo.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ.1)

พล.ต.ต. ดาวลอย เหมือนเดช
พ.ต.อ. นุกูล ไกรทอง
พ.ต.อ. ธนชาต บุญโพธิ์
พ.ต.อ. สุรนาท วรรณวรรค
พ.ต.อ. ชรินทร์ โกพัฒน์ตา
พ.ต.อ. เอนก ศรีคำอ้าย
พ.ต.อ. อรุณ กุลสิรวิชย์
ร.ต.ท. ธีระยุทธ ไทยราช

0-7557-2181
0-7557-2142
0-7557-2197
0-7557-2145
0-7557-2147
0-7557-2210
0-7557-2143
0-7557-2131

08-1898-6769
08-1388-8987
08-6289-3236
08-1868-5899
08-1808-8477
08-1990-2318
08-1738-2036
08-9726-6668

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ทองแท้
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ กันทาส้ม
พ.ต.ท. ธวัช ข่ายม่าน
พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
พ.ต.ท.หญิง ศจีวิไล แสงรัตน์
พ.ต.ท.หญิง จิณณาพัต โสธารัตน์
พ.ต.ต. จักรราช วรรณประภา
พ.ต.ท.หญิง ชลธิชา ยอมใหญ่
พ.ต.ท.หญิง สุใจ นาควิโรจน์
พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ จันทสุวรรณ

0-7557-2133
0-7557-2131
0-7557-2211
0-7557-2022
0-7557-2213
0-7557-2218
0-7557-2165
0-7557-2236
0-7557-2237

08-9589-1297
08-1609-0111
08-4184-8999
08-9031-9507
08-1539-4920
08-3968-8392
08-1732-2587
08-4011-1131
08-1477-5770
08-6285-7282

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7521-1317 โทรสารกลาง 0-7521-1317
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นิรัตน์ ปานดำ
พ.ต.ท. ปรีชา ชูแก้ว
พ.ต.ท. เอกพงษ์ ทั่งจันทร์แดง
พ.ต.ท. จรัญ โอนิกะ
พ.ต.ต. สำราญ ดินเด็ม
ร.ต.อ. สถาพร โพธิ์แก้ว
ร.ต.อ. วิชิต กำเนิดทอง

0-7521-1317
0-7521-1317
0-7521-1317
0-7521-1317
0-7521-1317
0-7521-1317
0-7521-1317

08-1959-0673
06-2974-0463
08-9335-1555
09-1034-2900
09-0704-7242
08-1788-5977
08-1990-1375
หน้า 662
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ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ตำแหน่ง
หน.ศปร.
หน.ศปส.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. ธีรพล อาจกูล
พ.ต.ต. ปัญญา ไล่คง

0-7521-1317
0-7521-1317

08-9735-0744
09-4806-7447

พ.ต.อ. วดล คงพิพัฒน์กูล
พ.ต.ท. สุรพล ณ พัทลุง
พ.ต.ท. กิตติพัฒน์ สังข์วิสุทธิ์

0-7557-2239
0-7557-2239
0-7557-2239

08-9471-9209
08-1270-4244
08-9870-8798

0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311
0-7521-1311

08-1598-9259
08-9030-0808
08-0142-2009
08-1737-5617
08-9030-0808
08-9474-3212
08-7896-5009
08-9499-1110
08-6285-8877
08-3172-2300
08-9976-7922
08-2242-9194
08-1696-4460
08-1990-4154
08-2828-6646

0-7527-6188
0-7527-6188
0-7527-6188
0-7527-6188
0-7527-6166
0-7527-6166
0-7527-6166

08-9977-2200
08-9472-0332
08-9872-4072
08-1893-7968
08-8387-8062
08-1957-5514
08-6682-3753

0-7529-0807
0-7529-0807

08-4689-7656
08-6959-0032

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองตรัง โทรศัพท์กลาง 0-7521-1311 โทรสารกลาง 0-7521-1311
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์
พ.ต.ท. ภูมิ บาลทิพย์
พ.ต.ท. ประเสริฐ ส่งแสง
พ.ต.ท. เมธี จันทร์งาม
พ.ต.ท. สุนันท์ สังข์สวัสดิ์
พ.ต.ท. คณากร ดลเกศศิริ
พ.ต.ท. จรูญ สังขารา
พ.ต.ท. เมธี ภิญโญประการ
พ.ต.ท. เอกชัย สีดำ
พ.ต.ท. วุฒิพงศ์ คงทอง
พ.ต.ท. เสน่ห์ ตันติพงศ์
พ.ต.ต. สิทธิพันธ์ พันธ์คีรี
พ.ต.ต. ทินกร มณีรัตน์
พ.ต.ต. ภูริทัศน์ ชัยศร
พ.ต.ต. จำลอง เขียวแก้ว

สภ.บ้านคลองเต็ง โทรศัพท์กลาง 0-7527-6188 โทรสารกลาง 0-7527-6166
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัสสิษฐ์ ณ โมรา
พ.ต.ท. ประสงค์ ศรีวิมล
พ.ต.ท. สุวิทย์ ยุทธนาการ
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชัยพล
พ.ต.ต. พิสิทธิ์ ส่งแสง
พ.ต.ต. ภาคิน พงษ์กาญจนะ
พ.ต.ท. กิตติทัศน์ กันฉาย

สภ.หนองตรุด โทรศัพท์กลาง 0-7529-0807 โทรสารกลาง 0-7529-0807
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สมยศ สมบัติมาก
พ.ต.ท. อรุณ เต็มพร้อม

หน้า 663
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ กลอนสม
พ.ต.ต. เด่นพงษ์ อุทัยรังษี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7529-0807
0-7520-3020

09-5413-5904
08-5171-4644

0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002
0-7525-1002

06-1946-1553
08-1084-4466
08-9647-2477
08-7264-5366
08-6278-0377
08-7264-5366
08-7469-8318
08-9235-6109
08-8752-9256
08-8751-3983

0-7557-1052
0-7557-1052
0-7557-1052

08-4063-2897
08-6278-6854
08-3172-2030

0-7528-1281
0-7528-1281
0-7528-1281
0-7528-1281
0-7528-1281
0-7528-1281
0-7528-1281

08-4182-1588
08-1538-6008
08-1346-6900
09-5419-8657
08-6942-2497
09-1823-4304
08-7474-4632

0-7550-0581
0-7550-0581
0-7550-0581
0-7550-0581
0-7550-0581

06-2232-2786
08-1476-0535
09-0879-5772
08-1609-1548
08-9657-5711

สภ.กันตัง โทรศัพท์กลาง 0-7525-1002 โทรสารกลาง 0-7525-1002
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีระพงษ์ ฉายอรุณ
พ.ต.ท. อิศราพงศ์ จินา
พ.ต.ท. ชัยชนะ ตรุยานนท์
พ.ต.ท. มนตรี มีเภตรา
พ.ต.ท. สมชาย แสงศรี
พ.ต.ต. มนตรี ไชยมล
พ.ต.ท. เสถียร เผ่าน้อย
พ.ต.ท. ประเทือง ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. โชค ศรีนวนจันทร์
พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาลย์

สภ.บ้านโคกยาง โทรศัพท์กลาง 0-7557-1052 โทรสารกลาง 0-7557-1052
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สุรินทร์ ฤทธิศักดิ์
พ.ต.ต. สมบูรณ์ ธนพัฒน์ศิริ
พ.ต.ต. พิเชษฐ์ ซูซั่น

สภ.ย่านตาขาว โทรศัพท์กลาง 0-7528-1281 โทรสารกลาง 0-7524-0165
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภวัต ประชาญสิทธิ์
พ.ต.ท. พูนศักดิ์ เซ็งแซ่
พ.ต.ท. ฉัตรดนัย เส้นตรง
พ.ต.ท. สาโรจน์ ช่องรักษ์
พ.ต.ท. นรา ฉิมแสง
พ.ต.ท. จุลพงษ์ อัตบุตร
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ สรรเพชร

สภ.บ้านในควน โทรศัพท์กลาง 0-7550-0581 โทรสารกลาง 0-7550-0581
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. เจษฎา แสงมณี
พ.ต.ท. จำรูญ เอียดสีทอง
พ.ต.ท. ปฐมพร ปราบปัญจะ
พ.ต.ท. ปรีชา รามพูน
พ.ต.ท. วิเชียร โสบุญ

หน้า 664
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ปะเหลียน โทรศัพท์กลาง 0-7528-8477 โทรสารกลาง 0-7528-9007
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทรงเกียรติ ทองสง
พ.ต.ท. สราวุธ วงษ์เดิม
พ.ต.ท. ชัยชนะ ตรุยานนท์
พ.ต.ท. บุญเลิศ ตรัสศิริ
พ.ต.ท. ชุมพล ด้วงคง
พ.ต.ต. สุวรรณ ด้วงคง
พ.ต.ท. อุดร เต็มศรี
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี

0-7528-8477
0-7528-8477
0-7528-8477
0-7528-8477
0-7528-8477
0-7528-8477
0-7528-8477
0-7528-8477

08-9599-9598
08-5476-8001
08-9647-2477
08-1542-2455
08-6380-2690
08-6380-2690
08-9462-2510
08-9970-4922

0-7526-9084
0-7526-9084
0-7526-9084
0-7526-9084
0-7526-9084
0-7526-9084

08-6292-0290
08-1897-1145
08-1270-3918
08-6298-5103
08-6288-8961
08-0076-2952

0-7529-1005
0-7529-1005
0-7529-1005
0-7529-1005
0-7529-1005
0-7529-1005
0-7529-1005
0-7529-1005

08-1897-5944
08-1271-0193
09-8359-2888
08-2438-5566
08-1747-6403
08-9723-6699
08-9649-8245
08-6595-5611

0-7529-9310
0-7529-9310
0-7529-9310
0-7529-9310
0-7529-9310
0-7529-9310
0-7529-9310

08-3790-2879
06-2360-3635
09-1527-9299
09-3884-5052
08-1894-9742
08-5113-8031
08-1086-1047

สภ.บ้านหนองเอื้อง โทรศัพท์กลาง 0-7526-9084 โทรสารกลาง 0-7526-9084
ผกก.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ ตันเจริญ
พ.ต.ท. กฤษฎา แก้วทอง
พ.ต.ท. ยุทธพงศ์ ทองจีน
พ.ต.ต. ประดิษฐ์ นวลมโน
พ.ต.ต. อพิเชฐ จิตอักษร
ร.ต.อ. ฉุกรี หมัดศรี

สภ.สิเกา โทรศัพท์กลาง 0-7529-1005 โทรสารกลาง 0-7529-1068
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พสิษฐ์ ศานติปรัชญา
พ.ต.ท. สานิตย์ พลเพชร
พ.ต.ท. ณัท รัตนพันธ์
พ.ต.ท. ภูมินพเดช พรศรีนาค
พ.ต.ท. สมพงษ์ ปานเหลือง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เยาว์ดำ
พ.ต.ต. ทวีพร คงไหม
พ.ต.ท. วิสูตร ศรีบุญนาค

สภ.นาโยง โทรศัพท์กลาง 0-7529-9310 โทรสารกลาง 0-7529-9310
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ชัยโรจน์ โพธิปฐม
พ.ต.ท. ชัยวุฒิ ปัญญานิติ
พ.ต.ท. ฉันทรักษ์ จันวดี
พ.ต.ท. วิชาญ นุ่นขาว
พ.ต.ต. รัตพล วรรณะ
พ.ต.ต. วัฒนา ทองคง
พ.ต.ท. อรรถวัฒน์ ดีลา
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สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. คำรณ ทองเสนอ
พ.ต.ท. ดำรงค์ คงสุข

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7529-9310
0-7529-9310

08-6941-9590
08-7268-6242

0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239
0-7528-6239

08-9975-4040
08-0700-7978
08-9873-3903
08-9598-3186
08-4629-5701
08-0059-9261
08-3525-0066
08-9295-8904
08-1085-9197

0-7529-6125
0-7529-6125
0-7529-6125
0-7529-6125
0-7529-6125
0-7529-6125
0-7529-6125
0-7529-6125

08-3903-3232
08-1957-1194
08-9868-7470
08-5476-8001
08-0868-8229
08-9972-5424
08-7471-2977
08-4195-5393

0-7526-1501
0-7526-1501
0-7526-1501
0-7526-1501
0-7526-1501
0-7526-1501

09-0650-5050
08-6959-9638
08-9651-8881
08-9836-1988
08-1968-0313
08-3168-9253

0-7520-8772
0-7520-8772
0-7520-8772
0-7520-8772

08-1747-1313
08-1678-8876
08-1895-0143
08-1597-8798

สภ.รัษฎา โทรศัพท์กลาง 0-7528-6239 โทรสารกลาง 0-7528-6239
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยรัตน์ กาญจนเนตร
พ.ต.ท. สันต์ นุ่นเศษ
พ.ต.ท. มนัส ไชยพันธ์
พ.ต.ท. พรเทพ จินดารักษ์
พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ รักบำรุง
พ.ต.ท. อำนาจ ศรีสุวรรณโณ
พ.ต.ต. บุญชาย พราหมเภทย์
พ.ต.ต. วุฒิ แก้วสุข
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ชูทอง

สภ.วังวิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-7529-6125 โทรสารกลาง 0-7526-1501
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บัญชา มีบุญ
พ.ต.ท. สุรชาติ บุญโรจน์พงศ์
พ.ต.ท. ประทีป สุขสาร
พ.ต.ท. สราวุธ วงษ์เดิม
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ช่วยหนู
พ.ต.ต. ธานินทร์ ทองเยาว์
พ.ต.ต. สายันต์ ดีชู
พ.ต.ท. สุนันท์ สมบูรณ์

สภ.เขาวิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-7526-1501 โทรสารกลาง 0-7529-6125
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ปรีชา ชูแก้ว
พ.ต.ท. ชัยพฤษ์ ผาติวรากร
พ.ต.ท. บรรเทา ปลอดทอง
พ.ต.ท. ชาติชาย วงษ์ปัญญา
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ กาญจนพันธ์
พ.ต.ท. จบ แก้วศรีจันทร์

สภ.หาดสำราญ โทรศัพท์กลาง 0-7520-8772 โทรสารกลาง 0-7520-8772
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ประทีป เทพไชย
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อินทสร
พ.ต.ท. ประทีป เทพกิจ
พ.ต.ท. ปกป้อง ท่อแก้ว
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สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สมการณ์ สมาพงศ์
ร.ต.อ. สมยา คงวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7520-8772
0-7520-8772

08-1539-9821
08-4855-4728

0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148
0-7527-2148

08-1957-4725
08-1540-5992
08-0726-1962
08-1766-4021
09-1317-5925
08-6968-9841
08-7724-0386
08-1647-1170
08-4191-7668
08-1804-4190
08-9472-0804

สภ.ห้วยยอด โทรศัพท์กลาง 0-7527-2148 โทรสารกลาง 0-7527-2148
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ เกตุขาว
พ.ต.ท. ปรีดี นาคช่วย
พ.ต.ท. สิทธิโชค อำนักมณี
พ.ต.ท. รัฐกร ภักดีวานิช
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ ไข่ทองมาก
พ.ต.ต. ปัณฑิวัฒน์ เพชรหล่อ
พ.ต.ต. รัชชานนท์ รุยันต์
พ.ต.ต. นนทพัทธิ์ สมบูรณ์จันทร์
พ.ต.ต. รัชเดช ไทยยังศรี
พ.ต.ท. บุญเจือ ลิ้มฉุ้น
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต สมจริง

ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
Phattalung Provincial Police
ถ.คณาสัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000
โทรศัพท์กลาง 0-7461-3247 โทรสารกลาง 0-7461-1613 IP : 609160
Web Site: Phatthalung.Police.go.th E-mail: phatthalung@royalthaipolice.go.th
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง
เลขานุการ ผบก.ภ.จว.พัทลุง

พล.ต.ต. สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร
พ.ต.อ. วิสูตร นาคจู
พ.ต.อ. โสภณ ปานสมทรง
พ.ต.อ. สุนทร ขวัญเพ็ชร
พ.ต.อ. วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์
พ.ต.อ. อนุรุธ อิ่มอาบ
ร.ต.ท.หญิง ผกาทิพย์ เกื้อกูล

0-7461-3244
0-7461-3247
0-7461-3247
0-7461-3247
0-7461-3245
0-7461-3247
0-7461-3244

08-1969-3317
08-6956-1111
08-1963-4331
08-6964-8886
08-7796-8686
08-1848-5451
08-6956-5379

พ.ต.อ. มนตรี เจียมบุรเศรษฐ์
พ.ต.ท. สมนึก อินพรม
พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี
พ.ต.ท.หญิง พาริสา พรหมแก้ว
พ.ต.ท. เก่งกาจ สุขสวัสดิ์

0-7461-3247
0-7461-3245
0-7461-3245
0-7461-3247
0-7461-3324

08-1648-7783
08-7149-5653
08-9657-5273
08-1963-7745
08-0709-5047

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.1 ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.2 ภ.จว.พัทลุง
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สว.ฝอ.3 ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.4 ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.5 ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.6 ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.7 ภ.จว.พัทลุง

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แมนยี
พ.ต.ท. มาชา แก้วทอง
พ.ต.ท.หญิง กัญญา มากมาย
พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง
พ.ต.ท. วัฒนา สามนตราช

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7461-1433
0-7461-3245
0-7461-3600
0-7461-3325
0-7461-3700

08-1542-4359
08-6625-3775
08-9297-9189
08-1679-7100
08-9729-0167

0-7461-3249
0-7461-3249
0-7461-3249
0-7461-3249
0-7461-3249
0-7461-3249
0-7461-3249

09-8835-7345
08-2541-3884
09-7358-7799
08-1986-5790
08-1690-7221
08-9975-2541
08-1958-9506

0-7461-7394
0-7461-7394
0-7461-7394

08-5037-9429
08-9866-7947
08-1922-2974

0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188

08-1384-9990
08-9466-5434
08-4313-9100
08-1898-1804
08-9845-6398
08-1679-6125
08-9656-0691
08-3691-4488
08-6961-1934
08-4127-7909
08-6616-2092
08-1097-9233
08-2433-8284
08-1716-6384
08-1207-5659

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7461-3249
ผกก.
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(สส.)
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. สุมิตร ศรีนวล
พ.ต.ท. ไชยา กำเหนิดฤทธิ์
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ทองไสย
พ.ต.ต. ยุทธศักดิ์ เอี่ยมสุนทร
พ.ต.ต. อานิก อินดำ
พ.ต.ต. วิรัตน์ จีนเมือง
พ.ต.ต. ศิลป์ชัย ถวัลย์ภิญโย

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7461-7394
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ปานดำ
พ.ต.ท. จิรพงศ์ รุจิระยรรยง
พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ ทองพันธ์

สภ.เมืองพัทลุง โทรศัพท์กลาง 0-7462-7188 โทรสารกลาง 0-7462-7188
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. วิชัย วิชยานฤพล
พ.ต.ท. จักรพันธ์ คงแก้ว
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ สุวรรณนพมาศ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อภัยรัตน์
พ.ต.ท. แสนชัย เกษรินทร์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ แดงวรวิทย์
พ.ต.ต. เกล้า พลนุ้ย
พ.ต.ต. ประทีป อำพะวัน
พ.ต.ต. วิจิตร เกื้อรุ่ง
พ.ต.ต. วิชัย ขวัญอ่อน
พ.ต.ต. นพรัตน์ แก้วใจ
พ.ต.ท. ชอุ่ม เทพหนู
พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์ อินดำ
พ.ต.ต. ธงเฉลิม ทองฉิม
พ.ต.ต. ธีรวุฒิ นกยูงทอง
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สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศิรักษ์ บุญยก
พ.ต.ท. ณภัทร สุระดี
พ.ต.ต.หญิง สุภาวิณี สุขฤกษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7462-7188
0-7462-7188
0-7462-7188

08-1751-0998
08-6297-8777
08-7298-3072

0-7484-0703
0-7484-0703

08-6293-0787
08-7297-6008

0-7460-4529
0-7460-4529
0-7460-4529

08-1970-1352
08-9597-7506
09-9773-2168

0-7469-1024
0-7469-1024
0-7469-1024
0-7469-1024
0-7469-1024
0-7469-1024
0-7469-1024

08-1542-2114
08-8790-2049
08-1478-8375
08-1893-9640
08-6741-1644
08-9449-5703
08-1959-2429

0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201
0-7468-1201

08-1766-6731
09-1426-1641
09-1153-1617
08-6288-5924
08-1368-0242
08-1542-1918
08-1478-3497
08-9869-8782
09-5438-4485
08-1276-8111
08-3933-2339

0-7468-5215
0-7468-5215

08-9468-8207
08-6177-6962

สภ.โคกชะงาย โทรศัพท์กลาง 0-7484-0703 โทรสารกลาง 0-7484-0703
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ขุนเพชร
พ.ต.ต. สิทธิ เพิ่มพูน

สภ.ลำปำ โทรศัพท์กลาง 0-7460-4529 โทรสารกลาง 0-7460-4529
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พีรสินธุ์ ฤทธาพิพัฒน์
พ.ต.ต. สุเทพ แก้วสม
พ.ต.ท. ฉกาจ ช่วยสง

สภ.เขาชัยสน โทรศัพท์กลาง 0-7469-1024 โทรสารกลาง 0-7469-1024
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส. )
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.อก

พ.ต.อ. ผล สุวรรณะ
พ.ต.ท. เจริญพร สอนสังข์
พ.ต.ท. โชค กลุนิล
พ.ต.ท. จิตร ยิ่งขำ
พ.ต.ท. ปริญญ์ ศิริวานิช
พ.ต.ต. พนอ กรอบรัมย์
พ.ต.ท. ธวัช สงสม

สภ.ควนขนุน โทรศัพท์กลาง 0-7468-1201 โทรสารกลาง 0-7468-1201
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. คณิต รัตนมณี
พ.ต.ท. นาถพล บุญสนิท
พ.ต.ท. ณัฐภัทร รัศมีสุขานนท์
พ.ต.ท. สมพร โสะหาบ
พ.ต.ท. อารมย์ ไตรเวทย์
พ.ต.ท. เบญจ ดิษฐกัญจน์
พ.ต.ท. ศรัณย์ภัทร สุทธินุ่น
พ.ต.ท. กมล ศิลปปัญญา
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ ทองพูน
พ.ต.ต. ฉลอง ขุนภักดี
พ.ต.ท.หญิง พรพิมล พลพณะนาวี

สภ.ทะเลน้อย โทรศัพท์กลาง 0-7468-5215 โทรสารกลาง 0-7468-5216
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. พงษ์ยุทธ ณ พัทลุง
พ.ต.ท. พนม เกลี้ยงเคล้า
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. มานิตย์ เอี๋ยวสกุล
พ.ต.ท. ยิ่งศักดิ์ แคงเงิน
พ.ต.ท. วิทม พูนช่วย
พ.ต.ท. โชคชัย หนูคง
พ.ต.ท. มาโนช วงศ์อินทรัตน์
พ.ต.ท. ศราวุธ เคลื่อนจันทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7468-5215
0-7468-5215
0-7468-5215
0-7468-5215
0-7468-5215
0-7468-5215

08-1896-9285
08-7967-5047
08-6294-0115
08-1326-3147
06-3758-4431
09-1846-4258

0-7463-1509
0-7463-1509
0-7463-1509
0-7463-1509
0-7463-1509
0-7463-1509
0-7463-1509
0-7463-1509

08-1748-1076
08-9599-8777
08-4861-6188
08-4313-9100
08-9597-4390
09-1846-4022
09-3892-8879
08-9734-1078

0-7469-5144
0-7469-5144
0-7469-5144
0-7469-5144
0-7469-5144
0-7469-5144
0-7469-5144

08-7299-9522
08-1962-4488
08-3172-2227
08-4582-4745
09-3582-8879
06-2279-1541
08-9463-4971

0-7469-9063
0-7469-9063
0-7469-9063
0-7469-9063
0-7469-9063
0-7469-9063
0-7469-9063
0-7469-9063

08-1535-3742
08-6168-1724
08-9733-1116
08-6964-5960
08-9877-1791
09-3785-8469
08-1276-4855
08-1609-0708

สภ.นาขยาด โทรศัพท์กลาง 0-7463-1509 โทรสารกลาง 0-7463-1509
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส. )
รอง ผกก.(สส. )
พงส.
สวป.
สว.สส.
สว.(อก. )

พ.ต.อ. พินิจ ฤทธิเดช
พ.ต.ท. โสภณ สายสุรีย์
พ.ต.ท. จำลอง กลั้งทองด้วง
พ.ต.ท. ชำนาญ คงชู
พ.ต.ท. วินัย บุญประเสริฐ
พ.ต.ท. นิพล แท่นรัตน์
พ.ต.ท. อภิเชษฐ์ อุทธยารักษ์
พ.ต.ท.หญิง อรัญญา ดิษฐาอภิชัย

สภ.ตะโหมด โทรศัพท์กลาง 0-7469-5144 โทรสารกลาง 0-7469-5677
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(ส.)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สส.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เคียงศักดิ์ วรรณบูลย์
พ.ต.ท. ชาญชัย งามธุระ
พ.ต.ท. ปัญจวิทย์ เกื้อกอบ
พ.ต.ท. จรัส หัสรังสี
พ.ต.ท. เกียรติคุณ วังเพ็ชร
พ.ต.ท. ชาติชาย เพาะบุญ
พ.ต.ท.หญิง สุพัฒน์ รองเลื่อน

สภ.ปากพะยูน โทรศัพท์กลาง 0-7469-9063 โทรสารกลาง 0-7469-9063
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(หน.สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมปอง ช่อคง
พ.ต.ท. สำเริง เสริมศรี
พ.ต.ท. ธนิต แสนเจริญ
พ.ต.ท. สำเริง มาชู
พ.ต.ท. มงคล บัวจันทร์
พ.ต.ท. เตชิน มุสิกพงษ์
พ.ต.ท. ประเสริฐ ไชยเดช
พ.ต.ต. ฉัตติชัย ขาวขำ
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เกาะนางคำ โทรศัพท์กลาง 0-7461-0683 โทรสารกลาง 0-7461-0683
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ภักดี สามารถ
พ.ต.ท. วรพล สุขแก้ว

0-7461-0683
0-7461-0683

08-4964-5644
06-1419-7458

0-7462-4435
0-7462-4435
0-7462-4435
0-7462-4435
0-7462-4435
0-7462-4435
0-7462-4435
0-7462-4435

09-3578-7495
08-1599-1865
08-2268-4069
08-9197-5335
08-9975-8762
08-6293-1602
08-6150-3744
08-6597-9374

0-7462-5150
0-7462-5150
0-7462-5150
0-7462-5150
0-7462-5150
0-7462-5150
0-7462-5150
0-7462-5150

08-1535-0596
09-4593-4721
08-1271-2266
08-1609-1862
06-2058-2758
08-9879-8515
08-1959-1549
08-3398-8313

0-7468-7035
0-7468-7035
0-7468-7035
0-7468-7035
0-7468-7035
0-7468-7035
0-7468-7035
0-7468-7035

08-8784-9337
08-9657-8979
08-1898-1622
08-1898-4360
08-1748-7511
08-3391-2720
09-3764-2966
08-1738-0183

0-7468-9118
0-7468-9118

08-7881-4946
08-3513-6688

สภ.ป่าพะยอม โทรศัพท์กลาง 0-7462-4435 โทรสารกลาง 0-7462-4435
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชมพล ขุนอักษร
พ.ต.ท. คงพน ลอยลิบ
พ.ต.ท. วิโรจน์ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท. ชำนาญ เจริญมาก
พ.ต.ท. พัสกร ศรีอรัญ
พ.ต.ต. สมศักดิ์ ฤทธิศักดิ์
พ.ต.ท. วิชัย สระน้อย
พ.ต.ท.หญิง สุทิพย์ นวลจันทร์

สภ.ป่าบอน โทรศัพท์กลาง 0-7462-5150 โทรสารกลาง 0-7462-5150
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
รอง ผกก.(งานสอบสวน)
สว.(งานสอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรวิชญ์ คีตโมนียกุล
พ.ต.ท. พฤกษ์ กุลประสิทธิ์
พ.ต.ท. นิวัตร ไชยรักษ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สิงหพล
พ.ต.ท. มานพ หนูหอม
พ.ต.ต. วิสูตร นุ้ยนุ่น
พ.ต.ท. อุสมาน ยีตาหวี
พ.ต.ท. เมธา สง่างาม

สภ.กงหรา โทรศัพท์กลาง 0-7468-7035 โทรสารกลาง 0-7468-7035
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
พงส.ผนพ.(หน.งานสอบสวน)
พงส.(ผนก)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนกร ขวัญทอง
พ.ต.ท. ฉัตรชัย สุระวิโรจน์
พ.ต.ท. นิกร ปานแก้ว
พ.ต.ท. ถาวร แก้วละเอียด
พ.ต.ต. สุพัฒน์ ทองเขียว
พ.ต.ท. พรชัย ตรีอุดม
พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี สิมณี
พ.ต.ท.หญิง ยุพาวรรณ ตุลยนิษก์

สภ.ศรีบรรพต โทรศัพท์กลาง 0-7468-9118 โทรสารกลาง 0-7468-9118
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.อ. อนันต์ หริกจันทร์
พ.ต.ท. พิเนต เพชรศาสตร์
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ตำแหน่ง
สวป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส. )
สว.สส.
สว. อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ดุนยนิตย์ ชูเชื้อ
พ.ต.ท. ชูสิน มากมาย
พ.ต.ท. เจนวิทย์ อุ่นเสียม
พ.ต.ต. วุธ วรรณะ
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ ข้องจิตร
พ.ต.ต. สายัณห์ มาทอง
พ.ต.ท. ปัญจนา นวลทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7468-9118
0-7468-9118
0-7468-9118
0-7468-9118
0-7468-9118
0-7468-9118
0-7468-9118

08-1897-5879
08-9876-9140
08-1328-4030
08-9463-3015
08-7291-0447
08-1990-7189
08-3726-9584

0-7460-5651
0-7460-5651
0-7460-5651
0-7460-5651
0-7460-5651
0-7460-5651
0-7460-5651

08-1969-5638
08-7293-0029
09-8239-8521
09-0926-8521
08-5823-3709
08-9656-3908
08-7286-8691

0-7469-7144
0-7469-7144
0-7469-7144
0-7469-7144
0-7469-7144
0-7469-7144
0-7469-7144
0-7469-7144

08-6479-8208
08-1896-5364
08-1897-3307
08-1690-0961
08-1379-2951
08-6243-8959
08-9736-8525
08-6598-3124

สภ.ศรีนครินทร์ โทรศัพท์กลาง 0-7460-5651 โทรสารกลาง 0-7460-5651
ผกก.
รอง ผกก. (สส.)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธัญญา สังข์ศิลป์ชัย
พ.ต.ท. ประกาศ เอียดคล้าย
พ.ต.ต. ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์
พ.ต.ต. นิติคม ขุนรอง
พ.ต.ต. ปรีชา หาสังข์
พ.ต.ท. สมพงศ์ ฤทธิ์ทอง
พ.ต.ท.หญิง อาภาภรณ์ วิจิตรจินดา

สภ.บางแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-7469-7144 โทรสารกลาง 0-7469-7144
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นพดล ถิรประวัติ
พ.ต.ท. เถกิง เวชรังษี
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ จันทรวัฒน์
พ.ต.ท. อธิสันต์ เศรษฐ์ธรรมธัช
พ.ต.ท. สุเทียน เรืองวรุณวัฒนา
พ.ต.ต. สุภกิจ เจนศิริศักดิ์
พ.ต.ต. สมเกียรติ กาญจนวงศ์
พ.ต.ต. วิโรจน์ ฤทธิ์บูรณ์

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
Songkhla Provincial Police
ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา 90000
โทรศัพท์กลาง 0-7432-1878 โทรสารกลาง 0-7432-1878
Web Site: http://songkhla.police.go.th E-mail: songkhla.police@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. กฤษกร พลีธัญญวงศ์
พ.ต.อ. ศุภวัฒน์ ทับเคลียว
พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ นิตยวิมล

0-7432-1119
-

08-1819-5566
08-9733-2036
08-1898-6758
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. เอกกฤต วิริยะภาพ
พ.ต.อ. สุริยา ปัญญามัง
พ.ต.อ. ธีรศักดิ์ ไชยโยธา

-

08-1898-7099
08-1897-7250
08-1690-7200

พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ ถิระวุฒิ
พ.ต.ท. สมพล แก้วกระจาย
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ตันติวิทย์
พ.ต.ต. นิโรจน์ เหลืองเพชรรัตน์
พ.ต.ท.หญิง นงเยาว์ ชูมัง
พ.ต.ท. วันชัย มากสังข์
พ.ต.ต.หญิง ภาณิศา ศรีหนูสุด
พ.ต.ท. จตุพร คูณทอง
พ.ต.ต.หญิง สุธาภรณ์ ช่วยชูวงศ์
พ.ต.ต. ไพศาล ช่วยเกื้อ

0-7432-2885
0-7432-1878
0-7432-3183
0-7432-1990
0-7432-3183
0-7432-2979
0-7432-4258 [103]

08-1619-2900
08-9467-1346
08-6598-4253
08-6660-5142
08-6548-5803
08-6488-0088
08-7293-6182
08-1798-1547
08-4938-2368
08-1969-5476

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7432-2610 โทรสารกลาง 0-7432-2610
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(นปพ.)

พ.ต.อ. ศักดา เจริญกุล
พ.ต.ท. บรรเทิง เหล่าเจริญ
พ.ต.ท. กฤตินท์ ณ ลำปาง
พ.ต.ท. เอกภพ มุสิกปักษ์
พ.ต.ท. พลกูล ชอบกิจ
พ.ต.ท. มนตรี อนันต์
พ.ต.ต. สุเมศ คงเขียว
พ.ต.ต. นพรัตน์ ศิริมุสิกะ
พ.ต.ต. พงษ์สวัสดิ์ อินทสร
พ.ต.ต. คเณศ พงศ์เพิ่มทรัพย์

0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610
0-7432-2610

08-1990-0023
08-1898-1308
08-7645-3652
08-3513-1542
08-1798-9396
08-1857-6048
08-1794-0191
08-5991-6272
08-6063-8555
08-1541-6161

พ.ต.อ. สุรพงศ์ กิตติธิรางกูร
พ.ต.ท. พนม จิตต์ภักดี
พ.ต.ท. สากล ดำมีศักดิ์

0-7432-2238
0-7432-2238
0-7432-2238

08-8838-8883
09-3187-6822
08-3105-0576

0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092

08-6965-5544
08-8791-2265
08-1540-2036

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

สภ.เมืองสงขลา โทรศัพท์กลาง 0-7430-7092 โทรสารกลาง 0-7430-7092
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. สุชาติ อัศวจินดารัตน์
พ.ต.ท. เกียรติพงษ์ ระดมสุข
พ.ต.ท. จักรชัย โชติบุตร
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.จร
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. โชคทวี จันทร์ทองอ่อน
พ.ต.ท. พิเชษฐไชย หนูผุด
พ.ต.ต. อำนาจ อนันตพันธ์
พ.ต.ต. อเสก สีแก้วเขียว
พ.ต.ต. สราวุธ ณะสุข
พ.ต.ต.หญิง เกษร ศูนย์คล้าย
พ.ต.ท. สุพล คู่นพคุณ
พ.ต.ท. นาวิน นิลวานิช
พ.ต.ท. คนอง ชูเมือง
พ.ต.ท. ชิต สังข์แก้ว
พ.ต.ต. วันกิตติ ทินนิมิตร
พ.ต.ต. นนทพัทธิ์ สู่สม
พ.ต.ต. อัมพร สมศรี

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092
0-7430-7092

08-6969-7224
08-3775-5088
08-9879-1960
08-4397-3600
08-9463-7131
08-9739-7512
08-1959-3572
08-9897-9554
08-1957-6574
08-3658-7939
06-6300-2760
08-6958-1313
08-9592-2241

0-7439-1197
0-7439-2130
0-7439-1011
0-7439-1011
0-7439-2130
0-7439-2130
0-7439-1011
0-7439-2162

09-2251-9859
08-1969-9011
08-7299-5119
09-3782-4857
08-2823-6230
09-1049-9794
08-1766-6975
08-9733-2474

0-7458-9602
0-7458-9602
0-7458-9602
0-7458-9602
0-7458-9602
0-7458-9602
0-7458-9602

08-1541-2464
09-0949-2482
08-1092-8659
08-7288-2429
08-1738-2545
08-1096-8712
09-2612-5018

0-7489-4145

06-1635-3526

สภ.ระโนด โทรศัพท์กลาง 0-7439-1011 โทรสารกลาง 0-7439-2988
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภาสกร ภักดีวานิช
พ.ต.ท. อิทธิวัตร รสิตานนท์กิติกุล
พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ฉวีนิล
พ.ต.ท. สิทธิพล เจ้ยชุม
พ.ต.ท. คณิต สมปอง
พ.ต.ต. สมปราถ นิลพงศ์
พ.ต.ท. ธีระชาติ รักษสกูล
พ.ต.ต. โสภณ ทองจันทร์

สภ.สามบ่อ โทรศัพท์กลาง 0-7458-9602 โทรสารกลาง 0-7458-9602
ผกก.
รอง.ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ อุสมา
พ.ต.ท. ถวิล จันจุฬา
พ.ต.ท. ฉัตรรพี ทองบริบูรณ์
พ.ต.ต. ธีระ สภาพันธ์
พ.ต.ท. พิภพ อุทัยเกษม
พ.ต.ต. ทรงโปรด พรหมสุทธิ์
พ.ต.ต. วิชัย ชูทอง

สภ.คลองแดน โทรศัพท์กลาง 0-7489-4145 โทรสารกลาง 0-7489-4145
สว.

พ.ต.ท. ขันติ สังสะนา
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ชุมพล โทรศัพท์กลาง 0-7430-4217-8 โทรสารกลาง 0-7430-4219
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ชลิต โชคอมรพานิช
พ.ต.ท. พรพิสิฏฐ์ หอมบุตร
พ.ต.ท. จิระ จิตโสภา
พ.ต.ท. อุทัย โชติมณี
พ.ต.ท. จงรักษ์ สุวัฒโน
พ.ต.ท. นิวัฒน์ ณุวงษ์ศรี

0-7430-218
0-7430-218
0-7430-218
0-7430-218
0-7430-218
0-7430-218

08-6344-5236
08-7295-1298
06-1486-4538
09-9312-1959
08-1450-4144
08-0211-1818

0-7439-7032
0-7439-7032
0-7439-7032
0-7439-7032
0-7439-7032
0-7439-7032
0-7439-7032
0-7439-7032

08-1598-8038
08-1541-6989
08-8882-2945
08-9978-5514
08-1969-2959
08-9199-4460
09-8027-9940
08-1969-2113

0-7433-1456
0-7433-1456
0-7433-1456
0-7433-1775
0-7433-1775
0-7433-1775
0-7433-1775
0-7433-1775
0-7433-1456
0-7433-1456
0-7433-1456
0-7433-1456

08-0631-4242
09-6348-8509
09-0180-5885
08-1897-5882
08-1397-4562
08-4966-6549
08-1609-5562
08-9975-9700
08-8830-3723
09-5089-5540
08-9154-1509
08-1690-8546

0-7448-4183
0-7448-4183
0-7448-4183

08-8789-8888
08-1891-2316
08-1409-4946

สภ.สทิงพระ โทรศัพท์กลาง 0-7449-7032 โทรสารกลาง 0-7445-8386
ผกก.
รองผกก.ป.
รองผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อธิป แสงวันลอย
พ.ต.ท. เสวี วุ่นหนู
พ.ต.ท. วราวุฒิ กิติศักดิ์รณกรณ์
พ.ต.ท. วินัย สากียะเสถียร
พ.ต.ท. ถาวร บุญทอง
พ.ต.ต. อนุวัฒน์ เนาวรัตน์
พ.ต.ต. อธิวัฒน์ ดำบัว
พ.ต.ท. นามชัย ไฝทอง

สภ.สิงหนคร โทรศัพท์กลาง 0-7433-1456 โทรสารกลาง 0-7433-1881
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธีระศักดิ์ เจริญศรี
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เกตุขาว
พ.ต.ท. ณัฐภาคย์ นุ้ยโดด
พ.ต.ท. สมศักดิ์ กลับรอด
พ.ต.ท. สมพร ฤทธิรัตน์
พ.ต.ท. ครรชิต นัครามนตรี
พ.ต.ท. นริษฐ์ สุวรรณสะอาด
พ.ต.ต. พงศักดิ์ คงสอน
พ.ต.ท. ปัญญวัฒน์ เนียมละออง
พ.ต.ท. จู้ลี่ ขุนพล
พ.ต.ท. จตุพลพัฒช์ ปุณยมนตรีอ์
พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส ชูเมือง

สภ.ม่วงงาม โทรศัพท์กลาง 0-7448-4183 โทรสารกลาง 0-7448-4184
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. อับดุลกอเดร์ บือแนสะเตง
พ.ต.ท. คมสัน แสงไกร
พ.ต.ท. อนุรักษ์ พร้อมมูล
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณรงค์ มุสิกะไชย
พ.ต.ต. ประจวบ แก้วมูณี
พ.ต.ต. สุวิทย์ กมลเจริญ
พ.ต.ท.หญิง สุธิดา ยวงใย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7448-4183
0-7448-4183
0-7448-4183
0-7448-4183

08-0862-6299
08-1277-5094
08-1969-6191
08-9164-1447

-

08-6992-6611
08-1892-3235
08-5077-6116

0-7439-9064
0-7439-9064
0-7439-9064
0-7439-9064
0-7439-9064
0-7439-9064
0-7439-9064
0-7439-9064

08-7475-7568
08-1798-0101
08-6794-8956
08-1990-0293
08-1959-3435
08-1963-5566
09-1461-8756
08-5063-2520

สภ.ปากรอ โทรศัพท์กลาง 0-7424-1191 โทรสารกลาง 0-7424-1191
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. ประพัทธ์ แกลงกระโทก
พ.ต.ท. วัชรินทร์ ตันเจริญรัตน์
พ.ต.ต. ขรรค์ชัย เดิมยิริง

สภ.กระแสสินธุ์ โทรศัพท์กลาง 0-7439-9064 โทรสารกลาง 0-7439-9244
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. โกศล ปราบกรี
พ.ต.ท. สุรเดช มาสินทพันธุ์
พ.ต.ท. รัตน์นริศ ผิวเกลิ้ยง
พ.ต.ท. นิยม ดำละเอียด
พ.ต.ต. ประพจน์ กาญจนมุณีย์
พ.ต.ท. รัชวุฒิ อ่อนแพง
พ.ต.ท. สมภพ หลวงวงค์
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ญาสุรัติกุล

สภ.หาดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-7425-7333 โทรสารกลาง 0-7425-7990, 0-7425-8444
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. กิตติชัย สังขถาวร
พ.ต.ท. รณน สุระวิทย์
พ.ต.ท. เอกรัฐ สวนแสน
พ.ต.ท. ชยุต อารีบำบัด
พ.ต.ท. ฉัตรชัย บำรุงกรณ์
พ.ต.ท. สมจิต สุวรรณชาตรี
พ.ต.ท. พงศ์พิศ อุปรโคตร
พ.ต.ท.หญิง ภัทรียา ปานนิ่ม
พ.ต.ท. วโรดม ก้องสุวรรณคีรี
พ.ต.ท. วิโรจน์ อินทรเพชร
พ.ต.ท. กนต์เกียรติ์ นุ้ยเนียม
พ.ต.ต. ศรเพชร ตันติอมรชัยกุล
พ.ต.ต. วิโรจน์ สะเหรียม
พ.ต.ต. อดุลศักดิ์ ขุนกลับ
พ.ต.ต. สมเกียรติ คำสุวรรณ

0-7425-5222
0-7425-7333
0-7425-7647
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333

08-1690-7631
08-8664-0444
08-1959-0545
08-1388-8970
08-1959-5997
08-1098-3491
08-8782-6050
08-1540-2500
08-7295-4249
08-0137-2129
08-9658-0327
08-9618-5790
08-1896-7177
08-3183-3375
09-2529-5614
หน้า 676
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. นิมมาน นิกูโน
พ.ต.ท. วราพงศ์ หะยีหวัง
พ.ต.ต. วีระศักดิ์ เพอแสละ
พ.ต.ต. รัชตานนท์ ผู้ภักดี
พ.ต.ต. อนุสรณ์ หวังดี
พ.ต.ท. ธีรภัทร ปิยะถาวร
พ.ต.ท. ฉัตรเฉลิม วันธงชัย
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง
พ.ต.ท.หญิง กัญธนา อุบลไพศาล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-7333
0-7425-4644
0-7425-7919

08-9877-5002
08-1298-0074
08-0394-6003
08-8791-4460
08-6470-0410
08-6788-8874
08-7498-1294
08-1912-2210
08-9736-7914

0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733
0-7429-1733

08-6781-0606
08-4854-6969
08-1738-5266
08-9975-8931
08-1896-8130
08-7293-7993
09-5443-2999
09-5364-3309
08-4999-7973

0-7420-5970
0-7420-5970
0-7420-5970
0-7420-5970
0-7420-5970
0-7420-5970
0-7420-5970
0-7420-5970

08-1898-9998
09-1159-1949
08-1896-3038
08-1766-8812
08-1275-4200
08-9168-8408
08-1543-8898
08-1095-4598

0-7447-0180

08-5583-4056

สภ.ทุ่งลุง โทรศัพท์กลาง 0-7429-1733 โทรสารกลาง 0-7437-0208
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์
พ.ต.ท. ภูวรา แก้วพารัตน์
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ภู่จินดา
พ.ต.ท. สนิท สุดทองคง
พ.ต.ท. บัญญัติ วงษ์สุวรรณ
พ.ต.ต. ชาตรี พุธร้อย
พ.ต.ต. จิรทีปต์ จำปาทอง
พ.ต.ต. เกริกชัย ฉันทจิตต์
พ.ต.ท. บัณฑูร เทพสุวรรณ

สภ.ทุ่งตำเสา โทรศัพท์กลาง 0-7420-5970 โทรสารกลาง 0-7420-5973
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิทักษ์ พุทธวิโร
พ.ต.ท. สินชัย พาบับพา
พ.ต.ท. พินโญ คะนันชาติ
พ.ต.ท. ศราวุธ เจี้ยงเต็ม
พ.ต.ต. อัฐศิษฎ์ ศรีสงค์
พ.ต.ท. ภิรมย์ เอียดสังข์
พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ ยอดประสิทธิ์
พ.ต.ท. ถาวร ไฝทอง

สภ.คูเต่า โทรศัพท์กลาง 0-7447-0180 โทรสารกลาง 0-7447-0180
สว.

พ.ต.ท. ภาณุมาศ แสงบัวขาว

สภ.รัตภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-7438-9116 /0-7438-8019 โทรสารกลาง 0-7438-8019
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. อลงกรณ์ สีมาวุธ
พ.ต.ท. วัลลภ เมรินทร์

0-7438-8019
0-7438-8019

08-1898-6636
08-6536-3884
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมเกียรติ โอสถาพันธุ์
พ.ต.ท. อุทัย วัตตธรรม
พ.ต.ต. เทวา ดาวเรือง
พ.ต.ต. เฉลิมพงษ์ ทองพันธ์
พ.ต.ท. วิชาญ ด้วงศรีทอง
พ.ต.ท. สุพจน์ บุญศิริ
พ.ต.ท. กุศล มณีรัตน์
พ.ต.ท.หญิง วาสนา จันทรัตน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7438-8019
0-7438-8019
0-7438-8019
0-7438-8019
0-7438-8019
0-7438-8019
0-7438-8019
0-7438-8019

08-1738-4220
08-1957-1263
08-6869-3552
09-3745-6161
08-1095-1141
08-4856-3536
08-1963-2135
08-6623-8701

0-7438-6666
0-7438-6666
0-7438-6666
0-7438-6666
0-7438-6666
0-7438-6666
0-7438-6666

08-5892-2949
08-6490-7995
09-0413-1966
08-3120-4245
08-6489-3098
080-1693-5717
08-1543-7474

0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111
0-7438-2111

08-1658-4275
08-9198-1388
08-1609-9482
08-1738-6840
08-1957-1174
08-9699-0560
08-6956-0709
08-6296-1599
08-6274-8530

0-7432-8112
0-7432-8112
0-7432-8112
0-7432-8112
0-7432-8112
0-7432-8112

08-1540-4989
08-4861-5995
08-1898-5901
08-6957-8886
08-3633-6230
08-5894-2692

สภ.ควนเนียง โทรศัพท์กลาง 0-7438-6666 โทรสารกลาง 0-7438-6701
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จักราวุธ บุญเรือง
พ.ต.ท. จุมพล ผลขจี
พ.ต.ท. เชวง ซุ่นพงศ์
พ.ต.ท. ประวัติ คชรัตน์
พ.ต.ท. รัชอานนท์ ภูริภากร
พ.ต.ท. สุวิชญ์ ภู่สถิตย์
พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ จันทชาติ

สภ.นาหม่อม โทรศัพท์กลาง 0-7438-2111 โทรสารกลาง 0-7438-2111
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กมลชัย ศิริรังษี
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย สมานวิวัฒน์
พ.ต.ท. พิชัย จันทรเกษม
พ.ต.ท. อุทิศ อดทน
พ.ต.ท. พรชัย บัวด้วง
พ.ต.ท. พรชัย เกื้อเม่ง
ร.ต.อ. สมศักดิ์ ทองคำ
พ.ต.ต. ชัยธวัช ชูขาว
พ.ต.ท. พิพัฒน์ แก้วรักษ์

สภ.บางกล่ำ โทรศัพท์กลาง 0-7432-8112 โทรสารกลาง 074 -328112
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. อาคม บัวทอง
พ.ต.ท. สุรพล ดูดิง
พ.ต.ท. ธัญญะ ลัภบุญ
พ.ต.ท. กีรติ ตรีวัย
พ.ต.ต. สุเทพ ฉุ้นประดับ
พ.ต.ท. ทวีพร ประสงค์สุข
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. บัณฑูรย์ บุญเครือ
พ.ต.ต. สำเริง ทองคำ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7432-8112
0-7432-8112

08-9876-5874
08-4749-2564

0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131
0-7450-1131

08-1896-9188
08-1855-1233
08-9889-6986
08-5962-5588
09-3843-4266
08-0140-0107
08-1999-7792
09-3649-5989
08-6696-1919

0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199
0-7441-4199

08-1943-8487
08-6959-8232
08-9466-6949
08-1897-6476
09-1847-3652
08-5757-5523
08-5110-5081
08-9675-2233
08-1426-5781
08-6478-3953
08-9974-6182
08-6901-9038
09-4697-9653

0-7454-1013
0-7454-1013
0-7454-1013
0-7454-1013
0-7454-1013
0-7454-1013

08-6686-2642
08-6654-5454
08-1959-5864
08-1957-2137
08-8904-4145
08-4748-1241

สภ.คลองหอยโข่ง โทรศัพท์กลาง 0-7447-3440 โทรสารกลาง 0-7450-1131
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง
พ.ต.ท. ธนกฤต พรมดอนชาติ
พ.ต.ท. อฐิวัชร วัฒนดิเรก
พ.ต.ต. สุรเชษฐ์ ปาณียะ
พ.ต.ต. ธัชชัย ราชรองวังนุชิต
พ.ต.ท. มนูญ แก้วประดิษฐ์
ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ผูกพันธ์
พ.ต.ต. ธงชัย คงวิมล
พ.ต.ท. เกษมสันต์ ไพลกลาง

สภ.สะเดา โทรศัพท์กลาง 0-7441-1027 โทรสารกลาง 0-7441-4199
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภาสกร กลั่นหวาน
พ.ต.ท. ถาวร ผลกล้า
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ เดชประมวลพล
พ.ต.ท. เดชา เลิศเดชานนท์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ จันทร์หนู
พ.ต.ท. โอฬาร จานนาเพียง
พ.ต.ต. สิทธิวโรจน์ นวลเปียน
พ.ต.ต. วัฒนชัย ปาละสุวรรณ
พ.ต.ต. ปกรณ์ แก้วฤทธิ์
พ.ต.ต. ธีรเจตน์ จรัสสมบูรณ์ สันหลี
พ.ต.ต. ประเสริฐ บุญศาสตร์
พ.ต.ท. ภูวดล อาบทิพย์
พ.ต.ท.หญิง จิรพร บุญนำ

สภ.คลองแงะ โทรศัพท์กลาง 0-7454-1013 โทรสารกลาง 0-7454-2158
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อนุสนธิ์ ธินิเฉลิมวงศ์
พ.ต.ท. ณภพ ธนบุญญะวงษ์
พ.ต.ท. ธานินทร์ ชูเหล็ก
พ.ต.ท. นิยม สวัสดีรักษา
พ.ต.ต. สิทธิโชค บัวทอง
พ.ต.ต. ไพศาล ขุนเพชร
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ จันทรโชติ
ร.ต.อ. วิชาญ สว่างศรี
พ.ต.ต. ศุภรักษ์ นิลนิยม
พ.ต.ท.หญิง สุภารัตน์ ศรีสวัสดิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7454-1013
0-7454-1013
0-7454-1013
0-7454-1013

08-9879-3614
08-1963-5070
08-1965-5685
08-5333-6634

0-7452-1018
0-7452-1018
0-7452-1018
0-7452-1018
0-7452-1018
0-7452-1018
0-7452-1018
0-7452-1018

08-1443-2777
08-1698-8177
08-1959-2779
08-9972-2886
08-1798-1889
08-9876-4157
08-3399-1415
08-6334-3444

-

08-1690-0972
08-2911-0053
08-1898-4612
08-6959-5750
08-1099-2332
08-4968-4646
08-8394-7345
09-5440-3514
08-8182-9994
08-4855-3988
08-6593-4729
08-4631-0224

0-7437-2800
0-7437-2800
0-7437-2800
0-7437-2800
0-7437-2800
0-7437-2800

08-9879-4067
08-1766-2467
08-1608-9463
08-1087-0152
08-1272-5041
08-1990-8572

สภ.ปาดังเบซาร์ โทรศัพท์กลาง 0-7452-1018 โทรสารกลาง 0-7452-1018
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์ แสงสง่า
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต
พ.ต.ท. ดุลเดช สันดาเส็น
พ.ต.ท. วิชิต โชติกรณ์
พ.ต.ท. สัณห์พิชญ์ วรรณโร
พ.ต.ท. นฤทธิ์ เครือเนตร
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ แกสมาน
พ.ต.ท. ภนภัค ภานุเดชากฤษ

สภ.นาทวี โทรศัพท์กลาง 0-7437-1704 โทรสารกลาง 0-7437-1704
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว(สอบสวน)
สว(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชัย เทศนอก
พ.ต.ท. ทรงพล จุ๋ยมณี
พ.ต.ท. สานิตย์ สุวรรณโณ
พ.ต.ท. สการียา ยูโซ๊ะ
พ.ต.ท.หญิง โสภิดา ชัยฤทธิ์
พ.ต.ท. ศุภกิตต์ ประจันตะเสน
พ.ต.ต. ประทีป อ่อนรอด
พ.ต.ต. อภิวัฒน์ บัวทอง
พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ณัฏฐากรสกุล
พ.ต.ต. ชัยชนะ สิทธิศักดิ์
พ.ต.ต. ระวิ โคพิชัย
พ.ต.ต. นิเวศน์ เหรียญไกร

สภ.สะท้อน โทรศัพท์กลาง 0-7437-2801-2 โทรสารกลาง 0-7437-2800
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เดชาวุฒิ เจ๊ะเต๊ะ
พ.ต.ท. ปรีชา เพ็ชรรัตน์
พ.ต.ท. ดุสิต พรหมสิน
พ.ต.ท. บัญชา จิตต์ภักดี
พ.ต.ต. วีระนิต ใหม่ศิริ
พ.ต.ท. วัชชิรา ทรงเดชะ
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. คณิต เต่งทิ้ง
พ.ต.ท. ธเนศ พงษ์รอด
พ.ต.ท. สมศักดิ์ รัตนพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7437-2800
0-7437-2800
0-7437-2800

08-7394-9739
09-5090-6377
09-1847-8842

0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111
0-7437-7111

08-9596-9116
08-9876-6372
08-9599-0359
09-3745-4895
08-5910-5509
08-6966-3652
08-9296-6804
08-7214-9051
08-1479-3427

0-7453-1733
0-7453-1733

08-7091-6471
08-6289-2087

0-7437-6445
0-7437-6445
0-7437-6445
0-7437-6445
0-7437-6445
0-7437-6445
0-7437-6445
0-7437-6446
0-7437-6445

08-4313-2345
08-1276-9373
08-1578-8666
08-9729-1474
08-9514-9255
08-6960-6037
08-1658-6719
08-4099-7707
08-4968-6659

0-7447-8122
0-7447-8122
0-7447-8122
0-7447-8122
0-7447-8122
0-7447-8122

08-9733-2599
08-1388-7871
08-1990-7028
08-9912-6046
08-6957-9831
06-1202-6429

สภ.สะบ้าย้อย โทรศัพท์กลาง 0-7437-7111 โทรสารกลาง 0-7437-7111
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. กองทัพ เสนาทิพย์
พ.ต.ท. วิจิตร ยกทรัพย์
พ.ต.ท. วสุ สุธีสุนทร
พ.ต.ต. เดชธนา ทองสุวรรณ
พ.ต.ต. นพวิชญ์ วาจาสุจริต
พ.ต.ท. วรากร อ่อนแก้ว
พ.ต.ท. สมพงศ์ เพชรฤทธิ์
พ.ต.ท. วีระชาติ ศีรี
พ.ต.ท.หญิง หัสทนา ไทยสมบูรณ์

สภ.บ้านโหนด โทรศัพท์กลาง 0-7453-1733
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. นภดล ดิเรกวัฒนสาร
พ.ต.ท. อุดม บุญพุฒ

สภ.เทพา โทรศัพท์กลาง 0-7437-6445 โทรสารกลาง 0-7437-6445
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีรวุธ สันนะกิจ
พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ ภิรมย์รักษ์
พ.ต.ท. อุเทน แก้วจันทอน
พ.ต.ท. ชำนาญ ผลไกรเพชร
พ.ต.ต. บัญชา ผาดไธสง
พ.ต.ต. ฉลอง ยิ่งคง
พ.ต.ต. นิสิต สาและ
พ.ต.ต. สุทธิรักษ์ ทองมาก
พ.ต.ท. เพ็งแก้ว เพ็งแก้ว

สภ.ห้วยปลิง โทรศัพท์กลาง 0-7447-8122 โทรสารกลาง 0-7447-8122
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ปัญญวัฒน์ เพชรชุม
พ.ต.ท. สุทันทิพย์ พงษ์ทองเมือง
พ.ต.ท. กำแหง ลอยจิ้ว
พ.ต.ต. ชานนท์ นวลนิ่ม
พ.ต.ต. สุวัฒน์ เจ๊ะดาโอ๊ะ
พ.ต.ท. เดช ดั้นเมฆ
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ณภัทร เอียดทุ่ม
พ.ต.ท. อรุณ อ่องแก้ว
พ.ต.ท. วินิตร อินสุวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7447-8122
0-7447-8122
0-7447-8122

08-1275-0891
08-1598-6200
08-4067-4105

0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111
0-7420-7111

08-1690-0424
08-1898-7438
08-7796-5252
08-1698-5017
08-1679-9748
08-6276-5858
08-1095-3934
08-7399-6966
09-6243-1366

0-7447-7175
0-7447-7176
0-7447-7178
0-7447-7177
0-7447-7179
0-7447-7180
0-7447-7181
0-7447-7182

08-7396-0997
09-3658-2398
08-9728-0090
08-1959-4405
08-4073-3090
08-1306-9849
08-1698-2063
08-9656-7515

0-7421-8841-2
0-7421-8841
0-7421-8841
0-7421-8841
0-7421-8841
0-7421-8841
0-7421-8841

08-1897-3503
08-6686-3753
08-1657-4448
08-9151-8610
08-6627-6624
08-6544-8416
08-4068-4202

สภ.จะนะ โทรศัพท์กลาง 0-7420-7111 โทรสารกลาง 0-7420-7111
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สกนธ์ อนนท์รัตน์
พ.ต.ท. วรงค์ เกิดสวัสดิ์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ เตชะโต
พ.ต.ท. มุฮัมหมาดหานาฝี นุ่งอาหลี
พ.ต.ต. วิระ แก้วมณี
พ.ต.ท. ปรัชญา ไบเตะ
พ.ต.ท. พัชรินทร์ ประพรหม
พ.ต.ท. พิภพ ชนะพล
พ.ต.ต. ชินภัทร เมืองจันทร์

สภ.ควนมีด โทรศัพท์กลาง 0-7447-7175 โทรสารกลาง 0-7447-7175
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมบูรณ์ ทองสมบูรณ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ดำตีบ
พ.ต.ท. อรุณ คงเจริญ
พ.ต.ท. อาทร ปิยะพงศ์
พ.ต.ท. อมรรักษ์ หนูรักษ์
พ.ต.ท. จิตติ ตันเจริญรัตน์
พ.ต.ท. ธนวัต เส้งสุย
พ.ต.ท. สุดจิตร์ อนุสาร

สภ.คอหงส์ โทรศัพท์กลาง 0-7421-8841-2 โทรสารกลาง 0-7421-1411
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์ จันทรอาภา
พ.ต.ท. พิเชฐ สมรรคจันทร์
พ.ต.ท. จารึก วรพฤทธานนท์
พ.ต.ต. อานนท์ สุขช่วย
พ.ต.ต. อดินันท์ วงศ์หมัดทอง
พ.ต.ต. รณวิทย์ ชูช่วย
พ.ต.ต.หญิง เกสร สินนะ

หน้า 682
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
Stun Provincial Police
ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000
โทรศัพท์กลาง 0-7472-1877, 0-7472-1386 โทรสารกลาง 0-7472-1386
Web Site: www.satun.police.go.th E-mail: satun.police.p9@gmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์

0-7471-1243

08-6456-6829,
09-4541-0685
08-1897-2466
08-1898-1888,
09-9365-3554
08-1892-7130
08-9466-4608
08-1543-6011
08-9770-4141

รอง ผบก.
รอง ผบก.

พ.ต.อ. จิระวัฒน์ พยุงธรรม
พ.ต.อ. อาชาน จันทร์ศิริ

-

รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พ.ต.อ. สันทัด วินสน
พ.ต.อ. นิพล เหมสลาหมาด
พ.ต.อ. ชัชพิสิฐ นคราวงศ์
พ.ต.อ. อภิชาติ วรรณภักดิ์

-

ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คุณเดช ณ หนองคาย
พ.ต.ท. อภิชาติ วงศ์หมัดทอง
พ.ต.ท.หญิง ภารดี เด่นยุกต์
พ.ต.ต. วสันต์ รังศิลป์
พ.ต.ต.หญิง ปราณีต ศรีแก้วคง
พ.ต.ท. ธีระยุทธ มิตรมูสิก
พ.ต.ต. สาคร เพชรรัตน์
พ.ต.ต. สาณิต ฆังคะมโน

0-7473-2505
0-7471-1243
0-7472-1531
0-7472-1385
0-7472-1531

สว.
สว.

พ.ต.ต. ยรรยง บุญเต็ม
พ.ต.ต. สุรินทร์ ศรีนะรัตน์

0-7471-1245
0-7472-1531

08-5999-1401
08-1738-1292
08-1376-9336
08-1898-1927
08-9972-7166
08-8784-5647
09-1847-2191
09-3637-5845,
08-3016-2581
08-5674-7549
08-9654-4390

พ.ต.อ. วิชชภัณฑ์ จันทราภรณ์
พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ
พ.ต.ต. จิรวัฒน์ ศิลปสถาปน์
พ.ต.ต. สายัณห์ วชิรบาล
พ.ต.ต. กันตภณ เจะหะ

0-7473-2502
0-7473-2502
0-7473-2502
0-7473-2502
0-7473-2502

08-1698-9706
09-9309-3753
08-4258-7774
09-1049-4100
08-6299-6686

ฝ่ายอำนวยการ

กองกับกับการสืบสวน
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
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ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประภาส เตี้ยวซี
พ.ต.ท. วิโรจน์ วิลัยรัตน์

0-7473-2503
0-7473-2503

08-9799-4282
08-1969-6191

เมืองสตูล โทรศัพท์กลาง 0-741-1025, 0-7473-2347-8 โทรสารกลาง 0-7471-1088
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.จร.

พ.ต.อ. ภูมิสิทธิ์ นาวัง
พ.ต.ท. เลียบ พรหมจันทร์
พ.ต.ท. อนุวัฒน์ ศรีจันทร์ทับ
พ.ต.ท. พิรุณ ถวัลย์ธัญญา
พ.ต.ต. กฤตตภพ บัวเนียม
พ.ต.ต. ไพโรจน์ พิจิตรบรรจง
พ.ต.ต. ภราภรณ์ จันทะโชติ
พ.ต.ท. ชาญชัย ประกอบกาญจน์
พ.ต.ท. ภุชงค์ สงวนจิตร
พ.ต.ต. ดิเรก หยงสตาร์
พ.ต.ท. อนุชัย สวยงาม
พ.ต.ต. ถาวร ทิพวารี
พ.ต.ท. อรรถพล วิภาศินนท์

0-7472-1878
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025
0-7471-1025

08-6958-4198
08-1798-3964
08-1738-4473
08-9596-4001
08-1608-3842
08-7476-7773
08-9680-8587
08-1738-7118
08-7399-8729
08-1388-8885
08-9870-0357
08-2265-4204
08-1574-4900
08-6490-9574,
08-1957-6171
08-3511-9990
08-1897-2819
08-1956-6657
08-1897-8291
09-3651-9914
08-6288-6106
08-9741-0162
08-5081-6620

สภ.ละงู โทรศัพท์กลาง 0-7470-1714 โทรสารกลาง 0-7470-1713
ผกก.

พ.ต.อ. นิพนธ์ คงขวัญ

0-7470-1714

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน
พ.ต.ท. วรินทร์ วันธงชัย
พ.ต.ท. สมบัติ ซุ้นหั่ว
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ ปะดุกา
พ.ต.ต. กิตติภูมิ หูเขียว
ร.ต.อ. เสรี สุขกสิกร
พ.ต.ท. พีรพงศ์ กาลรักษ์
พ.ต.ท. พงษ์เทพ ละอองเทพ

0-7470-1714
0-7470-1714
0-7470-1714
0-7470-1714
0-7470-1714
0-7470-1714
0-7470-1714
0-7470-1714

สภ.ควนกาหลง โทรศัพท์กลาง 0-7179-1115, 0-7479-1091 โทรสารกลาง 0-7479-1156
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ดำกระบี่
พ.ต.ท. ประจักษ์ อารีรบ
พ.ต.ท. มานะ ทิพย์มณี
พ.ต.ท. ยาวี ลภเลิศ

0-7479-1115
0-7479-1115
0-7479-1115
0-7479-1115

08-1678-0969
08-1598-0691
08-6692-3605
08-9000-8983
หน้า 684
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ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. รุ่งฤทธิ์ สุขแป้น
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ตาแหลม
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ สุขแก้ว
พ.ต.ต. สวัสดี แสงหอย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7479-1115
0-7479-1115
0-7479-1115
0-7479-1115

08-2431-7333
09-0478-6735
08-1798-7755
08-3397-7766

สภ.มะนัง โทรศัพท์กลาง 0-7477-4330 โทรสารกลาง 0-7477-4330
รรท.ผกก.สภ.มะนัง
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ทองแท้
พ.ต.ท. เยื้อน เพชรชนะ
พ.ต.ท. จรัญ มาศสำเภา

0-7477-4328
0-7477-4328
0-7477-4328

สว.สส.
สวป.
สว.อก.
สว.สอบสวน

พ.ต.ท. ประพันธ์ แก้วรุ่งฟ้า
พ.ต.ท. ยุรสิทธิ์ พันธุ์ชนะพล
พ.ต.ท. อนุวัฒน์ คลายนา
พ.ต.ต. นุวัฒน์ ชัยเดช

0-7477-4328
0-7477-4328
0-7477-4330
0-7477-4328

08-9589-1297
08-8393-2656
08-0872-6278,
08-1599-1785
08-1608-6900
08-1277-8665
08-1368-5563
08-1372-1062

0-7479-5115
0-7479-5115
0-7479-5115
0-7479-5115
0-7479-5115
0-7479-5115
0-7479-5115
0-7479-5115

08-4300-8086
08-1538-0600
08-5672-4937
08-9734-0076
08-9659-5178
08-9294-6937
08-1898-0538
08-4749-9917
09-8909-5190,
09-5439-6197
08-1609-3709
09-4578-3737
08-1933-6192
09-4596-7664,
08-5811-7258
08-9870-3073
08-8790-4673,
08-6969-5535

สภ.ควนโดน โทรศัพท์กลาง 0-7479-5115 โทรสารกลาง 0-7479-5650
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธิติ กิจรุ่งโรจน์
พ.ต.ท. ชาญ โชติรัตน์
พ.ต.ท. สมชาย ช่วยบำรุง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ มีสัจจานนท์
พ.ต.ต. ซาการียา มรรคาเขต
พ.ต.ท. ดำรงค์ วังแกล้ว
พ.ต.ท. พร้อมพล เที่ยงทิศ
พ.ต.ต. อับดุลเหล๊าะ เส็นหลำ

สภ.ทุ่งหว้า โทรศัพท์กลาง 0-7478-9116 โทรสารกลาง 0-7178-9116
ผกก.

พ.ต.อ. ธวัช สุนทรพจน์

0-7478-9116

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วิเชียร สรรพพันธ์
พ.ต.ท. สิรวิชญ์ อินทจันทร์
พ.ต.ท. ชัยพงศ์ ธรรมสุรินทร์
พ.ต.ต. อนุศักดิ์ แซะหมูด

0-7478-9116
0-7478-9116
-

สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. จรูญ วิเชียรบรรจง
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ บุญรักษ์

-

หน้า 685
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

พ.ต.ท.หญิง มะลิวัลย์ ปัญจพรอุดมลาภ -

มือถือ
08-6297-3851

สภ.ท่าแพ โทรศัพท์กลาง 0-7478-7056 โทรสารกลาง 0-7478-7091
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. วีระชัย เสฎฐปัญโญ
พ.ต.ท. สำเริง เกสรินทร์

0-7478-7056
0-7478-7056

รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. กฤษณะ พรรณรักษ์
พ.ต.ต. ธีระเดช รัตนวิจิตร
พ.ต.ต. พณพล ภูริภากร
พ.ต.ต. อำนวย จันทร์สุข
พ.ต.ต. กฤติพัฒน์ เพชรบางโกระ

0-7478-7056
0-7478-7056
0-7478-7056
0-7478-7056
0-7478-7056

08-1957-7746
08-6598-8600,
08-1798-0161
08-2433-7654
08-1598-3111
08-1898-1895
08-9785-5662
09-1846-6743

พ.ต.อ. อภิสฤษฏิ์ มณีโชติ
พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ทองด้วง
พ.ต.ท. พนม วิไลสวัสดิ์
พ.ต.ท. มานพ คงช่วย
พ.ต.ต. ประพันธ์ ศิริดำรงเดช
พ.ต.ท. สุทิน เขียดสังข์
พ.ต.ท. ยศพงศ์ ชัยศิริ

0-7479-9060
0-7479-9060
0-7479-9060
0-7479-9060
0-7479-9060
0-7479-9060
0-7479-9060

06-1619-5541
08-1869-8991
08-1275-6191
08-1678-0765
09-1048-9683
08-0541-8515
08-4191-1914

0-7477-5638
0-7477-5638

09-0180-0314
08-7287-0585

0-7474-0132

09-9429-5599

สภ.ฉลุง
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

สภ.เขาขาว โทรศัพท์กลาง 0-7477-5638 โทรสารกลาง 0-7477-5666
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. กูมะแอน สัญญา
พ.ต.ต. อกนิษฐ์ หลงแก้ว

สภ.เกาะหลีเป๊ะ โทรศัพท์กลาง 0-7474-0132 โทรสารกลาง 0-7474-0133
สว.

พ.ต.ต. ชาญวิทย์ ศรีหร่าย

หน้า 686

ศชต.
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces Operation Center
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7320-3690 โทรสารกลาง 0-7320-3691
Web Site: www.sochoto.police.go.th E-mail: technology10@hotmail.com
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.

พล.ต.ท. เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
พล.ต.ต. สาคร ทองมุณี
พล.ต.ต. ทรงเกียรติ วาทะกุล

0-7322-0226 [226]
0-7322-0281 [281]
0-7322-0263 [263]

รอง ผบช.
รอง ผบช.
นว. (สบ 2)

พล.ต.ต. วัลลภ ประทุมเมือง
พล.ต.ต. คัชชา ธาตุศาสตร์
พ.ต.ต. วาทิตย์ โรจน์ไพฑูรย์

0-7322-0214 [214]
0-7322-0204 [204]
0-7322-0227 [227]

มือถือ
08-1854-3388
08-0535-3535
08-19630505
08-9815-5898
08-1661-9922
08-1398-9891

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7320-3690 โทรสารกลาง 0-7320-3691
Web Site: www.sochoto.police.go.th E-mail: technology10@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ
พ.ต.อ. ชนวีร์ ชมาฤกษ์
พ.ต.อ. ระยอง ยังอยู่
พ.ต.อ. ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย
พ.ต.อ. ณัฐกร ประภายนต์
ร.ต.ท. อิทธิพล ศิริอนันต์

0-7322-0233 [233]
0-7322-0233 [233]
0-7322-0233 [233]
0-7322-0233 [233]
0-7322-0233 [233]
0-7322-0233 [233]

08-9259-5945
09-5430-1711
08-5176-4499
08-1494-6143
08-1910-4567
08-9870-3830

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0202 โทรสารกลาง 0-7322-0202
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท. วิทวัส ปราบกรี
พ.ต.ท.หญิง นัชฎาพร ธนัญชัย
พ.ต.ต.หญิง จุฑาพิมพ์ บุนนาค
พ.ต.ต.หญิง โสมาวดี ชูเชิด
พ.ต.ต. กริช เต๊ะปูยู
ร.ต.อ. สุพณิช วิจิตรโสภา

0-7322-0202 [202]
0-7322-0202 [202]
0-7322-0202 [202]
0-7322-0202 [202]
0-7322-0202 [202]
0-7322-0202 [202]

08-1541-6669
08-3183-0090
08-1963-5409
08-9876-2517
08-8784-3978
08-9878-9809

หน้า 687

ศชต.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0250 โทรสารกลาง 0-7322-0250
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กมล ณ นรงค์
พ.ต.ท. ประสม เกื้อหนุน
พ.ต.ต. ประยุทธิ์ เหรียญไกร
พ.ต.ต. โรจน์ จันทร์อินทร์
ร.ต.อ. สมชัย สุขเกษม

0-7322-0250 [250]
0-7322-0250 [250]
0-7322-0250 [250]
0-7322-0250 [250]
0-7322-0250 [250]

08-1957-2929
08-1963-7145
08-7969-3546
09-1461-7154
09-5771-9172

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0254 โทรสารกลาง 0-7322-0254
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อับดุลรอซัก ลอแม
พ.ต.ท. สมนึก ยอดมณี
พ.ต.ท.หญิง จันทร์รัตน์ ลีลภัสทวี
พ.ต.ต. กริช พงศ์รัตนศักดิ์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ เหล็มปาน
พ.ต.ต.หญิง สุธินี เปี่ยมทอง
ร.ต.อ. วิรุฬห์ โต๊ะเอียด

0-7322-0254 [254]
0-7322-0254 [254]
0-7322-0254 [254]
0-7322-0254 [254]
0-7322-0254 [254]
0-7322-0254 [254]
0-7322-0254 [254]

08-7295-3415
08-4188-5407
08-1175-3827
08-1388-0816
08-4196-6329
08-3608-8107
08-6483-6246

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0208 โทรสารกลาง 0-7322-0208
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุทัศน์ ปัญจนาพงศ์ชัย
พ.ต.ท.หญิง กัลยา กั้งเหล้ง
พ.ต.ต. เสนอ สีชุม
พ.ต.ต. นเรนทร์ฤทธิ์ ศรีขวัญ
ร.ต.อ. อลงกรณ์ นันตา

0-7322-0208
0-7322-0208
0-7322-0208
0-7322-0208
0-7322-0208

[208]
[208]
[208]
[208]
[208]

08-1614-3128
08-1892-8272
08-9468-8250
08-6955-2221
09-4467-1818

0-7322-0249 [249]
0-7322-0249 [249]
0-7322-0249 [249]
0-7322-0249 [249]

09-5961-4782
08-1990-0652
08-1277-4331
08-7106-8758

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0249 โทรสารกลาง 0-7322-0249
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ศันศนีญ์ พันธ์ชาตรี
พ.ต.ท.หญิง สุพรรณี แสงมณี
ร.ต.อ. โอภาส สิงห์นุ้ย
พ.ต.ต. ชัยชนะ หลางหวอด

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0256 โทรสารกลาง 0-7322-0256
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อดุล ทองมาก
พ.ต.ท.หญิง พรจันทร์ แก้วเลิศประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง ลักคณา รักนุ่ม
พ.ต.ต. ยุธยา นันทนาเนตร์
พ.ต.ต.หญิง วรวรรณ ไชยคง

0-7322-0256 [256]
0-7322-0256 [256]
0-7322-0256 [256]
0-7322-0256 [256]
0-7322-0256 [256]

08-1957-5587
09-4594-9454
08-9161-9432
08-1904-4230
08-5588-8166

หน้า 688

ศชต.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0248 โทรสารกลาง 0-7322-0248
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กัมพล พลภักดี
พ.ต.ท.หญิง ปิยาพรรณ ด้วงทอง
พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ปัทมานนท์
พ.ต.ท.หญิง ณภัทร ชินราช
พ.ต.ท.หญิง วรรณธนา แก้วมัน
พ.ต.ต.หญิง นฤมล ณ สงขลา

0-7322-0248 [248]
0-7322-0248 [248]
0-7322-0248 [248]
0-7322-0248 [248]
0-7322-0248 [248]
0-7322-0248 [248]

08-9297-7978
08-9732-3223
08-1554-4926
08-6667-7222
09-5039-8835
08-6489-5526

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0286 โทรสารกลาง 0-7322-0286
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนู ชูสม
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ คงแก้ว
พ.ต.ต. สงบ เภรีภาส
พ.ต.ต. ตันยา สาแลมะ
ร.ต.อ. รุจนภาคย์ หนูจันทร์แก้ว

0-7322-0286 [286]
0-7322-0286 [286]
0-7322-0286 [286]
0-7322-0286 [286]
0-7322-0286 [286]

08-6905-2221
08-6968-5679
08-9737-3987
08-9876-2027
08-8396-9477

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0286 โทรสารกลาง 0-7322-0286
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วีริพรรณ ศรีเทพ
พ.ต.ท. สุรจิตต์ บุญยตา
พ.ต.ต. ทศพล พลอยงาม
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ อโนทัย
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ ใบหมาดปันจอ

0-7322-0268 [268]
0-7322-0268 [268]
0-7322-0268 [268]
0-7322-0267 [267]
0-7322-0267 [267]

08-1833-1193
08-6594-8238
08-1540-9286
09-0223-8136
08-1896-6227

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 10 โทรศัพท์กลาง 0-7322-0243 โทรสารกลาง 0-7322-0690
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์
พ.ต.ท. เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต
พ.ต.ท.หญิง สุดา หวานนุ่น
ร.ต.อ. ศิรศานต์ มูลประเสริฐ

0-7322-0240 [240]
0-7322-0274 [274]
0-7322-0243 [243]
0-7322-0243 [243]

09-4964-1561
08-4395-6740
08-6480-5633
08-7902-8628

ศูนย์ฝึกอบรม
Taining Center
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7321-1702 โทรสารกลาง 0-7321-1702
Web Site: www.sites.google.com/site/trainningsbp E-mail: training.sochoto@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

พล.ต.ต. บรรลือ ชูเวทย์
พ.ต.อ. มณฑล ปัญญายงค์
พ.ต.อ. สะท้านฟ้า วามะสิงห์

0-7321-2535
0-7321-2535
0-7321-2535

08-1898-6844
09-7974-6326
08-1878-8497
หน้า 689

ศชต.

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7321-1702 โทรสารกลาง 0-7321-1702
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ. ลุกมาน บาเกาะ
พ.ต.ท.หญิง อรพิมล โชคพระสมบัติ
พ.ต.ท.หญิง ยินดี จรูญสอน
พ.ต.ต.หญิง สุพวรรณ หวันสู
พ.ต.ต. เกษมสันต์ จิตร์สว่างเนตร์
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ณภัทร รัตนหิรัญกุล
พ.ต.ท.หญิง บุบผา ศรีสาย
พ.ต.ท.หญิง พัชรดา อักษรแก้ว

0-7322-0216
0-7322-0216
0-7327-4877
0-7321-2870
0-7327-4877
0-7322-0292
0-7322-0292
0-7322-0292

08-3186-7344
09-9395-9891
09-5087-4224
08-3196-9255
08-1963-5292
08-4879-7375
08-6990-4383
08-0550-1765

ฝ่ายบริการการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-7320-3841 โทรสารกลาง 0-7321-1702
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เดชเดชา เดชารชตะ
พ.ต.ท.หญิง เฉลียว ผิวแดง
พ.ต.ท. บัญจง จันทร์เกษร
พ.ต.ท.หญิง นภัสนันท์ ผาสุข
พ.ต.ต.หญิง วาสนา ไชยลาภ

0-7320-3841
0-7322-0256
0-7322-0256
0-7320-3841
0-7320-3841

09-0050-2550
08-6960-1690
08-9732-4184
08-5077-8778
08-9732-8379

ฝ่ายปกครองและการฝึก โทรศัพท์กลาง 0-7327-4809 โทรสารกลาง 0-7321-1702
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
ผบ.ร้อย
ผบ.ร้อย
ผบ.ร้อย

พ.ต.อ. สุนันท์ เรืองจันทร์
พ.ต.ท. ชินณพัฒน์ โรจนะอุทัยกุล
พ.ต.ท. ประภาส รอดพินิจ
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ ถวัลย์ธัญญา
พ.ต.ต. อดุลย์ ผดุงเวียง
พ.ต.ท. ทวี แสงมณี
พ.ต.ต. สัญชัย กูแหม
พ.ต.ต. ชำนาญ นิลโกสีย์

0-7327-4809
0-7327-4809
0-7322-0223
0-7327-4809
0-7327-4809
0-7327-4809
0-7327-4809
0-7327-4809

08-6120-8918
08-1599-3088
08-1498-7180
08-1599-9917
08-7927-1518
08-1275-0780
08-3690-7654
08-6474-6259

0-7322-0295
0-7322-0295
0-7322-0295
0-7322-0295
0-7322-0295

08-1690-6286
08-9657-7660
08-1690-9519
08-1599-3662
08-7478-6806

กลุ่มงานอาจารย์ โทรศัพท์กลาง 0-7322-0295 โทรสารกลาง 0-7321-1702
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)

พ.ต.ท. สมเกียรติ เกียรติเลขากุล
พ.ต.ท. บุญเลิศ ทวีวิทย์
พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา โกวิทยา
พ.ต.ท.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน
พ.ต.ท. อนุชัย ณ วัชรเจริญ

หน้า 690

ศชต.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7322-0266 โทรสารกลาง 0-7322-0266
Web Site: www.investigat.Sochoto.police.go.th E-mail: investigate.sochoto@rayalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ
พ.ต.อ. สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์
พ.ต.อ. แวสาแม สาและ
พ.ต.อ. สมคิด ประสพทรัพย์
พ.ต.อ. พิทักษ์ อุทัยธรรม
พ.ต.อ. จงใจรักษ์ คงเผ่า
พ.ต.อ. ต่วนเดร์ จุฑานันท์
พ.ต.อ. สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย
พ.ต.อ. เมธา สิงหะเสนา
พ.ต.อ. สมปราชญ์ กรรณกานนท์
พ.ต.ท. เทพวิษณุ จอมไตรภพ
พ.ต.ท. สัญญา โพชสาลี
พ.ต.ท. ปรมะ สุวรรณโน
พ.ต.ท. พิสิฏฐ์พงษ์ มังกรวงษ์
พ.ต.ท. สมใจ เมืองหมิ้น
พ.ต.ท. ทวี จีนเมือง
พ.ต.ท. วิวัฒนชัย์ ธรรมวิทยาภูมิ
พ.ต.ท. อัครโยธิน บุญวิโรจน์
พ.ต.ท. สวัสดิ์ สัตยานันท์
พ.ต.ท. กฤติภัฐร์ หนูช่วย
พ.ต.ท. รุ่ง แก้วบัวดี
พ.ต.ท. บุญเติม สุวรรณะ
พ.ต.ต. ทีปวัฒน์ ทองบุ
พ.ต.ต. สุมิตร โย้จิ้ว
พ.ต.ต. หวันซุรดิน หะยีมะปีเย๊าะ
พ.ต.ต. สมชาย หัดขะเจ
พ.ต.ต. ทรงกลด จอมใจ

0-7327-4853
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0284
0-7322-0266
0-7322-0270
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7327-4853
0-7322-0266
0-7327-4302
0-7320-3848
0-7322-0266
0-7327-4810
0-7327-4810
0-7327-4810
0-7327-4302
0-7322-0268
0-7322-0266
0-7320-3803
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266

08-1864-8999
08-1897-2916
08-9466-1252
08-1571-4982
08-1627-9165
08-9868-7672
08-1897-0411
08-1598-9304
08-4750-7272
08-1959-4708
08-1851-6372
08-4300-1666
09-1162-4999
09-7345-0076
08-9654-9623
08-1766-5860
08-1205-7645
08-6959-7999
08-1542-4285
08-9296-9755
08-6007-4697
08-1969-8084
08-7594-5559
08-4546-3902
08-9655-5250
08-0540-1137
08-6916-7712
หน้า 691

ศชต.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธนาวุธ ธรรมโสภณ
ร.ต.อ. ปิยเชษฐ์ เลื่อนพลับ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7322-0266
0-7322-0266

08-1598-5196
08-1896-6975

0-7322-0266
0-7322-0270
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266
0-7322-0266

08-1513-8119
08-8791-4701
08-1767-3932
08-1083-1458
08-1894-2119
08-4747-7256
09-8028-7495

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7322-0266 โทรสารกลาง 07-322-0266
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วธูสิริ ดวงแก้ว
พ.ต.ท.หญิง จริยา คำจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ปิยะวรรณ เกษรมาศ
พ.ต.ท.หญิง สุภาณี ชื่นเจริญ
พ.ต.ท. เจ๊ะโซ๊ะ โตงนุแย
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา มูเล็ม
ร.ต.อ.หญิง สุภชัญญา พัศระ

กองกำกับการสืบสวน 1 โทรศัพท์กลาง 0-7327-4279,0-7327-4302 โทรสารกลาง 07-327-4850
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า
พ.ต.ท. โกศล ทองนพเก้า
พ.ต.ท. อภิชาต วรรณโก
พ.ต.ท. ธัชชัย สุวรรณ์
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ ฉุนแสนดี
พ.ต.ต. ชีวิน ฤทธิเรือง

0-7327-4302
0-7327-4302
0-7327-4302
0-7322-0270
0-7327-4302
0-7327-4302

08-1753-3535
08-4977-8789
08-1816-3551
08-1810-1692
08-9866-2395
08-1368-2244

กองกำกับการสืบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 0-7320-3803 โทรสารกลาง 07-320-3803
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล
พ.ต.ท. พรชัย สุวรรณวงศ์
พ.ต.ท. เอกชัย วิเชียร
พ.ต.ท. ธัชพิชัย จารย์วรานนท์
พ.ต.ท. สันติ ศิริเกตุ
พ.ต.ท. เดชาพงษ์ ปรีชัย
พ.ต.ต. เลิศรัช ดีทองอ่อน
พ.ต.ต. รัมลี วาเตะ
ร.ต.อ. ธียาฌพัตท์ รังสิพรามณกุล

0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803
0-7320-3803

08-1628-8040
08-6958-8879
08-1402-7128
08-1959-4775
08-7974-7976
08-9679-4547
08-6335-1059
08-9879-3663
09-8892-6198

กองกำกับการซักถาม 1 โทรศัพท์กลาง 0-7327-4810 โทรสารกลาง 07-327-4810
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดิลก รื่นเนตร
พ.ต.ท. รังษี มั่นจิตร
พ.ต.ท. สุหัช ดำน้อย
พ.ต.ท. ธนวรรธน์ ธนะนิมิตร
พ.ต.ต. สุทธิเดช โอฬาริ

0-7327-4810
0-7327-4810
0-7327-4810
0-7327-4810
0-7327-4810

08-1623-4188
08-6286-4343
08-1956-9536
08-1897-6689
08-9696-8599
หน้า 692

ศชต.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการซักถาม 2 โทรศัพท์กลาง 0-7320-3848 โทรสารกลาง 07-320-3848
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ กสิคุณ
พ.ต.ท. พะเนิน มหาวงศ์
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ การะเกตุ
พ.ต.ท. อับดุลย์ฮาลีม ดือเร๊ะ
พ.ต.ต. เนืองนิตย์ ศรีรักษา
พ.ต.ต. สุรจิต เพชรจอม
พ.ต.ต. ลอระ เซะมิง
พ.ต.ต. พีระพัฒน์ ประทุมทา
ร.ต.อ. อภิชาติ จันจุฬา

0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848
0-7320-3848

08-1443-6666
08-6374-8921
09-3580-5644
08-3398-8057
08-7969-4516
08-7393-2231
08-9964-1975
08-4747-5293
09-4871-9559
09-5649-2456

0-7322-0424
0-7322-0424
0-7322-0424
0-7322-0424
0-7322-0424
0-7322-0424

08-5670-1919
08-1190-5959
08-4149-4549
09-3373-4234
08-1479-8723
08-9877-9895

0-7321-2559
0-7321-1983
0-7321-1180
0-7322-8378
0-7321-1818
0-7321-3073
0-7321-3008

08-1619-9911
08-1768-5262
08-1879-9055
08-1938-9650
08-8782-6144
08-1388-6318
09-9159-9944

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7322-0424 โทรสารกลาง 07-322-0424
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)

พ.ต.อ. ภักดี แจ้งสกุล
พ.ต.อ. กฤษดา ดีลีพจนานันทน์
พ.ต.อ. กฤษณะพงศ์ กัญจน์ชัยกิจ
พ.ต.อ. นรินทร์ เชษฐา
พ.ต.อ. สมเกียรติ อินทสุทธิ์
พ.ต.ต. เสกสันต์ คงคืน

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
Yala Provincial Police
31 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7321-2668 โทรสารกลาง 0-7321-2667, 0-7321-2669
Web Site: www.yala.police.go.th E-mail: it.yala@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
พ.ต.อ. ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
พ.ต.อ. กฤษฎา แก้วจันดี
พ.ต.อ. วิชัย เตียะเพชร
พ.ต.อ. วิฑูรย์ สุระพันธ์
พ.ต.อ. นรินทร์ บูสะมัญ
พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ เป๊กทอง

หน้า 693

ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7321-2669 โทรสารกลาง 0-7321-2669
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. มนตรี จุลานุพันธ์
พ.ต.ท.หญิง นรีกิตติ์ อิสโร
พ.ต.ท.หญิง กนกณุช จันทร์ทรา
พ.ต.ต. ธีรพงษ์ ยุทธยศ
พ.ต.ต. ภูวเดช โชติกมาศ
พ.ต.ต.หญิง สกุณา ละกะเต็บ
พ.ต.ต. ไวยวิทย์ ศรีทอง
พ.ต.ต.หญิง ณิชญาพัฒน์ ธนากรวิริยะ
ร.ต.อ. ยูสรอน อับดุลซามะ

0-7321-2669
0-7321-4204
0-7321-4204
0-7321-3144
0-7321-7318
0-7321-3529
0-7321-2332
0-7320-3820
0-7321-2669

08-9974-7893
08-1969-6346
08-1822-8282
09-3636-6192
08-1698-5616
08-8790-9001
08-9738-1809
08-1990-5688
06-1252-5528

0-7321-3009
0-7321-4201
0-7321-4201
0-7321-4201

08-1885-0366
08-5031-8432
08-1971-4748
08-1443-1267

0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800
0-7321-1800

08-1633-5445
08-5080-7887
08-3399-3424
08-1678-3544
08-1959-6553
08-6488-5343
08-6291-0437
08-0711-1558
08-1959-3921
08-3655-5995
08-0543-6868
08-1848-5426
08-9457-4573

0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634

08-1587-5296
08-9596-8792
08-1898-4656

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7321-4201 โทรสารกลาง 0-7321-4201
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)
ผกก. (สอบสวน)

พ.ต.อ. ธีรพงษ์ ปรุงจิตวิทยาภรณ์
พ.ต.อ. ขจร ปทุมทิพย์เสรี
พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ
พ.ต.อ. สุริยันต์ จันทะวงษ์

กก.สืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7321-1800 โทรสารกลาง 0-7321-1800
ผกก.
รอง.ผกก.
รอง.ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(ต.ท.บ.)

พ.ต.อ. สุทธิเวท บุญยรัตกลิน
พ.ต.ท. พลบูลย์ สุวรรณบูลย์
พ.ต.ท. ธนพล เยาวพักตร์
พ.ต.ต. เชิด ประกอบพุ่ม
พ.ต.ต. วินิจ ขจรจตุพร
พ.ต.ต. พงศ์พันธ์ สุริยะวงศ์
พ.ต.ต. มูฮัมหมัดซูกี กระโด
ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ เจะมะ
ร.ต.อ. รัชพล เจะซู
พ.ต.ต. วิรัตน์ จันทรัตนะ
ร.ต.อ. สุรวุฒิ เกษมสุข
พ.ต.ต. สถาพร เหล่ามูล
พ.ต.ต. พีระศักดิ์ หลอดแก้ว

สภ.เมืองยะลา โทรศัพท์กลาง 0-7321-2634 โทรสารกลาง 0-7321-2634
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.จร.

พ.ต.อ. จำลอง สุวลักษณ์
พ.ต.ท. พรชัย ชูสงค์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ปานบุญทอง
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. คนึง ปิ่นทองน้อย
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ สุวรรณคีรี
พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ ขุนบรรเทิง
พ.ต.ต. กิติเดช มะแซ
พ.ต.ต. ธีระยุทธ เพชรชิต
ร.ต.อ. หาญพล รามด้วง
พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ คำวุ่น
พ.ต.ต. บุญเลิศ นกเกตุ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634
0-7321-2634

08-6041-3114
09-1046-3912
08-1798-2351
08-8395-1316
08-6297-0029
08-4856-6444
08-6956-1462
08-1898-8976

0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355
0-7325-2355

08-1957-5767
09-0862-2829
08-1537-4699
08-1969-3460
08-7271-9167
09-0595-6403
08-2264-3561
08-4890-4433
08-6488-2985

0-7323-4777
0-7323-1607
0-7323-5694
0-7323-4555
0-7323-4555
0-7324-4555
0-7323-5776
0-7323-5699
0-7323-5416

08-1540-0169
08-6306-4753
08-9466-6773
08-9765-6468
09-3626-6644
08-7396-6532
08-9655-1080
08-9465-0906
08-4749-0836

0-7328-5112
0-7328-5112
0-7328-5112
0-7328-5112

09-3640-3142
08-1690-4063
08-1280-8042
08-6288-9877

สภ.ลำใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-7325-2355 โทรสารกลาง 0-7325-2355
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.อ. วิโรจน์ นวลแก้ว
พ.ต.ท. ปิยวัฒน์ สังข์น้อย
พ.ต.ท. โกเมศ ชมชูชื่น
พ.ต.ท. จรัส เส็มสัน
พ.ต.ท. ประเทือง สุวรรณชาตรี
พ.ต.ต. ประพันธ์ บัวแก้ว
ร.ต.อ. รุสดี กะโด
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา ด้วงเหมือน
พ.ต.ต. ประภาส ทองมา

สภ.สภ.เบตง โทรศัพท์กลาง 0-7323-4777 โทรสารกลาง 0-7323-4777
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุชาติ สอิด
พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ พลับพลึง
พ.ต.ท. ถาวร ไชยประสิทธิ์
พ.ต.ท. อดิศวร หัสรังษี
พ.ต.ท. สรชัช ปร่ำเป็ง
พ.ต.ต. รุสมาน ดีนามอ
พ.ต.ต. ณัฐพล นาคบุตรศรี
พ.ต.ต. สิทธิกร เฝื่อคง
พ.ต.ต. สรรณ์เพชร ทองซุ่นห่อ

สภ.อัยเยอร์เวง โทรศัพท์กลาง 0-7328-5112 โทรสารกลาง 0-7328-5112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.

พ.ต.อ. จำเริญ สุวรรณชาตรี
พ.ต.ท. สำราญ มากจันทร์
พ.ต.ท. จักรี รุ่งเรือง
พ.ต.ต. วีระยุทธ มูนี
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พิภพ จันทองตรี
พ.ต.ต. ดือราเซะ กาเราะ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7328-5112
0-7328-5112

08-1896-1084
08-9598-2933

0-7328-4959
0-7328-4959
0-7328-4959
0-7328-4959

08-9443-5123
08-9595-8344
08-1609-0330
08-6491-7699

0-7329-5031
0-7329-5031
0-7329-5031
0-7329-5031
0-7329-5031
0-7329-5031

08-6598-0606
08-1979-1685
08-1280-8042
08-6288-9877
08-1896-1084
08-9598-2933

0-7320-4051
0-7320-4051
0-7320-4051
0-7320-4051
0-7320-4051

09-3771-0081
08-8737-3787
08-9977-2742
08-7291-2076
08-9792-1967

0-7320-3450
0-7320-3450
0-7320-3450
0-7320-3450
0-7320-3450
0-7320-3450
0-7320-3450
0-7320-3451
0-7320-3450

08-1959-6368
08-6498-0656
08-0038-9559
08-1066-4886
08-7292-3355
08-5248-7000
08-9203-8584
09-3636-6141
08-6959-6492

0-7327-3041
0-7327-3041

08-9596-8796
08-5617-4560

สภ.ยะรม โทรศัพท์กลาง 0-7328-4959 โทรสารกลาง 0-7328-4959
สวญ.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. พรชัย ขวัญปัญญา
พ.ต.ต. สุพต สุขเอียด
พ.ต.ต. ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์
พ.ต.ต. สุเทพ รัตนบุษย์

สภ.รามัน โทรศัพท์กลาง 0-7329-5031 โทรสารกลาง 0-7329-5031
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภูวนารถ แก้วน้อย
พ.ต.ท. ชาญวุฒิ รักษาพราหมณ์
พ.ต.ท. จักกรี รุ่งเรือง
ร.ต.อ. วีระยุทธ มูนี
พ.ต.ต. พิภพ จันทองตรี
พ.ต.ต. ดือราเซะ กาเราะ

สภ.จะกว๊ะ โทรศัพท์กลาง 0-7320-4051 โทรสารกลาง 0-7320-4051
สวญ.
สว. (สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.ท. สุรนันท์ ชอบงาม
พ.ต.ท. วิรัช ชื่นนิรันดร์
พ.ต.ท. สุเทพ จันทรมาส
พ.ต.ต. สิทธิพันธ์ สุวรรณโณ
พ.ต.ต. วินัย ไวยรจนา

สภ.โกตาบารู โทรศัพท์กลาง 0-7320-3450 โทรสารกลาง 0-7320-3450
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.อก.
สว.สส.
สวป.

พ.ต.อ. ปัญญา คารวนันทน์
พ.ต.ท. อานนท์ ประดิษฐแสง
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ ชินพงศ์
พ.ต.ท. ชานนท์ จันทร์เพ็ญ
พ.ต.ท. จุฬาชัย แสงกุล
พ.ต.ท. คำพันธ์ แสนทวีสุข
พ.ต.ท.หญิง วลัยพร จิตณรงค์
พ.ต.ต. โกสินทร์ นรสิงห์
ร.ต.อ. เชิดชู สุวรรณรัตน์

สภ.ท่าธง โทรศัพท์กลาง 0-7327-3041 โทรสารกลาง 0-7327-3041
สว.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.ท. ภาคภูมิ ฤาชัย
พ.ต.ท. ธนา คำยศ

หน้า 696

ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง
สว. (สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ อ่อนละมูล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7327-3041

09-4561-1423

0-7329-1174
0-7329-1174
0-7329-1174
0-7329-1174
0-7329-1174
0-7329-1174

09-4582-4985
08-1679-6999
08-9599-1658
09-4592-9855
08-9595-5293
08-9799-7966

0-7329-9934
0-7329-9934
0-7329-9934
0-7329-9934

08-3399-1374
06-3947-8963
08-8782-4360
09-8877-5565

0-7328-9384
0-7328-9384
0-7328-9384
0-7328-9384
0-7328-9384
0-7328-9384
0-7328-9384

08-1990-3884
08-1443-1267
08-1896-9699
08-9657-3200
08-1091-5899
08-1857-6077
09-0161-3313

0-7328-1960

08-4862-6661

0-7329-7026
0-7329-7026
0-7329-7026
0-7329-7026
0-7329-7026
0-7329-7026
0-7329-7026
0-7329-7026

08-1738-0427
08-1542-7790
08-4428-2823
08-6692-5809
09-3675-9940
08-6920-3228
08-1080-0901
08-1787-2707

สภ.ยะหา โทรศัพท์กลาง 0-7329-1174 โทรสารกลาง 0-7329-1174
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

พ.ต.อ. ปพนวัฒน์ ขัตติยะวรานันท์
พ.ต.ท. สายูตี กาเต๊ะ
พ.ต.ท. ครรชิต ปานจันทร์
พ.ต.ท. พยงศักดิ์ หนูรัก
พ.ต.ท. นคร นิลพันธุ์
พ.ต.ท. ประยุทธ เหลืองทอง

สภ.ปะแต โทรศัพท์กลาง 0-7329-9934 โทรสารกลาง 0-7329-9934
สวญ.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.ท. เจริญ นวนทอง
พ.ต.ท. เมธี พาชื่นใจ
พ.ต.ต. บุญศักดิ์ หนูหมาด
ร.ต.อ. สวน ถิระผะลิกะ

สภ.บันนังสตา โทรศัพท์กลาง 0-7328-9384 โทรสารกลาง 0-7328-9384
ผกก.
ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. มุสตอพา มะนิ
พ.ต.อ. สุริยันต์ จันทะวงษ์
พ.ต.ท. เทวินทร์ แพเพชรทอง
พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ศรีอาราม
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ คำสุข
พ.ต.ต. ฉกาจ ช่วยสง
พ.ต.ต. ยม เวชสิทธิ์

สภ.บาตูตาโมง โทรศัพท์กลาง 0-7328-1960 โทรสารกลาง 0-7328-1960
สว.

พ.ต.ต. บัญชา สังกะเพศ

สภ.ธารโต โทรศัพท์กลาง 0-7329-7026 โทรสารกลาง 0-7329-7026
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จรัส ชิณนะพงศ์
พ.ต.ท. กรกช พันธรักษ์
พ.ต.ท. ชำนาญวิทย์ เทพอาจ
พ.ต.ท. ประสม หลวงพูล
พ.ต.ท. ผดุงศิลป์ แข็งเขตกรณ์
พ.ต.ท. ชัยยง อินเทิง
พ.ต.ต. วิสันต์ ดำสีแก้ว
พ.ต.ท. เหนือฟ้า มุสิเกตุ
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.แม่หวาด โทรศัพท์กลาง 0-7328-0157 โทรสารกลาง 0-7328-0023
รอง ผกก. (สอบสวน)
สว.สส.
สว. (สอบสวน)
สวป.

พ.ต.ท. วิมล พันชัย
พ.ต.ท. มานพ บริพันธ์
พ.ต.ท. รัชพล วงศ์อ่วน
พ.ต.ต. บุญทิพย์ แก้ววิเศษ

0-7328-0157
0-7328-0157
0-7328-0157
0-7328-0157

08-8308-7659
08-1096-6163
08-4402-2440
08-1094-7167

0-7325-8094
0-7325-8094
0-7325-8094
0-7325-8094
0-7325-8094
0-7325-8094

06-1351-9653
08-2234-6977
08-0708-1370
09-3716-2328
08-7477-7130
08-6292-9946

0-7323-8101
0-7323-8101
0-7323-8101
0-7323-8101
0-7323-8101
0-7323-8101
0-7323-8101
0-7323-8101

08-1959-4708
08-7393-1119
08-9808-1330
08-1598-3522
08-3602-6940
08-2483-9204
08-6896-2530
08-6695-0846

0-7341-4046
0-7341-4557
0-7341-4549
0-7341-4688
0-7341-4688
0-7341-4688

08-1898-0313
08-1766-5089
08-0504-7146
08-1328-7423
08-4848-6769
08-2830-9432

สภ.กาบัง โทรศัพท์กลาง 0-7325-8094 โทรสารกลาง 0-7325-8094
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ญาณพงศ์ อุบลบาน
พ.ต.ท. อภิชาติ เดชฤกษ์ปาน
พ.ต.ท. สมพร ดำราษฎร์
พ.ต.ต. สุรินทร์ สังแสตมป์
พ.ต.ต. สุทัศ ทองประสม
พ.ต.ต. สุจินต์ พรหมรักษา

สภ.กรงปินัง โทรศัพท์กลาง 0-7323-8101 โทรสารกลาง 0-7323-8101
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. รักชาติ รืองเจริญ
พ.ต.ท. จิระศักดิ์ วิกรัยเจริญยิ่ง
พ.ต.ท. ธนินท์รัฐ อ่วมเจริญพร
พ.ต.ท. เชาว์ ชุมวรเดช
พ.ต.ท. ชำนาญ บุตรภักดิ์
พ.ต.ท. จตุรงค์ ดรอ่อนเบ้า
พ.ต.ท. ปฐม ครุ่ยทอง
พ.ต.ท. เฉลิมสักดิ์ สุขวงศ์

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Police
147 ถ.เกษมสำราญ ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี 94000
โทรศัพท์กลาง 0-7341-4744 โทรสารกลาง 0-7341-4688, 0-7341-4650
Web Site: www.pattanipolice.com E-mail: warroom2008@gmail.com
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ทนงศักดิ์ วังสุภา
พ.ต.อ. ปราบพาล มีมงคล
พ.ต.อ. มาโนช อนันต์ฤธิ์กุล
พ.ต.อ. ธเรศ แก้วละเอียด
พ.ต.อ. ขวัญดี ฉิมพลี
พ.ต.อ. ไมตรี สัตยากุล
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่ง
รอง ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ภูดิท พานิชประเสริฐ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7341-4733

08-9466-2999

0-7341-4688
0-7341-4024
0-7341-4792
0-7341-4719
0-7341-4688
0-7341-4753
0-7341-4824
0-7341-4792
0-7341-4736

08-6758-7158
08-1593-6756
08-9978-7679
08-1608-0070
08-9464-9492
08-6958-1566
08-9597-2062
08-9978-7679
08-4444-8480

0-7342-3042

08-1959-1980

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7341-4744 โทรสารกลาง 0-7341-4688
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

พ.ต.อ. จีระเดช ชมบุญ
พ.ต.ท.หญิง ปุณภา เอี่ยมสะอาด
พ.ต.ท.หญิง ชฎาพร พงษ์นุรักษ์
พ.ต.ต. กฤษนล อุมาจิ
พ.ต.ต. นิกร บุญยะวัน
พ.ต.ต. ธนวรรธน์ เกาะยอ
พ.ต.ท.หญิง ปารีดะ สันบากอ
พ.ต.ท.หญิง ชฎาพร พงษ์นุรักษ์
พ.ต.ต. ภควัฒน์ ภัทรนันท์สกุล

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7333-2721 โทรสารกลาง 0-7334-8855
ผกก. (สอบสวน)

พ.ต.อ. โมหะมะอิดือเระ สาหวี

กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี โทรศัพท์กลาง 0-7333-2721 โทรสารกลาง 0-7334-8855
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล
พ.ต.ท. วชรศาสน์ ทองยิ่ง
พ.ต.ต. อำนาจ ลี้พิสิษฐ์สกุล
พ.ต.ท. วิเชียร อบภิรมย์
พ.ต.ท. ศิริชัย สุขสารัญ
พ.ต.ท. มารุต สงขาว
พ.ต.ต. ไพบูลย์ พูนมะณี
พ.ต.ต. พัลลพ คงใหม่
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ เพชรกาฬ
พ.ต.ต. จำเนียร คงใหม่
ร.ต.อ. ฟาฮามิ เฮ็งปิยา
ร.ต.อ. อับดุลรอฮิม ยูโซ๊ะ

0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855
0-7334-8855

08-5672-4095
09-0791-3883
08-6573-8160
08-1798-1321
08-9950-2525
08-1957-6685
08-1170-6012
08-3069-4669
09-3579-0789
08-1099-2392
08-4929-6226
08-9296-9125

0-7333-6289
0-7334-8555
0-7334-8729
0-7334-8555
0-7334-8555
0-7334-8555

08-1277-8452
08-1093-2111
08-9654-3419
09-9709-0329
08-9595-8625
08-7969-2827

สภ.เมืองปัตตานี โทรศัพท์กลาง 0-7334-8555 โทรสารกลาง 0-7334-8555
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. กีรติ แวยูโซ๊ะ
พ.ต.ท. เรวัติ ศรีจันทร์ทับ
พ.ต.ท. อันธีร์ ก่ออารี
พ.ต.ท. รัฐกร ใจจริง
พ.ต.ต. เจริญพงษ์ ชูพันธ์
พ.ต.ต. สายูตี สติยมานะ
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.อก
สว.สส
สวป.
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. คณนาถ ไพนุพงศ์
พ.ต.ต. สุริยัน อัลยุฟรี
พ.ต.ต. ปรมัติ แสงปรี
พ.ต.ต. ตัรมีซี เจ๊ะดี
ร.ต.อ. จรภัทร ทิพย์อักษร
ร.ต.อ. ปกรณ์ คารวรัตนพิเชฐ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7334-8555
0-7334-8555
0-7334-8555
0-7334-8555
0-7334-8555
0-7331-0317

08-1622-2995
08-0716-3939
08-9136-4460
09-0881-1791
08-6589-5303
08-7106-0571

0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397
0-7341-1397

08-0545-2339
08-2431-3879
08-1596-3831
08-1823-2631
08-1766-8100
08-6276-6339
08-9596-3264
08-6409-9030
08-9658-4582

0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489
0-7343-7489

08-4599-9465
08-1375-7786
08-9193-3122
08-9654-3419
08-3183-8983
08-3399-3775
08-1738-7236
08-4120-4320
06-2969-9888
06-1243-5130
08-9598-1457
08-6294-3555

0-7343-1112
0-7343-1112
0-7343-1112

08-1963-0993
09-3617-8787
08-6318-9665

สภ.สายบุรี โทรศัพท์กลาง 0-7341-1397 โทรสารกลาง 0-7341-1397
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.สส
สวป
สวป
สว.สส
สว.อก

พ.ต.อ. มานะ เดชาวริษฎ์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ขำผุด
พ.ต.ท. ลิขิต ทองปาน
พ.ต.ท. สันติ เครือสิงห์
พ.ต.ท. ชนะศักดิ์ อินทองแก้ว
พ.ต.ท. วิรัช ซุ้นอื้อ
พ.ต.ต. ถวิล บุญปาสะ
พ.ต.ต. ประพจน์ ล้อมเขตร
พ.ต.ต. ณัฐพล ธรรมทินโณ

สภ.หนองจิก โทรศัพท์กลาง 0-7343-9489 โทรสารกลาง 0-7343-9489
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.อก

พ.ต.อ. ฐมฌ์พงศ์ เพ็ชร์พิรุณ
พ.ต.ท. สุวิทย์ ลายเจียร
พ.ต.ท. เชิด ทองฉายวัฒนะ
พ.ต.ท. อันธีร์ ก่ออารี
พ.ต.ท. ชัยยะ กิ้มตั้น
พ.ต.ท. พงษ์สนั่น โภชากรณ์
พ.ต.ท. มะรูดิง เจะโด
พ.ต.ท. สมปอง รองยาง
พ.ต.ท. อรรถวุฒิ เพ็ชรแก้ว
พ.ต.ท. ป้อมเพ็ชร โชติกลาง
พ.ต.ท. ทิวา ศรีพรหม
พ.ต.ต. สุรพร เกตุเกลี้ยง

สภ.โคกโพธิ์ โทรศัพท์กลาง 0-7343-1112 โทรสารกลาง 0-7343-1025
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. อุทัย ทิพย์เสภา
พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ ปัญญาชนวัฒน์
พ.ต.ท. กิตติ์มชนม์ จันยะรมณ์
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.อก

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ เพชรนิล
พ.ต.ต. ดำริห์ จิตรแจ้ง
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ เพชรจรูญ
ร.ต.อ. วริศร มัจฉา
พ.ต.ท.หญิง ยุพิน พรหมบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7343-1112
0-7343-1112
0-7343-1112
0-7343-1112
0-7343-1112

08-1898-4025
08-4766-1532
08-1798-7506
08-1615-5392
08-1098-3997

0-7348-7985
0-7348-7985
0-7348-7985
0-7348-7985
0-7348-7985
0-7348-7985
0-7348-7985
0-7348-7985

08-1537-3919
08-5790-4770
08-1897-4419
08-6294-4092
08-1099-2568
08-1478-1293
09-0958-6623
08-9595-4439

0-7343-9039
0-7343-9039
0-7343-9039
0-7343-9039
0-7343-9039
0-7343-9039
0-7343-9039

08-1898-3563
08-9466-0030
08-1990-3884
08-8115-5446
08-7287-0909
08-1479-3138
08-6293-4477

0-7349-7097
0-7349-7097
0-7349-7097
0-7349-7097
0-7349-7097
0-7349-7097
0-7349-7097

08-1402-7128
08-6289-0114
08-7262-5809
08-4424-2044
09-5506-4168
08-9294-2181
08-9299-5267

0-7349-9160
0-7349-9160

08-9467-7991
08-9879-9618

สภ.ยะหริ่ง โทรศัพท์กลาง 0-7348-7985 โทรสารกลาง 0-7348-7985
ผกก
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส
สวป.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.อก

พ.ต.อ. มนตรี คงวัดใหม่
พ.ต.ท. ภูษิต รัตนภิรมย์
พ.ต.ท. ต่อลาภ เล็งฮะ
พ.ต.ท. เฉลิมชัย เพชรกาศ
พ.ต.ต. สมพงค์ เจริญสุข
พ.ต.ต. ยูโซะ เจ๊ะเกาะ
พ.ต.ท. สืบตระกูล จันทร์ฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง เมรี ภูดินดาน

สภ.ยะรัง โทรศัพท์กลาง 0-7343-9039 โทรสารกลาง 0-7343-9291
ผกก.
รอง ผกก.(ป.)
รอง ผกก.(สส.)
สว. (สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. สมบูรณ์ พวงมาลัย
พ.ต.ท. วิรัตน์ พุดคง
พ.ต.ท. มุสตอพา มะนิ
พ.ต.ต. อรรถวุฒิ เพชรแก้ว
พ.ต.ต. อาลี หลีเยาว์
พ.ต.ต. ประเสริฐ มุกสิกพันธุ์
พ.ต.ต. ปัญญา อู่ตะเภา

สภ.มายอ โทรศัพท์กลาง 0-7349-7097 โทรสารกลาง 0-7349-7097
ผกก
รอง ผกก.ป
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.ป
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. เอกชัย วิเชียร
พ.ต.ท. สัญญา เจริญเระ
พ.ต.ท. ชัยพร หรมสำลี
พ.ต.ท. วฤทธิ์ เจ๊ะโด
พ.ต.ต. สัจจา แก้วศรี
พ.ต.ต. ศักดิ์รินทร์ หลำเอียด
พ.ต.ต. จิระวัฒน์ ทิพย์อักษร

สภ.ปะนาเระ โทรศัพท์กลาง 0-7349-160 โทรสารกลาง 0-7349-160
ผกก
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. ชาติชาย ชนะสิทธ์
พ.ต.ท. สมชาย จันยัง
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ตำแหน่ง
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นปภัช ชัยมูล
พ.ต.ท. นราวี บินแวอารง
พ.ต.ต. นิกร สุกใส
พ.ต.ต. แดนชัย พันธุ์ชา
พ.ต.ต. พงศกร วรรณทอง
พ.ต.ท. พิริยา เจตวรานนท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7349-9160
0-7349-9160
0-7349-9160
0-7349-9160
0-7349-9160
0-7349-9160

08-1806-1849
08-3399-8800
08-9462-2314
08-5678-4999
09-3112-0426
08-0701-6809

0-7335-6508
0-7335-6508
0-7335-6508
0-7335-6508
0-7335-6508
0-7335-6508
0-7335-6508
0-7335-6508

08-1826-5366
08-1896-2605
08-8107-6181
08-4876-4842
08-9653-4388
08-7986-1007
08-4395-5029
09-3575-0066

0-7348-1016
0-7348-1016
0-7348-1118
0-7348-1016
0-7348-1016
0-7348-1119

08-1957-3250
08-1959-5121
08-9870-3696
08-9733-0791
08-9298-6545
08-3030-3041

0-7348-9197
0-7348-9197
0-7348-9197
0-7348-9197
0-7348-9197
0-7348-9197
0-7348-9197
0-7348-9197

08-1888-1081
08-1540-7373
08-1263-7707
08-9296-4753
08-1098-5091
08-9118-9018
08-6946-4884
08-1896-7254

สภ.แม่ลาน โทรศัพท์กลาง 0-7335-6508 โทรสารกลาง 0-7335-6508
ผกก.
รอง ผกก.ป
รองผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส
สว.อก

พ.ต.อ. สนธยา ธูปทอง
พ.ต.ท. โฆษิต เบญจกุล
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ สกุลเดช
พ.ต.ท. ทศม ม่วงเกษม
พ.ต.ท. ทวีป สังข์แกห้ว
พ.ต.ต. จตุรภัทร นาคพันธ์
พ.ต.ต. วิชัย แก้วประดิษฐ์
พ.ต.ท. อำนวย สุวลักษณ์

สภ.ไม้แก่น โทรศัพท์กลาง 0-7348-1016 โทรสารกลาง 0-7348-1098
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. โกวิทย์ รัตนโชติ
พ.ต.ท. ดุษิต ทองสอง
พ.ต.ท. ทนง พวงมะณี
พ.ต.ต. พันธชัย รัตนประพันธ์
พ.ต.ต. ชิต สินสุข
พ.ต.ต. จุติ เจริญรัมย์

สภ.ทุ่งยางแดง โทรศัพท์กลาง 0-7348-9197 โทรสารกลาง 0-7348-9197
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส
สว.สส
สว.อก
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. พฤกษ์ เลี้ยงสุข
พ.ต.ท. นริศ กะเจ
พ.ต.ท. สมคิด นาหนอง
พ.ต.ท. อารัญ รักษ์วงศ์
พ.ต.ท. นิพนธ์ ศรีสุวรรณ์
พ.ต.ต. ธัชชัย พงศ์มานะวุฒิ
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ ไข่ทองมาก
พ.ต.ต. วีระวัฒน์ ดำรงกูล

หน้า 702

ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.กะพ้อ โทรศัพท์กลาง 0-7349-4004 โทรสารกลาง 0-7349-4004
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส
สว.อก
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประยงค์ โคตรสาขา
พ.ต.ท. มาหะมะ เจะมะ
พ.ต.ท. ชูชาติ ชิณวงศ์
พ.ต.ท. ชัยยะ กิ้มตั้น
พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ เมฆใหม่
พ.ต.ท. สุพจน์ กาญจนคร
พ.ต.ต. ภูมิภัฒน์ กริชนิกรกุล
พ.ต.ท. เกษมสิทธิ์ จำปาทอง
พ.ต.ต. วิรัช คงเสน
พ.ต.ต. ธเนศ เปี่ยมสรศักดิ์

0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004
0-7349-4004

08-6233-2444
08-3512-5678
08-9975-1630
08-3183-8983
08-1062-9655
08-1879-6295
08-4214-6269
08-9724-1548
08-9039-6741
08-4362-1725

0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590
0-7341-8590

08-7475-3126
08-6288-2566
08-6876-7002
08-5671-4554
08-9869-1449
08-6292-9213
08-7157-7354
08-9140-0292
08-1571-5452

0-7335-8700
0-7335-8700
0-7335-8700
0-7335-8700
0-7335-8700
0-7335-8700
0-7335-8700
0-7335-8700

08-1959-9809
09-5957-4659
08-0172-9607
08-9876-8754
08-9380-8059
09-3781-8883
08-4444-8480
08-0085-1734

0-7346-2234
0-7346-2234

08-6481-0459
08-1022-0479

สภ.บ้านโสร่ง โทรศัพท์กลาง 0-7341-8590 โทรสารกลาง 0-7341-8590
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว. (สอบสวน)
สว.สส
สว.อก

พ.ต.อ. ธีรพจน์ ยินดี
พ.ต.ท. ไพจิตต์ รุจิศรัณย์
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ มณีวงษ์ชัยกิจ
พ.ต.ท. สุเทพ จันทร์สีดำ
พ.ต.ท. รมหลี ยากะจิ
พ.ต.ต. สุเมธ พัฒนจินดา
พ.ต.ต. วิเชียร ทะน้อม
พ.ต.ต. วีระ แจ่มจันทา
พ.ต.ต. สุขสันต์ กษิติกุล

สภ.นาประดู่ โทรศัพท์กลาง 0-7335-8700 โทรสารกลาง 0-7335-8700 กด 1
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. มานิตย์ ยิ้มซ้าย
พ.ต.ท. ปภาณ จันทร์กลับ
พ.ต.ท. สุชัย เกวียนโคกกรวด
พ.ต.ท. เบญจา เอี่ยมสำอางค์
พ.ต.ท. มานิจ คชอ่อน
พ.ต.ต. อนุวัตร ดอเลาะเซาะ
พ.ต.ท. ภควัฒ ภัทรนันท์สกุล
พ.ต.ต. สุวิทย์ ยอดวิจิตร

สภ.ราตาปันยัง โทรศัพท์กลาง 0-7346-2234 โทรสารกลาง 0-7346-2234
สว.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.ต. เฮรามาน เจ๊ะดี
พ.ต.ท. กฤตพัฒน์ บุญยเกษมโรจน์
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ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่ง
สว. (สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ชนะมาร ต็นปักษี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7346-2234

มือถือ
08-7032-9666

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
Narathiwat Provincial Police
99/9 หมู่ที่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 96000
โทรศัพท์กลาง 0-7351-7900 โทรสารกลาง 0-7351-7917
Web Site: www.narathiwat .police.go.th E-mail: nara@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ.1)

พล.ต.ต. พัฒนวุธ อังคะนาวิน
พ.ต.อ. นิตินัย หลังยาหน่าย
พ.ต.อ. จักรพร แท่นทอง
พ.ต.อ. สุเทพ ภัทรวิวัฒน์
พ.ต.อ. ไมตรี ฉิมเฉิด
พ.ต.อ. รัฐบวร บำรุงรส
พ.ต.อ. ธวัชชัย ดุกสุขแก้ว
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา จันทะคาร

0-7351-7909 [1909]
0-7351-7910 [1910]
0-7351-7912 [1912]
0-7351-7913 [1913]
0-7351-7614 [1914]
0-7351-7915 [1915]
0-7351-7911 [1911]
0-7351-7916 [1916]

08-1766-3794
08-1898-7420
08-6555-4533
08-0590-1605
08-1838-5568
08-4890-0137
08-4745-5225
08-1277-6701

0-7351-7929 [1927]
0-7351-7928 [1928]
0-7351-7921 [1921]
0-7351-7930 [1930]
0-7351-7903 [1903]
0-7351-7932 [1932]
0-7351-7926 [1926]
0-7351-7905 [1905]
0-7351-7923 [1923]
0-7351-7907 [7907]

08-1690-6635
08-1679-5784
08-6963-6249
08-6291-3165
08-9888-8580
08-3421-1437
08-1677-1101
08-1276-6701
08-5338-5596
08-9737-7212

0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778

08-7226-3222
08-1481-1616
08-1919-8072
08-7801-3888
08-1716-4171
08-6072-4936

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7351-7900 โทรสารกลาง 0-7351-7917
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.1
สว.ฝอ.2
สว.ฝอ.3
สว.ฝอ.4
สว.ฝอ.5
สว.ฝอ.6
สว.ฝอ.7

พ.ต.อ. เฉลิมชัย เศรษฐพูธ์
พ.ต.ท. สำเริง ขุนสุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง อาภากรณ์ อนุรักษ์ธนากุล
พ.ต.ต. มานพ พรหมเมศร์
พ.ต.ท.หญิง ปนิตา พลิพันธ์
พ.ต.ต. ชลวิทย์ ดำดี
พ.ต.ท.หญิง วีระวรรณ์ ศิริตะโร
พ.ต.ต. จำนงค์ ขวัญคีรี
พ.ต.ท.หญิง อภิญญา คำมงคล
ร.ต.อ. ไพศาล แสงอรุณ

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7351-5778 โทรสารกลาง 0-7351-5778
หน.กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อิศเรศ สงวนงาม
พ.ต.อ. ฉัตรมงคล แก้วประเสริฐ
พ.ต.อ. บัลลังก์ โพธิ์ทอง
พ.ต.อ. วศิน จินตเสถียร
พ.ต.อ. สุทิน จินะไชย
พ.ต.อ. สมชาย เพียขันธ์
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ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. เทียน สายฟ้าแลบ
พ.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ ศรีไชย
พ.ต.อ. คมสัน จรัสศรี
พ.ต.อ. สนธยา ดีหะสิงห์
พ.ต.ท. อนันต์ จริงจิตร
พ.ต.ท. พงศกร เข็มราช
พ.ต.ต. วันชัย นนท์อ่อน
พ.ต.ต. สราวุธ ณะสุข
พ.ต.ต. พิมาย แสงแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778
0-7351-5778

08-1938-0287
09-6873-3829
08-1887-0181
08-7008-6760
08-9731-9893
08-1947-7009
08-6955-6449
08-9463-7131
08-1897-4675

0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028
0-7351-1028

08-7392-3652
08-0035-9060
08-7887-8001
08-6294-3356
08-1099-2126
08-1957-4184
08-7712-6333
08-7712-6333
08-9297-2675
08-6285-7557
08-4069-9438
08-0138-3970

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-7351-1028 โทรสารกลาง 0-7351-1028
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด)

พ.ต.อ. ธรรศภณ สาราพฤษ
พ.ต.ท. ไชยยงค์ ชำนาญดี
พ.ต.ท. ปิยภัทร ทองพันธ์เลิศกุล
พ.ต.ต. วินิต แก้วมณี
พ.ต.ต. สมพงศ์ แก้วจุรัตน์
พ.ต.ต. อนุรักษ์ สุริวงศ์
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ คชภักดี
พ.ต.ต. สมมาตร นิลอินจันทร์
พ.ต.ต. พิชัย ชูยงค์
ร.ต.อ. นรเศรษฐ์ สุขศรี
ร.ต.อ. วิรัตน์ เพชรศรี
พ.ต.ต. ประจวบ นิ่มเรือง

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โทรศัพท์กลาง 0-7351-2118 โทรสารกลาง 0-7351-2118
ผบ.ร้อย นปพ.

ร.ต.อ. สมคิด เทพเพชร

0-7351-2118

08-6296-7780

0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105

08-0099-1144
08-1104-8558
08-6295-2589
08-9569-2300
08-9979-0227
08-1684-1340
08-2767-8320
08-4831-7999

สภ.เมืองนราธิวาส โทรศัพท์กลาง 0-7351-3105 โทรสารกลาง 0-7351-3105
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เจริญ ธรรมขันธ์
พ.ต.ท. อำไพ ชุมช่วย
พ.ต.ท. อาภากร วีรูปักษ์อารักษ์
พ.ต.ท. สมภาร ชะพินใจ
พ.ต.ท. ไชยวิวัฒน์ จันทร์ทร
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ นีระพจน์
พ.ต.ท. วสุ เพ็งที
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา
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สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.จร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. เจต กระมลอุฬาร
พ.ต.ต. คงศักดิ์ แดงดี
พ.ต.ต. อดุลย์ โตะสะ
ร.ต.อ. สามารถ หิมวงษ์
พ.ต.ท. เอกราช กิจเวช
พ.ต.ต. ธัญ ศิริขันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105
0-7351-3105

08-9653-3810
08-1963-4957
08-6655-5375
08-3184-9442
08-4384-1960
08-6525-3635

0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533
0-7361-1533

08-1896-6328
08-4067-1235
08-1963-3675
08-1714-2769
09-5438-4011
08-9707-2297
09-8671-2566
08-9464-8294
08-6310-2634
08-9929-2695
08-1275-4615
08-1276-3850
08-8835-8453
08-1407-9276

0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194
0-7358-1194

08-7297-3140
08-3457-4788
08-4853-3194
09-6119-8963
08-1648-1349
08-8456-7321
08-1542-9818
08-0702-1673
08-0140-0290
09-4593-8573
08-5058-0823

สภ.สุไหงโกลก โทรศัพท์กลาง 0-7361-1533 โทรสารกลาง 0-7361-1533
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กองอรรถ สุวรรณชำ
พ.ต.ท. ชาตรี รัตนคช
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ทองสองสี
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นันทวงศ์
พ.ต.ท. มานะ สุขเจริญ
พ.ต.ท. จำเนียร แสงคำ
พ.ต.ต. ภูชิต เกตุแก้ว
พ.ต.ต.หญิง ปรียาภรณ์ ชูอินทร์
พ.ต.ต. สัณฐิติ จวบอรุณ
พ.ต.ต. จรูญ ชัยกิจภรณ์
พ.ต.ต. จรูญ ด้วงไข่
ร.ต.อ. สุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์
พ.ต.ท. นิติ สุขสันต์
ร.ต.อ. อัซสัน ฮามุ

สภ.ตากใบ โทรศัพท์กลาง 0-7358-1194 โทรสารกลาง 0-7358-1194
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พชรพล ณ นคร
พ.ต.ท. วีรยุทธ ตาสีพันธุ์
พ.ต.ท. ฉลอง รัตนภักดี
พ.ต.ท. นนท์วริศ ทาบึงกาฬ
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ นีระพจน์
พ.ต.ท. นพดล กิ่งทอง
พ.ต.ท. ธงชัย พุกกาพันธ์
พ.ต.ท. ธนเดช โชติธนภักดี
พ.ต.ท. สุวรรณ มณีโชติ
ร.ต.อ. ทิพชัย ชลสินธุ์
พ.ต.ต. ราชันย์ โกบทอง
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ. สุไหงปาดี โทรศัพท์กลาง 0-7365-1157 โทรสารกลาง 0-7365-1157
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุวโรจน์ สุนหวิทยานนท์
พ.ต.ท. กิตตพัทธ์ เที่ยงน้อย
พ.ต.ท. มนตรี เอี่ยมระหงษ์
พ.ต.ท. อัษฏาวุธ นาใจดี
พ.ต.ท. ศรันย์พงศ์ จักษุกรรฐ
พ.ต.ต. ศิริชัย โสมอินทร์
พ.ต.ท. วชิระ ศุภพิสิษฐ์กุล
พ.ต.ต. อารีย์ เรืองยังมี
พ.ต.ต. ธีรศักดิ์ วิสมิตะนันท์

0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157
0-7365-1157

08-1825-6577
09-8839-9352
08-2825-1322
08-7954-6931
08-4479-7929
08-4340-9597
08-3655-5499
08-9299-0004
08-1898-4134

0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967
0-7367-1967

08-1897-4740
08-8752-8854
06-1545-6662
08-1897-8934
08-9596-2475
08-5183-8366
09-5660-1858
08-6489-3865
08-1711-4006
08-4312-8908
08-6480-0442
08-7102-6283

0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112
0-7357-1112

08-1897-7062
08-9735-2040
08-7870-5253
08-8261-0853
09-7329-4906
08-1894-9742
08-8783-8549
08-9294-0101
08-5117-8660

สภ.ระแงะ โทรศัพท์กลาง 0-7367-1967 โทรสารกลาง 0-7367-1967
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภักดี ปรีชาชน
พ.ต.ท. ปราโมทย์ สังช์ทอง
พ.ต.ท. เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล
พ.ต.ท. สมใจ สิงห์เกลี้ยง
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วัตตธรรม
พ.ต.ท. สุเมธ จงเนติวิศิษฐ์
พ.ต.ต. วราวรรธ จันทร์คูเมือง
พ.ต.ต. นเรศ พุ่มแก้ว
พ.ต.ท. ชาติ นพชำนาญ
พ.ต.ต. สาโรจน์ ชาญแท้
พ.ต.ต. ไพรัตน์ เกียรติเจริญศิริ
พ.ต.ต. ธนาเทพ วรรณกูล

สภ.รือเสาะ โทรศัพท์กลาง 0-7357-1112 โทรสารกลาง 0-7357-1112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ บัวแดง
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองขาว
พ.ต.ท. สาคร พรหมโชติ
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ โกมลสวรรค์
พ.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ ไตรราช
พ.ต.ต. รัตพล วรรณะ
พ.ต.ต. เด่นพงษ์ เต็มยอด
พ.ต.ต. เพิ่มศักดิ์ หน่อแดง
พ.ต.ต. สมพร ศรีโชติช่วง
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ศรีสาคร โทรศัพท์กลาง 0-7356-1090 โทรสารกลาง 0-7356-1090
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุธน สุขวิเศษ
พ.ต.ท. ธรรมรงค์ เกลี้ยงเคล้า
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รักด้วง
พ.ต.ท. วีระ เทพภูเวียง
พ.ต.ต. เสรี หะยีดิง
พ.ต.ต. สุวิทย์ ทองอนันต์
พ.ต.ต. บารีน ธำรงสัจจะ
พ.ต.ต. ธิติวุฒิฒ์ เพชรรักษ์

0-7356-1090
0-7356-1090
0-7356-1090
0-7356-1090
0-7356-1090
0-7356-1090
0-7356-1090
0-7356-1090

08-9876-1557
08-1963-7099
08-1608-5080
09-1868-7447
08-2827-8168
08-8773-5912
08-9887-2393
08-5896-3541

0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098
0-7359-9098

08-1897-3968
08-1541-7826
08-0063-7026
08-6961-9009
09-0702-8185
09-5604-0869
08-2261-2033
08-6290-5560
08-7291-2789

0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127
0-7359-1127

08-7393-1188
08-1898-3482
08-1898-6973
09-2645-7928
08-0170-8294
08-8873-3959
08-6597-9066
08-9235-9200
08-9735-6125

0-7365-9662
0-7365-9005
0-7365-9005

08-4840-1851
08-1896-8387
09-1645-4963

สภ.บาเจาะ โทรศัพท์กลาง 0-7359-9098 โทรสารกลาง 0-7359-9098
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปัตตะ มะดาวา
พ.ต.ท. ปราโทย์ แก้วขาว
พ.ต.ท. ธนาธิป โสภาพ
พ.ต.ท. เปลี่ยน ชูสุวรรณ์
พ.ต.ท. สมพงษ์ ณ สงชลา
พ.ต.ท. วิทยา พฤกษ์อุดม
พ.ต.ต. สรรเสริญ เหมือนพรรณราย
พ.ต.ต. อับดุลฮามีด บือราเฮง
พ.ต.ต. สุเทพ รองพล

สภ.ยี่งอ โทรศัพท์กลาง 0-7359-1127 โทรสารกลาง 0-7359-1127
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ดุลยมาน แยนา
พ.ต.ท. รัฐพล จันทองพูน
พ.ต.ท. รัฐระวี ไชยชนะ
พ.ต.ท. ตรีเทพ ทองนอก
พ.ต.ต. ศุภเชษฐ์ ณวจินดาพงศ์
พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ หลงไหม
พ.ต.ต. อภิรัฐ อาแซ
พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์ คำศักดา
ร.ต.อ. ธนพัทธ์ ขุนอำไพ

สภ.แว้ง โทรศัพท์กลาง 0-7365-9005 โทรสารกลาง 0-7365-9664
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. สุธาเวชช์ ธารีไทย
พ.ต.ท. ประลอง นนท์ณรงค์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ คงแดง
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประจักษ์ หาญทอง
พ.ต.ท. นิคม ผิวโพนม่วง
พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒน์ ญาติโพธิ์
พ.ต.ท. สุวิท แก้วประดับ
พ.ต.ต. อุสมาน หะยีหมัด
พ.ต.ต. ประยูร สุวรรณโณ
พ.ต.ท. ชาญพล ไชยเดช

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7365-9663
0-7365-9663
0-7365-9663
0-7365-9005
0-7365-9005
0-7365-9005
0-7365-9664

08-1979-9105
08-7221-7964
08-7250-3763
08-9463-2574
08-9599-7912
08-6969-0903
08-1990-2825

0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042
0-7365-6042

08-1541-9706
08-8828-5521
08-1767-4560
08-7075-9228
08-2325-5645
08-6105-9007
08-1598-1543
08-2827-2068
08-6968-4925

0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507
0-7354-3507

08-1657-7551
08-6958-5567
08-9255-6777
08-1824-2247
06-1218-4121
09-3345-3054
09-1545-8596
08-5045-6628
08-7292-2255
08-0037-9185
08-1183-6441

0-7354-4055
0-7354-4055
0-7354-4055

08-8790-4216
08-5799-8800
08-1898-3092

สภ.สุคิริน โทรศัพท์กลาง 0-7365-6042 โทรสารกลาง 0-7365-6042
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย พนมอุปการ
พ.ต.ท. จตุรวิทย์ อินทร์เกลี้ยง
พ.ต.ท. สมพร จันทา
พ.ต.ท. พัทธนันท์ ลาพิงค์
พ.ต.ต. เอกรัตน์ ดวงปัญญา
พ.ต.ต. มาโนต หวังสู้ศึก
พ.ต.ต. จำแลง กาลดิษฐ์
พ.ต.ต. วชิรา ชุ่มชูใจ
พ.ต.ต. ศุภพล ทองทวี

สภ.จะแนะ โทรศัพท์กลาง 0-7354-3507 โทรสารกลาง 0-7354-3507
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จุมพล นาคะปักษิณ
พ.ต.ท. เยื้อน เพชรชนะ
พ.ต.ท. วรภัทร์ พึ่งเดช
พ.ต.ท. จักรพล เพ็งมอ
พ.ต.ท. วิสูตร บุริมาศ
พ.ต.ท. สิทธิโชค พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
พ.ต.ท. โสภณ แย้มชมชื่น
พ.ต.ท. อภิชาต สุนีย์
พ.ต.ต. ทีปกร ฐิติชญากุล
พ.ต.ต. วิถี ช่วยเสน
พ.ต.ต. สมหมาย จอมคำสิงห์

สภ.เจาะไอร้อง โทรศัพท์กลาง 0-7354-4055 โทรสารกลาง 0-7354-4055
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ประวิตร ช่อเส้ง
พ.ต.ท. จิตรพล เกษรักษ์
พ.ต.ท. เฉลิม ทองสลับล้วน
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พิสิษฐ อุ่นใจ
พ.ต.ท. ไตรพงษ์ วงอมรอัครพันธ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สุทธิประภา
พ.ต.ต. สุริยวงศ์ วัฒนาภรณ์พิพัฒน์
พ.ต.ต. กฤตนัย กุกแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7354-4055
0-7354-4055
0-7354-4055
0-7354-4055
0-7354-4055

08-1888-6862
09-8076-4813
08-9029-4279
08-9598-9167
08-7390-0621

0-7353-5064
0-7353-5064
0-7353-5064
0-7353-5064
0-7353-5064
0-7353-5064
0-7353-5064
0-7353-5064

08-4844-7555
08-7285-1929
08-1959-0388
08-1443-9927
08-6698-3329
08-6959-9097
08-9464-3721
09-7354-5489

0-7356-5100
0-7356-5100
0-7356-5100
0-7356-5100
0-7356-5100
0-7356-5100
0-7356-5100
0-7356-5100

08-1898-1191
08-9879-7980
09-3695-2006
08-9277-9551
08-3656-4999
08-7285-3584
08-2829-9862
08-7286-1230

0-7362-1028
0-7362-1028
0-7362-1028
0-7362-1028
0-7362-1028
0-7362-1028
0-7362-1028
0-7362-1028

08-1897-9002
08-9296-7282
08-7393-3888
08-6621-8951
08-0138-3324
08-6294-2128
08-2269-2817
08-0886-5955

สภ. ตันหยง โทรศัพท์กลาง 0-7353-5064 โทรสารกลาง 0-7353-5064
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์
พ.ต.ท. รื่น แก้วสุกใส
พ.ต.ท. มะตาฮา มูหนะ
พ.ต.ท. ภาณุศักดิ์ เสมอศรี
พ.ต.ท. วินัย เภาประดิษฐ์
พ.ต.ต. เจิม สุกปาน
พ.ต.ต. อาธร โรจนา
พ.ต.ต. ธวัชชัย นวลอ่อง

สภ.โคกเคียน โทรศัพท์กลาง 0-7356-5100 โทรสารกลาง 0-7356-5100
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนสิทธิ์ มัทธยาท
พ.ต.ท. มานพ วิวรรธนโรจน์
พ.ต.ท. อัสรี ต่วนเพ็ง
พ.ต.ท. จักรกฤษ แสงจันทร์
พ.ต.ต. พัสกร หมานสกุล
พ.ต.ต. กูพานิง ต่วนจาหลง
พ.ต.ต. อาลี วาเด็ง
พ.ต.ต. มนัส เจ๊ะซอ

สภ.มูโนะ โทรศัพท์กลาง 0-7362-1028 โทรสารกลาง 0-7362-1028
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประยุทธ์ พงศ์สันติ
พ.ต.ท. ศกรรจ์ จันทร์แย้ม
พ.ต.ท. กนก เกินกลาง
พ.ต.ท. อนุวัตร อ่อนโกัก
พ.ต.ท. กิตติ มั่นคง
พ.ต.ต. วสันต์ พันธ์โภชน์
พ.ต.ต. จรัญ อินทรา
พ.ต.ท. มิตร คนชุม
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ศชต.

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บูเก๊ะตา โทรศัพท์กลาง 0-7358-4066 โทรสารกลาง 0-7358-4066
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง.ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศุภกร พึ่งรศ
พ.ต.ท. ศุภชัช ยีหวังกอง
พ.ต.ท. ประพันธ์ จิตตวงศ์
พ.ต.ท. ธนกฤต จินะกานนท์
พ.ต.ท. พล สังข์แก้ว
พ.ต.ต. สมพงศ์ นามวงษา
พ.ต.ท. จำลอง สุขสวัสดิ์
พ.ต.ต. นิวัฒน์ หมั่นสกุล
ร.ต.อ. สมจิต หิ้นเพชร

0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066
0-7358-4066

08-0873-6446
08-1099-0011
08-1091-5043
08-1882-7749
08-4427-7732
08-0560-5298
08-5672-1472
08-4312-8929
08-9737-9423

0-7365-3570
0-7365-3570
0-7365-3570

08-1766-8625
08-8324-4100
08-9179-6817

0-7353-0812
0-7353-0812
0-7353-0812

08-1096-5522
08-8580-8181
06-2374-0607

สภ.สากอ โทรศัพท์กลาง 0-7365-3570 โทรสารกลาง 0-7365-3570
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ธีรพงศ์ ทองด้วง
พ.ต.ท. สุฒิ โชคนาฮี
พ.ต.ต. อาคม นิยมบรรเลง

สภ.ปะลุกาสาเมาะ โทรศัพท์กลาง 0-7353-0812 โทรสารกลาง 0-7353-0812
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ต่อพันธ์ ปุสันเทียะ
พ.ต.ต. พรภิรมย์ ล้อมกระโทก
พ.ต.ต. ทะวี สุครีพ
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บช.ก.
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Central Investigation Bureau (CIB)
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1781 โทรสารกลาง 02-251-4214
Web Site: www.cib.police.go.th E-mail: cib@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.ประจำ บช.ก.
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
พล.ต.ต. สมหมาย กองวิสัยสุข
พล.ต.ต. อดิศร์ งามจิตสุขศรี
พล.ต.ต. สุรพล อยู่นุช
พล.ต.ต. ชาญ วิมลศรี
พล.ต.ต. ชวลิต แสวงพืชน์
พล.ต.ต. กรเอก เพชรไชยเวส
พล.ต.ต. ธนังค์ บุรานนท์
พล.ต.ต. อภิชาติ ศิริสิทธิ์
พล.ต.ต. ชาติชาย เอี่ยมแสง
พ.ต.ต. ภูวเดช จุลกะเสวี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-2222 [2222]
0-2205-2247 [2247]
0-2205-1783 [2246]
0-2205-2230 [2230]
0-2205-2243 [2243]
0-2252-6982 [2245]
0-2205-2242 [2242]
0-2205-2231 [2231]
0-2205-1397 [1397]
0-2252-7921
0-2205-2222

มือถือ
08-1919-2079
08-5311-7767
09-9151-5195
08-1376-2200
09-8898-7879
08-1733-7200
08-2419-5999
08-1817-3535
08-5086-8777
08-1844-1642
08-4216-9444

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1781 โทรสารกลาง 02-251-4214
Web Site: www.cib.police.go.th
ผบก.อก.บช.ก.
รอง ผบก.อก.บช.ก.
รอง ผบก.อก.บช.ก.
รอง ผบก.อก.บช.ก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. นิรันดร เหลื่อมศรี
พ.ต.อ. พนัญชัย ชื่นใจธรรม
พ.ต.อ. สุทธิโรจน์ นพโพธิพงศ์
พ.ต.อ. สุวัฒน์ อินทสิทธิ์
ร.ต.ท. วิศิษฏ์ ทองมี

0-2205-2237 [2221]
0-2205-1805 [1805]
0-2205-2244 [2244]
0-2205-2758 [2758]
0-2205-2237 [2237]

08-1403-6650
09-6369-6299
08-1970-3355
08-1810-3535
08-7992-2186

0-2205-1787 [1787]
0-2205-1785 [1785]
0-2205-1806 [1806]
0-2205-1785 [1785]

08-4533-5656
09-4563-5356
08-7973-4747
08-6301-8428

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2225 โทรสารกลาง 02-205-2225
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ
พ.ต.ท. เด่นหล้า รัตนกิจ
พ.ต.ท. ศราวุฒิ ลิจฉวีราช
พ.ต.ท. ธนพรรธน์ สุดกังวาล
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บช.ก.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิชัย กวีกิจบรม
พ.ต.ท. สมเจตน์ ถือแก้ว
พ.ต.ต. อดิศร ทองปิ่น
พ.ต.ต.หญิง อัญญนันท์ ทิพย์ประเสริฐ
พ.ต.ต.หญิง นันทรี โคจรานนท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-1809 [1809]
0-2205-2225 [2225]
0-2205-1787 [1787]
0-2205-1809 [1809]
0-2205-1785 [1785]

08-1624-9824
08-9477-1830
08-7817-6281
08-4752-0900
09-2659-9191

0-2205-1782 [1782]
0-2205-1782 [1782]
0-2205-2229 [2229]
0-2205-1782 [1782]
0-2205-1782 [1782]
0-2205-1782 [1782]
0-2205-1782 [1782]
0-2205-2229 [2229]

09-5792-2888
08-5838-5663
08-2430-0008
09-8278-0533
08-1821-4195
08-1610-2496
08-6629-0730
08-1616-1514

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1782 โทรสารกลาง 02-255-1910
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วิหาร แสงมุกดา
พ.ต.ท. พิเชษฐ ผลประสิทธิ์
พ.ต.ท. ชัยนันท์ ศังขานนท์
พ.ต.ท. ชัยยง ขำเปี่ยม
พ.ต.ท. สมชาย ตาดพริ้ง
พ.ต.ท. อมรินทร์ จันทรสาขา
พ.ต.ต. วิริทธิ์พล เสงี่ยมพงษ์
พ.ต.ต. พิเชษฐ เพียซ้าย

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2158,0-2205-2226 โทรสารกลาง 02-205-1814
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. การุณย์ อิงประสาร
พ.ต.ท. ธานี สงวนจีน
พ.ต.ท. เทพฤทธิ์ ชาวนาวิก
พ.ต.ท. สุริยะ แถมจอหอ
พ.ต.ต. มนตรี มีภาษี
พ.ต.ท. นิพนธ์ มีอภิรักษ์
พ.ต.ท. ชัช แสงฉาย

0-2205-2158
0-2205-2158
0-2205-2158
0-2205-2158
0-2205-2582
0-2205-2226
0-2205-1814

08-6721-3737
08-1828-4700
08-1266-9561
08-1890-6738
09-5484-0404
08-6741-0929
08-4904-7469

0-2205-1784 (1784)
0-2205-1784 (1784)
0-2205-1784 (1784)
0-2205-1784 (1784)
0-2205-1784 (1784)
0-2205-1784 (1784)
0-2205-1784 (1784)

09-8898-5596
08-1566-5500
08-1484-9914
08-9914-1615
08-9880-9375
08-1559-8419
08-9512-0562

0-2205-1810
0-2205-1810

08-1137-0999
08-1932-3032

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1784 โทรสารกลาง 02-252-6981
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (งานพลาธิการ)
สว. (งานโยธาธิการ)
สว. (งานยานพาหนะ)
สว. (งานธุรการ)

พ.ต.อ. สุพรัตน์ ตู้จินดา
พ.ต.ท. กษิดิศ วุฒิลักษณ์
พ.ต.ท. นรเศรษฐ์ เย็นสุข
พ.ต.ท. วิชยานนท์ เอกตาแสง
พ.ต.ต.หญิง กาญจนา ทองแกมใบ
พ.ต.ต. เอกภพ รัตนไตร
พ.ต.ต. ฉัตรชัย สอนทา

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1810 โทรสารกลาง 02-251-7938
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อรรถวินทน์ เกษแก้ว
พ.ต.ท. แสงทิพย์ จันทรัตน์
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศรีสุวรรณ ดีมีวงษ์
พ.ต.ท.หญิง ทรรฎศณีย์ พรชัยธนะภูมิ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ รณหงษา
พ.ต.ต. จักภัณฑ์ ใสกระจ่าง
พ.ต.ต. วิรุณ ประทะทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-2228
0-2205-1779
0-2205-1807
0-2205-1807
0-2205-1810

มือถือ
08-5441-4666
08-1625-4115
08-1847-2045
08-7477-8811
09-4793-5594

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2234 โทรสารกลาง 02-251-2080,02-251-1812
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง แจ่มศรี สุรัสสนันท์
พ.ต.ท. ปรเมศวร์ เอี่ยมวรพงษ์
พ.ต.ท. ณพรุจ ราชคาม
พ.ต.ท.หญิง จุไรรัตน์ บุญนำ
พ.ต.ท. เอนก ยอดหมวก

0-2251-2018
0-2205-1812 [1812]
0-2205-1812 [1812]
0-2205-1293 [1293]
0-2205-2234 [2234]

08-1915-8888
08-7677-2777
09-4249-4465
08-9142-6128
08-1356-8858

0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815
0-2205-1815

08-1909-5136
08-1839-2239
08-1720-3115
09-9284-2654
09-9937-7484
08-9282-7338
08-9478-9339
08-4000-3988
08-6306-0151

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1815 โทรสารกลาง 02-205-1817
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมปราญช์ เภาพงษ์
พ.ต.ท. วีระชัย วิชัยธนพัฒน์
พ.ต.ท. เอกพงษ์ ศานตวงศ์
พ.ต.ท. รักษิต ศักดิ์ผิวฝาด
พ.ต.ท. สรวิศิษฎ์ สมบัติพิมาย
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ สมบัติ
พ.ต.ต. วุฒิชัย สังวาลทรัพย์
พ.ต.ต. ธัชรินทร์ สุวณะศิริ
พ.ต.ต. ก้องภพ มาสืบชาติ

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1816,0-2252-8970 โทรสารกลาง 02-205-2232
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. กฤษดา ปิ่นสินชัย
พ.ต.ท.หญิง เดโชพร สังข์ทอง
พ.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร หลงศรีภูมิ

0-2251-3558
0-2205-1816
0-2252-7533

08-1255-9118
09-1116-4558
09-9294-5152

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1692-3 โทรสารกลาง 02-205-1692
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อรรถวิทย์ เพียรเลิศ
พ.ต.ท. สุทธิวัฒน์ เจริญสกุลวงค์
พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี ทัศนียกุล
พ.ต.ต.หญิง นพรัตน์ จินดาโสม

0-2205-2239 [2239]
0-2205-1692 [1692]
0-2205-1693 [1693]
0-2205-1692 [1692]

08-1620-3355
09-1091-9199
08-1454-1231
08-5212-7272

0-2205-1808 (1808)
0-2205-1808 (1808)

08-0423-5999
08-9173-5445

ฝ่ายอำนวยการ 10 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1808 โทรสารกลาง 0-2251-7197
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. เอกภพ ตันประยูร
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ เกียงประสิทธิ์
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เอนก นาคธร
พ.ต.ต. ดำริ ศรีตาบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-1808 (1808)
0-2205-1808 (1808)

08-6669-0491
09-1851-5906

พล.ต.ต. ชาญ วิมลศรี
พ.ต.อ. สรายุทธ สงวนโภคัย
พ.ต.อ. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
พ.ต.อ. ชาคริต สวัสดี
พ.ต.อ. อรรณพ รัตนอุบล
พ.ต.อ. มนตรี แป้นเจริญ
พ.ต.อ. สุวัฒน์ แสงนุ่ม
พ.ต.อ. สมควร พึ่งทรัพย์
พ.ต.อ. โสภณ สารพัฒน์
พ.ต.อ. สันติ ชัยนิรามัย
พ.ต.อ. พลฑิต ไชยรส
ร.ต.อ. อิธิธร ประเสริฐศักดิ์
ร.ต.อ. ทศพร มณีเมือง

0-2512-0088
-

09-8898-7879
09-9789-3535
08-3715-5529
08-1683-9203
08-1641-9593
08-1326-8144
08-1869-5744
08-1985-2945
08-9771-8080
08-1871-5567
08-7998-9644
08-1835-4965
09-1991-9255

พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์
พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ
พ.ต.อ. เริงศักดิ์ ชุ่มจิตต์
พ.ต.อ. อภิชน เจริญผล
พ.ต.อ. บุญเลิศ กัลยาณมิตร
พ.ต.อ. พงษ์ไสว แช่มลำเจียก
พ.ต.อ. จักราวุธ วัฒนศิริ

-

08-1776-6653
08-5654-6145
08-1855-6716
08-1833-8564
08-1316-9758
08-1319-6619
08-1824-5785

0-2511-0417
0-2513-4949

08-0949-4848
09-0961-4990

กองบังคับการปราบปราม
CRIME SUPPRESSION DIVISION
1096 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2511-2729 สายด่วน 1195 โทรสารกลาง 0-2513-5127
Web Site: www.csd.go.th.
รอง ผบช.ก.รรท.ผบก.ป.
รอง ผบก.ป. (1)
รอง ผบก.ป. (2)
รอง ผบก.ป. (3)
รอง ผบก.ป. (4)
รอง ผบก.ป. (5)
รอง ผบก.ป. (6)
รอง ผบก.ป. (7)
รอง ผบก.ป. (8)
รอง ผบก.ป. (9)
รอง ผบก.ป. (10)
นว.(สบ1) ผบก.ป.
ผู้ช่วยนว.(สบ1)ผบก.ป.

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2511-2729 โทรสารกลาง 0-2513-5127
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. มารุต กาญจนขันธกุล
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ เศรษฐกร
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กองบังคับการปราบปราม
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.(งานการเงิน)
สว.(งานรักษาการณ์
สว.(งานคดีและวินัย)
สว.(งานกิจการพิเศษ)
สว.(งานพัสดุและสถานที่)
สว.(งานแผนและยุทธศาสตร์)
สว.(งานธุรการและกำลังพล)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปองภพ เศรษฐาจินดา
พ.ต.ท.หญิง มยุรี แจ่มศรี
พ.ต.ท. พิทักษ์ วาฤทธิ์
พ.ต.ท. นรวัฒน์ รามฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง ภัทชยา ศรีคล้าย
พ.ต.ต. พงษ์ธร โปนกแก้ว
พ.ต.ต. กษิดิ์เดช เจริญลาภ
พ.ต.ต.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2513-1519
0-2513-5658
0-2513-0731
0-2513-5015
0-2513-1725
0-2513-4951
0-2513-4970
0-2511-2729

08-1250-9669
08-1909-3127
08-6139-2544
08-1915-2649
09-6695-3915
08-5984-1664
08-1991-1864
08-8758-0633

-

08-1563-4444
08-1894-6582
09-6454-4591
08-4098-8383
08-1558-8232
08-7698-8899
08-3014-3014
08-9888-3828
08-6380-2034
08-9451-5151
08-9014-1911
08-5757-2519
08-6399-9343
08-2996-5492
08-8790-8556
08-6646-5522
08-7565-4114
08-1298-3636
08-1926-4359
09-0974-4629
09-7961-0868
08-1973-2915
08-6413-2859
08-6336-6903

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2513-1273 โทรสารกลาง 0-2513-1273
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. จิรภพ ภูริเดช
พ.ต.ท. วิระชาญ ขุนไชยแก้ว
พ.ต.ท. เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์
พ.ต.ท. วิศิษฐ์ พลบม่วง
พ.ต.ท. เผด็จ งามละม่อม
พ.ต.ท. รัชภูมิ กุสุมาลย์
พ.ต.ท. ณัทปกรณ์ ปัญญาดี
พ.ต.ท. อธิลักขณ์ หวังสิริวรกุล
พ.ต.ท. ธงชัย อยู่เกษ
พ.ต.ท. อรรถพล อินทะนิน
พ.ต.ท. มิ่งมนตรี ศิริพงษ์
พ.ต.ท. มนูญ แก้วก่ำ
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม
พ.ต.ต. ณัฐพล รัตนมงคลศักดิ์
พ.ต.ต. ภัทรพล ปัทมวงศ์
พ.ต.ต. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
พ.ต.ต. ภาณุมาศ แสงส่ง
พ.ต.ต. กิตติเมศร์ โชติปิติเจริญรัฐ
พ.ต.ต. ศราวุธ จันต๊ะวงศ์
พ.ต.ต. สมเดช สาระบรรณ์
พ.ต.ต. เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์
พ.ต.ท. มงคล พรมโสภา
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ หลีพงษ์
พ.ต.ต. กำธร นิยม
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กองบังคับการปราบปราม
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์
พ.ต.ต. ชนินทร ง่วนสน
พ.ต.ต. ทรงพล หมอกกลั่น

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-3038-3874
08-4644-2955
08-1429-0778

0-2511-2838
-

09-2049-0191
08-1542-9073
08-1819-5993
08-4651-9229
08-4650-5050
08-4723-5353
08-1636-8371
08-2457-2506
08-6352-9099
08-1424-8343
08-1878-9644
08-1847-9871
08-4357-9090
08-1542-8999
08-9456-4258
08-1378-5559
08-3496-2626
08-3339-1666
09-4415-5639
08-1543-5599

0-2511-2819
0-2511-3286
-

08-1823-9955
08-1948-7474
09-5356-5535
08-1886-4595
08-1467-7626
08-5151-8080
08-2490-4459
08-3846-6622

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2511-2838 โทรสารกลาง 0-2511-2838
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อรุณ วชิรศรีสุกัญยา
พ.ต.ท. เทียมรัตน์ ชอบบากบั่น
พ.ต.ท. บุญลือ ผดุงถิ่น
พ.ต.ท. อนรรฆ ประสงค์สุข
พ.ต.ท. พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ
พ.ต.ท. วรพงษ์ ภวเวส
พ.ต.ท. ยุทธิวัสส์ กล่ำกล่อมจิตร์
พ.ต.ท. อรชัย กุมจันทึก
พ.ต.ท. สมนึก สันติภาตะนันท์
พ.ต.ท. คมกริช สังข์ทอง
พ.ต.ท. ภาณุภัค สืบปรุ
พ.ต.ท. จตุพร งามสุวิชชากุล
พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ
พ.ต.ท. มนต์ชัย วงษ์ชาตรี
พ.ต.ท. วิญญู แจ่มใส
พ.ต.ต. นฤทธิ์ ผูกจิตร
พ.ต.ต. กรกช ยงยืน
พ.ต.ต. ปกรษณ์เกียรติ พงษ์ธนนิกร
พ.ต.ต.หญิง ดวงมณี พานนาค
พ.ต.ต. วิทวัส สายอ๋อง

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2511-2819 โทรสารกลาง 0-2511-2819
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.

พ.ต.อ. นิรันดร์ ปิตะกาศ
พ.ต.ท. อภิชาติ อภิชานนท์
พ.ต.ท. เมธา วงศ์อนันต์นนท์
พ.ต.ท. ธีรพัฒน์ ธารีไทย
พ.ต.ท. อนุชา ธนะอุดม
พ.ต.ท. วิพัฒน์ รัชอินทร์
พ.ต.ท. กฤษฎา สนธิ
พ.ต.ท. อรรถพล พานประทีป
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กองบังคับการปราบปราม
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วิวัฒน์ จิตโสภากุล
พ.ต.ท. สุวนัย พิทักษ์
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ กู้พิมายวรกูล
พ.ต.ต. ธีรภาส ยั่งยืน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-7407-8080
08-1806-8215
09-0139-9869
08-5828-9599

0-2511-2369
-

08-6767-4545
08-8253-8555
06-2562-2945
08-6588-9995
08-9833-5816
08-5726-6669
08-7922-1922
08-9893-8244
08-1596-3999
08-3330-0698
08-1432-6644
08-1281-7707
08-1371-8383
08-6313-9845
08-0556-0057
08-1742-2329
08-6902-5888

0-2511-0362
-

08-1694-4675
08-1864-5402
08-1271-5223
08-1807-7445
08-1341-0505
08-9731-9893
09-5093-1472
08-1618-2816
09-6560-8289
08-1619-9593

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2511-2369 โทรสารกลาง 0-2511-2369
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
รอง ผกก. (สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)
สว. (สอบสวน)

พ.ต.อ. จรูญเกียรติ ปานแก้ว
พ.ต.ท. ธนนท์ โตงิ้ว
พ.ต.ท. ธรณิศ ไตรวงศา
พ.ต.ท. ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์
พ.ต.ท. แมน เม่นแย้ม
พ.ต.ท. สุรชัย จันทรมณี
พ.ต.ท. ศราวุธ โชติสุวรรณ
พ.ต.ท. เอก เฟื่องฟุ้ง
พ.ต.ท. ธีรพรรดิ์ บัณฑิโตหิรัญโชติ
พ.ต.ท. สมเกียรติ บุญรักษา
พ.ต.ท. พันดาว ดำขำ
พ.ต.ต. อนุชา ศรีสำโรง
พ.ต.ต. ประเสริฐ หวังบุญสร้าง
พ.ต.ต. พงศ์ปณต บัวแก้ว
พ.ต.ต. ดุสิต ลาวัลย์
พ.ต.ต. ปัญจณัฐ นกร่อน
พ.ต.ต. สุรสิทธิ์ โชว์สูงเนิน

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2511-3591 โทรสารกลาง 0-2511-3591
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.

พ.ต.อ. ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
พ.ต.ท. พารินท จันทร์เลิศ
พ.ต.ท. สุทธิชัย ไชยรัตน์
พ.ต.ท. ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย
พ.ต.ท. วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา
พ.ต.ท. อนันต์ จริงจิตร
พ.ต.ท. ประวีณ ปาณะศรี
พ.ต.ท. ฉัตรามนตรี มหาพชราอรุณใหม่
พ.ต.ท. แสงชัย เหล่ากิจรุ่งเรือง
พ.ต.ท. สิทธิเกียรติ ศรีจันทร์

หน้า 718

บช.ก.

กองบังคับการปราบปราม
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ตุลยวัต เมืองทอง
พ.ต.ท. ศตวรรษ บุญมี
พ.ต.ท. ศันสนะ พิริยะจิตตะ
พ.ต.ต. มนต์ชัย เพ็งเลิศ
ร.ต.อ. ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ ละม่อม
พ.ต.ต. นิติพัฒน์ ผลเจริญพงษ์
พ.ต.ต.หญิง จันทนา สาตะมาน
พ.ต.ต. ธีรพจน์ คงหนู

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-0114-2299
08-8267-8919
09-1939-9888
08-3012-1474
08-0006-3763
08-4156-8363
08-5917-2229
08-1667-3461
08-9444-5629

0-2939-3223
-

08-1929-4545
08-9816-6611
08-1815-3499
08-6399-4747
08-9780-4056
08-1382-4330
08-1616-4068
08-1659-3653
08-1689-0150
08-6295-5197
08-1406-1441
08-6375-4359
08-4146-7146
08-7590-8615
08-9189-8933
08-1761-9801

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2939-3223 โทรสารกลาง 0-2939-3223
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมพงษ์ สุวรรณวงศ์
พ.ต.ท. คัมภีร์ พรหมสนธิ
พ.ต.ท. ดิเรก โฉมยงค์
พ.ต.ท. วัฒนชัย มณฑีรรัตน์
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
พ.ต.ท. เกรียงไกร ขวัญไตรรัตน์
พ.ต.ท. สมบัติ มาลัย
พ.ต.ท. ธราดล เหมพัฒน์
พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล
พ.ต.ท. วชิรศักดิ์ สายสุทธิ์
พ.ต.ท. กริช วรทัต
พ.ต.ต. ปิยพล แป้นแก้ว
พ.ต.ต. ธนทัต จันทร์อิ่ม
พ.ต.ต. พงศ์พิทักษ์ บุญบำรุง
พ.ต.ท. สุรชัย โลหะนาคบุตร
พ.ต.ท. สวิก นุชเจริญผล

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2514-0028-9 โทรสารกลาง 0-2514-0029
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
พ.ต.ท. ศราณุ โสมทัต
พ.ต.ท. ชวลิต ศาสตร์เวช
พ.ต.ท. ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ
พ.ต.ท. ปิยรัช สุภารัตน์
พ.ต.ท. วชิรา ยาวไทยสงค์

0-2514-1919
-

08-1331-3191
09-8789-2526
09-7243-4455
08-1567-9090
08-5654-5998
06-4004-6464
หน้า 719

บช.ก.

กองบังคับการปราบปราม
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไผท คูสันเทียะ
พ.ต.ต. วรา พงษ์ศิริ
พ.ต.ต. วันชนะ ทิพยอาสน์
พ.ต.ต. เจษฎา โสมนัส
พ.ต.ต. ปริญญา เอิบอาบ
ร.ต.อ. สุรกุล ธัญสิริดำรง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2538-1956
-

มือถือ
08-4344-5252
08-9533-2626
08-1970-4258
08-6663-0743
08-4911-9596
08-9918-1061

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Police Division
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2142-1050 สายด่วน 1135 โทรสารกลาง 0-2143-8989
Web Site: http://consumer.hightechcrime.org E-mail: Personnelcppd@hotmail.co.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ประเสริฐ พัฒนาดี
พ.ต.อ. บัณฑิต ทิศาภาค
พ.ต.อ. วัฒนา แก้วดวงเทียน
พ.ต.อ. ธวัช ปิ่นประยงค์

-

รอง ผบก.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
บก.ปคบ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
บก.ปคบ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
บก.ปคบ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
บก.ปคบ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
บก.ปคบ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
บก.ปคบ.
นว. (สบ 1)

พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สมเพราะ
พ.ต.อ. ทีนัฐกรณ์ วัฒนาแสงประเสริฐ

-

08-9936-5654
08-1824-5623
08-1807-9915
08-8475-3636,
08-8680-6363
09-1835-7195
08-1854-2966

พ.ต.อ. ธนัท แสงตันชัย

-

08-1816-3504

พ.ต.อ. ประเจต ภาพสมุทร

-

08-1844-2891

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์

-

08-1485-0888

พ.ต.อ. วิชัย ประทุมสุวรรณ

-

08-1805-7770

พ.ต.อ. นทธีฤทธิ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์

-

08-1925-3864

ร.ต.อ. เมธชวิน โพธิ์ชนะพันธุ์

0-2142-1051

08-0550-4615

หน้า 720

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2142-1041 โทรสารกลาง 0-2143-9225
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ/กำลังพล)
สว.(ยุทธศาสตร์/งบประมาณและแผน)
สว.(กฎหมาย/คดี/วินัย)
สว.(การเงิน/พัสุด)

พ.ต.อ. จิรเดช พระสว่าง
พ.ต.ท.หญิง จุฬาลักษณ์ วรรณา
พ.ต.ท. ณัฐพล ลิปิพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สมหมาย ทองหน้าศาล
พ.ต.ต. สัตตเมธ ใจแก้ว
พ.ต.ท.หญิง บุญตา ขันธเสมา
พ.ต.ท.หญิง จันทรา ขำเนตร

0-2142-1045
0-2142-1041
0-2142-1041
0-2142-1041
0-2142-1042
0-2142-1043
0-2142-1044

08-1767-6996
08-1913-2743
09-0919-4191
08-6699-9615
08-1774-8023
08-1628-0526
08-7927-5244

0-2142-1046
0-2142-1046
0-2142-1046
0-2142-1046
0-2142-1046
0-2142-1046
0-2142-1046
0-2142-1046

08-9881-8585
08-1170-5999
08-1988-9927
06-2996-9153
08-5338-5337
08-1948-2600
08-1916-2981
08-1361-2911

0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047
0-2142-1047

08-3136-5555
08-7111-1152
08-9925-7157
08-2566-2977
08-1446-1047
08-4765-4541
08-1989-6657
08-9116-1160
09-3998-9553

0-2142-1048
0-2142-1048
0-2142-1048
0-2142-1048
0-2142-1048

08-1303-0707
08-7333-5454
08-1116-6688
08-1842-9165
08-1470-0475

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1046 โทรสารกลาง 0-2143-9220
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อิทธิพล พงษ์ธร
พ.ต.ท. วิชา จำปาวัลย์
พ.ต.ท. วีระพงษ์ คล้ายทอง
พ.ต.ท.หญิง ธัณย์สิตา สุวรรณธีรรัฐ
พ.ต.ท. ศักดิ์วุฒิ วิบูลสมัย
พ.ต.ต. อลงกรณ์ คลังเงิน
พ.ต.ต. พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ
พ.ต.ท. นำชัย ยกย่องกุล

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1047 โทรสารกลาง 0-2143-9221
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี
พ.ต.ท. พัฒนชัย ภมรพิบูลย์
พ.ต.ท. ธรรมนิตย์ บุญเพ็ญ
พ.ต.ท. ชาตรี เงินยวง
พ.ต.ท. อนันต์ กิตติคุณสถาพร
พ.ต.ท. พิศฐ์ศักดิ์ มนตลักษณ์
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ สิทธิวิไล
พ.ต.ต. กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ
พ.ต.ต. อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1048 โทรสารกลาง 0-2143-9223
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์สินธุ์ รุ่งเรือง
พ.ต.ท. ศานุวงษ์ คงคาอินทร์
พ.ต.ท. จาตุรนต์ ทัศน์เอี่ยม
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ เชื่อมสกุลรัตน์

หน้า 721

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อดิเรก ทองแกมแก้ว
พ.ต.ท. ไพรัช พรมวงศ์
พ.ต.ท. คมสัน ศรีงิ้ว
พ.ต.ต. เนตร ทองแสง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2142-1048
0-2142-1048
0-2142-1048
0-2142-1048

08-1107-5888
08-9494-9911
08-1335-1510
09-7920-9315

0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049
0-2142-1049

09-8009-8678
08-6157-5775
09-3321-5555
08-1625-3455
08-9174-4544
09-9183-5551
09-2251-2519
08-1835-7711
08-7794-0546
08-3027-8039
08-9900-6557

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1049 โทรสารกลาง 0-2143-9224
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทรงโปรด สิริสุขะ
พ.ต.ท. อภิชัย ไลออน
พ.ต.ท. จตุรงค์ ผลเกิด
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ พิมพ์ศรี
พ.ต.ท. สง่า เอี่ยมงาม
พ.ต.ท. ณรงค์ อำภาภัย
พ.ต.ท. พยม พูลเขตรกิจ
พ.ต.ท. สุพจน์ หน่อคำ
พ.ต.ต. สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์
ร.ต.อ. เกียรติคุณ การะเกษร
พ.ต.ท. รังษิต ทะริยะ

กองบังคับการตำรวจรถไฟ
Railway Police Division
ถนนรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ถ.รถไฟ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2223-7500 โทรสารกลาง 0-2222-2169
Web Site: www.railway.police.go.th E-mail: cibf114@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก
พ.ต.อ. อนุรักษ์ นาคพนม
พ.ต.อ. สรรักษ์ จูสนิท
พ.ต.อ. กฤษณะ สุขสมบูรณ์
พ.ต.อ. ฐากูร นิ่มสมบุญ

0-2222-2160
-

09-9145-9953
08-8500-3399
08-1813-3170
09-2592-3454
08-1985-5555

พ.ต.อ. ยุทธนา นวลคล้ำ
พ.ต.ท. บุญธรรม เย็นจิตร
พ.ต.ท. สุรกิจ อินอ่ำ
พ.ต.ท. จีรัณกิตติ์ พันธ์เขียว
พ.ต.ท.หญิง ณัฐภัสสร เนื่องนุช

0-2222-4358
0-2222-4358
0-2222-4358
0-2222-4358
0-2220-4362

08-1942-9929
08-1858-2372
08-1888-7652
09-5451-9399
08-9613-3982

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร.,กพ.)
สว.(กง.)

หน้า 722

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจรถไฟ
ตำแหน่ง
สว.(นผ.)
สว.(งป.)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง กุหลาบ ตั้งพิมาย
พ.ต.ต. ทรงพันธุ์ กุลดิลก

0-2226-2905
0-2220-4374

08-7986-5442
08-8995-6545

พ.ต.อ. บุญรอด อังกาบ
พ.ต.ท. ราชศักดิ์ ดีดอม
พ.ต.ท. กิตติ กลิ่นสังข์
พ.ต.ท. ทรงกลด พัฒนวราภรณ์
พ.ต.ท. อุกฤต กัลยาณมิตร
พ.ต.ท. ผล เจริญผล
พ.ต.ท. อดิศัย สุภัทโรภาสพงศ์

0-2223-8256
0-2222-9879
0-2220-4368
0-2220-4367
0-2220-4372
0-2220-4567[8215864]

08-1851-8686
08-2969-9655
08-1626-7475
08-9717-6118
08-1925-3030
08-9052-0042
09-5782-4141

พ.ต.อ. วิฑูร เหลืองอมรศักดิ์
พ.ต.ท. พีรพัทธ บุญพุทธ
พ.ต.ท. ธนกฤต อิทธิมีชัย
พ.ต.ท. มนต์ชัย มะลิพวง
พ.ต.ท. อนุสรณ์ หน่อคำบุตร
ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง

0-2621-8701[8215873]
0-2621-8701[8215874]
0-2621-8701[8215874]
0-2621-8701[8215874]
0-5541-2214
0-5622-5015

08-9455-9999
08-7929-2468
08-1948-2967
08-6979-5181
08-1887-5415
08-9158-4356

พ.ต.อ. บัณฑิต สิงหประชา
พ.ต.ท. จักรแก้ว แก้วคงยศ
พ.ต.ท. ศักรินทร์ ไม้น้อย
พ.ต.ท. มงคล พรหมเมศร์
พ.ต.ต. อภิชาติ กุลโรจนศิริ
พ.ต.ต. ชาญศราวุธ แสงอรุณ

0-2411-3109
0-2411-3109
0-2411-3109
0-3251-2986
0-7424-3818
-

08-9523-9954
08-1820-8998
08-1529-2903
08-1853-4939
08-9655-2110
08-6665-3934

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ สารีรัตน์
พ.ต.ท. พิษณุ เบี้ยแก้ว
พ.ต.ท. ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ
พ.ต.ท. มงคล ชูทอง
พ.ต.ท. ลัทธศักดิ์ ภูถี่ถ้วน
ร.ต.อ. อภิชาติ วงษ์ศรี

0-2585-8346
0-2585-8346
0-2585-8346
0-2220-4567[851595]
0-2220-4567[852548]
0-2220-4567[8215870]

08-1693-5145
08-6119-5252
08-4754-4848
08-1376-3407
08-1762-6446
08-6125-8646

กองกำกับการ 1
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน) ส.รฟ.นพวงศ์
สวญ.ส.รฟ.นพวงศ์
สว.ส.รฟ.(นพวงศ์)
สว.ส.รฟ.(มักกะสัน)

กองกำกับการ 2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.รฟ.(อยุธยา)
สว.ส.รฟ.(ศิลาอาสน์)
สว.ส.รฟ.(นครสวรรค์)

กองกำกับการ 3
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.รฟ.(หัวหิน)
สว.ส.รฟ.(ทุ่งสง)
สว.ส.รฟ.(หาดใหญ่)

กองกำกับการ 4
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.รฟ.(ฉะเชิงเทรา)
สว.ส.รฟ.(อรัญประเทศ)
สว.ส.รฟ.(สุวรรณภูมิ)

หน้า 723

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจรถไฟ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 5
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.รฟ.(อุบลราชธานี)
สว.ส.รฟ.(หนองคาย)
สว.ส.รฟ.(นครราชสีมา)

พ.ต.อ. อมรชัย ปัญญา
พ.ต.ท. สมพร เก่งธีระพัฒน์
พ.ต.ท. ชนะเทพ สวนแก้ว
พ.ต.ท. กัณตภณ พึ่งสังข์
พ.ต.ท. ต่างใจ ใจสมุทร
พ.ต.ต. จักรพงศ์ เขื่อนคำ

0-2224-0156
0-2224-0157
0-2220-4371
0-4532-1205
0-4222-3356
0-4424-2596

08-1819-1253
08-6313-3553
08-6789-5555
08-1938-2987
08-1050-5005
08-1953-8909

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division
61 หมู่ - ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2561-4812-7 โทรสารกลาง 0-2579-1512
Web Site: www.forest.police.go.th E-mail: ned.staff1@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. สุทิน ทรัพย์พ่วง
พ.ต.อ. บัญชา ปั้นประดับ
พ.ต.อ. ณภัทร ศรีบรรพต
พ.ต.อ. ณษ เศวตเลข
พ.ต.อ. วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
พ.ต.อ. ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์
ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ป้อมเงิน

0-2940-6240 [101]
0-2940-6241 [105]
0-2940-6231 [106]
0-2940-6239 [103]
0-2940-6231 [102]
0-2940-6235 [109]
0-2940-6240 [101]

08-9405-9111
08-1306-9126
08-1441-2173
08-5949-1696
08-6777-7543
08-1986-5278
08-5063-1386

0-2940-6232
0-2940-6232
0-2940-6232
0-2940-6232
0-2940-6232
0-2940-6232

08-9788-0294
08-1852-4292
08-6408-9944
08-1626-4943
08-6892-9583
08-1821-8376

0-2940-6227 [111]
0-2940-6242
0-2940-6229 [110]
0-2579-3394 [118]
0-2940-6232 [120]

09-1010-3184
08-4559-5255
08-1632-3092
08-1939-2302
09-9145-3545

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2940-6232 โทรสารกลาง 02-579-1512
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)
ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน)

พ.ต.อ. ธีระพงษ์ วงศ์มุนีวร
พ.ต.อ. ศิริศักดิ์ นาคสุข
พ.ต.อ. วรศักดิ์ บัณฑิต
พ.ต.อ. ชาญณรงค์ ขนาดนิด
พ.ต.อ. วิทยา กิจกำธร
พ.ต.อ. อัศฐา จารุกานนท์

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2579-3394 โทรสารกลาง 02-579-1512
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร์
พ.ต.ท. รังสิมันฑ์ จิตธำรงศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ศุภรัตน์ พันธจินา
พ.ต.ท. คำนึง เชาวเลิศ
พ.ต.ท. โชติจิณณ์ เก่งกิจการ

หน้า 724

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง สาริน เลิศกิตติมศักดิ์
พ.ต.ต. สมศักดิ์ แก้วทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2940-6233 [115]
0-2940-6260 [180]

08-9120-8427
08-9107-1884

0-2579-1526
0-2579-1526
0-2579-1527
0-2579-1528
0-2579-1529
0-2579-1530
0-2579-1531
0-2579-1532
0-2579-1533
0-2579-1534
0-2579-1535
0-2579-1536
0-2579-1537
0-2579-1538
0-2579-1526

08-7074-3074
08-6813-9333
08-7707-0700
08-1406-9362
08-5288-7978
08-1438-9453
08-9777-4363
08-9870-3854
08-8293-4258
09-2969-5619
08-1903-7626
08-6518-4857
08-7159-4549
08-7076-9292
08-1481-8879

0-2940-6246 [209]
0-2940-6246 [209]
0-2940-6246 [209]
0-2940-6246 [209]
0-2940-6246 [209]
0-2940-6246 [209]
0-2940-6246 [203]
0-2940-6246 [207]
0-2940-6246 [208]
0-2940-6246 [206]

08-1846-2642
08-4333-6563
08-1939-8811
08-9808-1330
08-1831-6592
08-2512-2945
08-7876-6766
09-5950-5165
08-6930-2168
08-7503-1048
08-9814-5323,
08-4658-0753
06-3163-9154

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2579-1526 โทรสารกลาง 02-579-1526
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. มงคล พรานสูงเนิน
พ.ต.ท. สมชาย แย้มยิ้ม
พ.ต.ท. มรกต แสงสระคู
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นิเงาะ
พ.ต.ท. วสันต์ พูลอนันต์
พ.ต.ท. สามารถ พิดา
พ.ต.ท. อรรณพ สังข์เสน
พ.ต.ท. วุฒิเทพ เพ็ญแสง
พ.ต.ต. กนกพัฒน์ นำหาโชค
พ.ต.ต. พิทักษ์เทพ สายทอง
พ.ต.ท. สุยินทร์ อินทร์ช่วย
พ.ต.ต. วสุธา จันทร์แดง
พ.ต.ต.หญิง กนิษฐา รักษ์แก้ว
พ.ต.ต.หญิง สุภาอร วิริยะผล
พ.ต.ต. สราวุธ สุกก่ำ

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2579-1524 โทรสารกลาง 02-579-1512
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อริยพล สินสอน
พ.ต.ท. อรรถพล สุดสาย
พ.ต.ท. กษิเดช จังพนาสิน
พ.ต.ท. ธนินท์รัฐ อ่วมเจริญพร
พ.ต.ท. นิพนธ์ พลเดช
พ.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ใจดี
พ.ต.ท. วีระวุฒิ บำรุงสวัสดิ์
พ.ต.ต. อโนธร ศรีทองใบ
พ.ต.ต. กรวิชญ์ กระแสแสง
พ.ต.ต. ณัฐพล แต่เจริญ

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2940-7297 โทรสารกลาง 02-579-1525
ผกก.

พ.ต.อ. สมคิด ทิพยจักรพงษ์

0-2940-7297

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ

0-2940-7297

หน้า 725

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชยเดช ไคยฤทธิ์
พ.ต.ท. ชยุต รัตนาสินนอก
พ.ต.ท. คมสันต์ กันหา
พ.ต.ท. วรรษธร วาเกียรธนะ
พ.ต.ต. ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ต. วีระศักดิ์ พูลพุทธา
พ.ต.ต. สุข ศุขไพบูลย์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2940-7297
0-2940-7297
0-2940-7297
0-2940-7297
0-2940-7297
0-2940-7297
0-2940-7297

มือถือ
08-5807-3900
08-1255-4428
08-0550-8500
08-1835-6009
08-5257-2201
06-1835-9269
08-6759-4460

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2579-1514,0-2579-1515 โทรสารกลาง 02-561-4811
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์
พ.ต.ท. พล พิชัยยุทธ
พ.ต.ท. สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์
พ.ต.ท. ศรีเทพ รัตนโท
พ.ต.ท. โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี
พ.ต.ท. วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย
พ.ต.ท. คมสัน มีภักดี
พ.ต.ต. เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์

0-2579-1515
0-2579-1515
0-2579-1515
0-2579-1515
0-2579-1515
0-2579-1515
0-2579-1515
0-2579-1515

09-8273-0448
08-4103-4355
08-1333-4379
08-6336-6342
08-9225-3955
09-5535-1551
08-1744-4049
08-4622-3332

0-2579-1528
0-2579-2298 [504]
0-2562-0711 [503]
0-2579-1517
0-2579-1527 [502]
0-2579-1517
0-2579-1517
0-2579-1517
0-2579-1517

08-1533-5444
08-4539-3999
08-4796-1562
08-1843-0666
08-5254-4545
08-4663-8866
08-6376-0220
08-6888-5164
08-4768-5566

0-2579-1337 [602]
0-2579-1337 [602]
0-2579-1337 [602]
0-2579-1337 [602]
0-2579-1337 [602]
0-2579-1337 [602]

08-6341-4549
08-0489-8558
08-9770-0618
08-6412-8192
08-3025-0320
08-9206-8958

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2940-6254 โทรสารกลาง 02-940-6254
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พุฒิเดช บุญกระพือ
พ.ต.ท. พีระพงศ์ การสมลาภ
พ.ต.ท. สุทธินันท์ คงแช่มดี
พ.ต.ท. ประภาส อ่องมะลิ
พ.ต.ท. สรรเสริญ ศิริพันธุ์
พ.ต.ท. ตีรณัตน์ ชิวปรีชา
พ.ต.ต. นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์
พ.ต.ต. กิตวรุตม์ พุฒนวล
พ.ต.ต. ภครพล สิริวุฒิกะประภา

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2579-1337 โทรสารกลาง 02-940-6254
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สิริณัฎฐ ศิรบุญภาคย์
พ.ต.ท. รัฐพงศ์ แก้วยอด
พ.ต.ท. เอกรัตน์ ทัศเจริญ
พ.ต.ท. ประดิษ ชาวพงษ์
พ.ต.ต. ประวิทย์ แตงอุดม
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ คำนึง

หน้า 726

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
Highway Police Division
2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2354-6000 โทรสารกลาง 0-2354-6001
Web Site: www.highwaypolice.org E-mail: highway_police@man.com
ผบก.
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
รอง ผบก.(7)
นว. (สบ1)

พล.ต.ต. สมชาย เกาสำราญ
พ.ต.อ. ชัช สุกแก้วณรงค์
พ.ต.อ. อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์
พ.ต.อ. สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล
พ.ต.อ.ม.ล. สันธิกร วรวรรณ
พ.ต.อ. เอกราช ลิ้มสังกาศ
พ.ต.อ. ชาญศิริ สุขรวย
ร.ต.อ. พิพัฒน์พล มีสายมงคล

0-2354-6000
0-2354-6011
0-2354-6623
0-2354-6029
0-2354-6666
0-2644-8673
0-2354-6000

08-1611-5353
09-3951-5424
08-1498-2194
08-1657-2600
08-1443-4333
08-1897-3465
09-1493-6928
08-8595-0862

พ.ต.อ.หญิง กรวรรณ ชุมชู
พ.ต.ท.หญิง ดารกา เกตุแก้ว
พ.ต.ท. ก้องเกียรติ ทองอินทร์
พ.ต.ท.หญิง ศิริกัลยารัตน์ เรียงภิรมย์
พ.ต.ท. สมุโรจน์ โรจน์วงศ์วรรณ
พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศิวปราชญ์
พ.ต.ท. กิตติคุณ บัวรุ่ง
ร.ต.อ. ภาสวร เรืองรอง
พ.ต.ท.หญิง ลักขณา พิมพิลา
พ.ต.ท. สุชาติ ผิวอ่อน

0-2354-6022
0-2644-8628
0-2354-6026
0-2354-3083
0-2354-6006
0-2354-6003
0-2644-8629
0-2354-6004
0-2354-6007

08-9816-4800
08-1622-4106
08-6330-9772
08-9969-1207
08-1956-6800
08-1830-1212
08-2365-4444
08-1826-7776
08-1585-1647
08-1484-3449

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก
รอง ผกก.
สว. (งานกำลังพล)
สว. (งานยุทธศาสตร์)
สว. (งานการเงินงบประมาณ)
สว. (งานพลาธิการ)
สว. (งานคดี, กฎหมาย)
สว. (งานเทคโนโลยี, ธุรการ)
สว. (งานศูนย์รวมข่าว)

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3638-9620 โทรสารกลาง 0-3638-9620
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(อยุธยา)
สว.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี)
สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี)
สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(นครสวรรค์)

พ.ต.อ. สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล
พ.ต.ท. ขวัญชัย พัฒรักษ์
พ.ต.ท. ทรงพล สุขกลึงมี
พ.ต.ต. ขุนเขา โพธิ์สุวรรณ
พ.ต.ต. อภิชน ขันกา
พ.ต.ต. อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์
พ.ต.ต. ชินกฤต ไมตรีแพน

0-3638-9260
0-3638-9260
0-3638-9260
0-3535-4444
0-3638-7300
0-3648-7270
0-5629-6184

08-1423-3000
08-9013-2345
08-5666-1599
09-5939-3655
08-4123-7762
08-1755-5794
08-9281-8160
หน้า 727

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ตำแหน่ง
สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.(เพชรบูรณ์)
สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.(สิงห์บุรี)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศรีรัชพล ค้าขาย
พ.ต.ต. วรพงษ์ สืบศิรินาม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5673-7102
0-3651-0825

มือถือ
06-1615-5549
08-6302-5757

กองกำกับ 2 บก.ทล. โทรศัพท์กลาง 0-3433-9083 โทรสารกลาง 0-3433-3071
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.ทล.1
สว.ส.ทล.2
สว.ส.ทล.3
สว.ส.ทล.4
สว.ส.ทล.5
สว.ส.ทล.6

(นครปฐม)
(เพชรบุรี)
(ประจวบคีรีขันธ์)
(ชุมพร)
(สุราษฎร์ธานี)
(กาญจนบบุรี)

พ.ต.อ. พัฒนะ บูรณกลัศ
พ.ต.ท. ดำรงศักดิ์ อ่อนตา
พ.ต.ท. ชนม์ภัทร วงศ์กำแหง
พ.ต.ท. กฤษฎาพร จงอักษร
พ.ต.ต. เชิดศักดิ์ กองผุย
พ.ต.ท. พันษา อมราพิทักษ์
ร.ต.อ. ธีรภัทร ศรีพจน์ธรรม
พ.ต.ต. สมพงษ์ เอกวัฒ
พ.ต.ต. พิทักษ์ ว่องพานิช

0-3433-9083
0-3433-9083
0-3433-9083
0-3424-1426
0-3242-4500
0-3261-1076
0-7759-6608
0-7727-4155-7
0-3463-0173

08-1374-5603
08-1641-6792
08-3755-1999
08-5772-2553
08-9162-6162
08-1642-9300
08-9203-1083
09-5565-5454
08-0080-0998

0-3853-3263
0-3853-3263
0-3853-3263
0-3853-1221
0-3839-2001
0-3861-1203
0-3937-3726
0-3748-0791

08-1814-2658
08-1311-6383
09-2619-1515
08-9128-0000
08-7547-1276
08-1732-8219
08-9624-6161
08-5951-2377

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-3853-3263 โทรสารกลาง 0-3853-2777
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.ทล.1 (ฉะเชิงเทรา)
สว.ส.ทล.2 (ชลบุรี)
สว.ส.ทล.3 (ระยอง)
สว.ส.ทล.4 (จันทบุรี)
สว.ส.ทล.5 (ปราจีนบุรี)

พ.ต.อ. ลือชัย นนท์ปฏิมากุล
พ.ต.ท. เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
พ.ต.ท. พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน
ร.ต.อ. นโรตม์ ยุวบูรณ์
พ.ต.ท. กรณ์ สมคะเน
พ.ต.ต. ปณต คำนึงการ
ร.ต.อ. วิทวัส เพ็ชรรักษ์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ เขียวนรภัย

กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โทรศัพท์กลาง 0-4323 6750-1 โทรสารกลาง 0-4323 6750-1
ผกก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น)
รอง ผกก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น)
รอง ผกก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น)
สว.ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(ร้อยเอ็ด)
สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น)
สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.(อุดรธานี)
สว.ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.(เลย)

พ.ต.อ. อภิชาต โพธิจันทร์
พ.ต.ท. พัฒนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์
พ.ต.ท. อภิชาต จินาเพ็ญ
พ.ต.ท. จรุงศักดิ์ จำรูญ
พ.ต.ต. กฤษฎา บุญศิริ
พ.ต.ท. เสกสรร ชุ่มแจ่ม
พ.ต.ต. พีรณัฐ งามเลิศรัตนชัย

สว.ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล.(สกลนคร)

พ.ต.ต. สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ์

0-4323-6750-1
0-4323-6750-1
0-4323-6750-1
0-4356-9019
0-4324-6632
0-4212-0055-6
0-4280-1239,
0-4280-1026
0-4271-3971,
0-4271-1476

08-2446-6662
08-9099-9998
08-1454-5105
08-1810-3838
08-3195-7237
08-6688-4258
08-1890-9080
09-5979-5535,
08-4113-0606
หน้า 728

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-5481-1582 โทรสารกลาง 0-5481-583
ผกก.5 บก.ทล.
รอง ผกก.5 บก.ทล.
รอง ผกก.5 บก.ทล.
สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.(ตาก)
สว.ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.(ลำปาง)
สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.พิษณุโลก)
สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.(เชียงใหม่)
สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.(พะเยา)
สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.(แพร่)

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ ศรีอัศวอมร
พ.ต.ท. จามร ทองพรรณ
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่
พ.ต.ต. ประพฤทธิ์ เพชรพลอย
พ.ต.ต. สันติ สุทธิชัย
พ.ต.ต. วินัย ธนะโชติ
พ.ต.ท. ชนะภัย วิเชียรเกื้อ
พ.ต.ต. เจต จึงประเสริฐศรี
พ.ต.ท. ชินกร อัศวภูมิ

0-5481-1582
0-5481-1582
0-5481-1582
0-5551-2326
0-5481-1619
0-5595-7575
0-5324-2441
0-5441-0555
0-5465-2610

08-1357-1331
08-4610-9843
08-1943-7722
08-4160-3664
08-3197-9798
08-1403-0235
08-5772-1957
08-1972-7000
08-1667-7997

0-4531-3221
0-4531-3221
0-4531-3221
0-4431-3777
0-4461-1992
0-4414-3125-6
0-4531-3220
0-4554-7648
0-4405-6040

08-1735-3675
08-9665-5669
08-1935-1977
08-9141-1712
09-7297-5497
08-4665-2584
08-1969-8337
08-6616-2990
08-7496-4444

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2510-7176 โทรสารกลาง 0-2508-2603
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา)
สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.(บุรีรัมย์)
สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.(สุรินทร์)
สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.(อุบลราชธานี)
สว.ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.(อำนาจเจริญ)
สว.ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)

พ.ต.อ. จตุพล เร่งถนอมทรัพย์
พ.ต.ท. ตระกูล สิริยะเสถียร
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ คำมาตย์
พ.ต.ท. พงษ์เพชร จุลจำเริญทรัพย์
ร.ต.อ. วิษณุ โนนคำม่วง
พ.ต.ท. นพพร ลือบางใหญ่
พ.ต.ต. ศิลา ขำเพชร
พ.ต.ต. ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย
พ.ต.ต. ปฐมพงษ์ วชิรโชติกุล

กองกำกับ 7 โทรศัพท์กลาง 0-7421-1223 โทรสารกลาง 0-7421-1223, 0-7421-1221
ผกก.7 บก.ทล.
รอง ผกก.7 บก.ทล.
รอง ผกก.7 บก.ทล.
สว.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา)
สว.ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรัง)
สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.สงชลา)
สว.ส.ทล.4 กก.7
บก.ทล.(นครศรีธรรมราช)
สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.(ปัตตานี)

พ.ต.อ. ภาคิน ณ ระนอง
พ.ต.ท. ชัยมิตร สิทธิพูน
พ.ต.ท. จิรประภาพ สุทธปรีดา
พ.ต.ต. ธรรมศักดิ์ พลเดช
พ.ต.ท. คมเทพ เปาอินทร์
พ.ต.ต. ปริญญา เอี่ยมกมล
พ.ต.ท. ปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฏ์

0-7421-1221
0-7421-1221
0-7421-1221
0-7641-5850
0-7550-1032-3
0-7421-1222
0-7536-6508

08-1540-0505
08-1481-0445
08-1814-2828
08-9735-9731
08-1734-0436
09-8789-2615
08-6111-1190

พ.ต.ท. พิชญา พิพัฒน์บรรณกิจ

0-7346-8099

08-6688-8919

-

09-2459-1951
08-1829-7607

กองกำกับ 8 โทรศัพท์กลาง 0-2510-7176 โทรสารกลาง 0-2508-2603
ผกก.8 บก.ทล.
รอง ผกก.8 บก.ทล.

พ.ต.อ. ชาคริต มงคลศรี
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ มีแย้ม

หน้า 729

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
สวญ.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. จิรวุฒิ ขวัญคุ้ม
พ.ต.ท. เสมอ ฉวีนวล
พ.ต.ท. พีรพฒน์ ศิริวรไชยกุล
พ.ต.ท. พงศ์ศรัณย์ วังพลับ
พ.ต.ท. ธนกร พิมพการ
พ.ต.ท. ธนกฤต นิตสพันธ์
พ.ต.ท. สุภกิจ กองาน
พ.ต.ต. ศษณรรฐ รัตนเศวตรวงศ์
พ.ต.ต.หญิง จีรนันท์ ทองช่างเหล็ก
พ.ต.ต. ไพโรจน์ ประสิทธิ์

-

08-4529-7766
08-1934-4730
09-8762-1634
09-1529-4519
08-1489-4842
08-0770-9555
08-6356-4249
09-4461-6954
08-6888-5953
08-6950-4767

-

08-9495-4114
08-0060-8487
08-1399-9414
08-9926-8911
08-7719-1977
08-1233-3303
08-3134-4422

ส.ทล.2 (อินทรา) โทรสารกลาง 0-2364-8445
สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อัศวธรณ์ วงศ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. พิชิต ทีปกากร
พ.ต.ท. ปริญญา มั่งคั่ง
พ.ต.ท. วิริยะ ระยับ
พ.ต.ท. สถาพล จันทรนานนท์
พ.ต.ต. วิศิษฏ์ มินเสน
พ.ต.ต. ธนภณ เอี่ยมสะอาด

กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. โทรศัพท์กลาง 0-2354-5100 โทรสารกลาง 0-2354-5100
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รุจกรณ์กิตติ์ ขมื้นเครือ
พ.ต.อ. ธนัญชัย เพียรช่าง
พ.ต.ท. พิชัย โกจารย์ศรี
พ.ต.ท. ณวัฒน์ ศุกลรัตน์
พ.ต.ท. นิทัศน์ จิตตวิทยานุกูล
พ.ต.ท. พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป
พ.ต.ท. นพดล ปิ่นพงศ์พันธ์
พ.ต.ท. พรชัย ปลั่งศิริธรรม
พ.ต.ท. วรงค์ ถาปนา
พ.ต.ท. มนต์ชัย บุญเลิศ
พ.ต.ท. อรรถพล พลพรม
พ.ต.ต. อภิชาติ พื้นผา
พ.ต.ต. ณัฐพล ผ่องสุขสกุล

0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100
0-2354-5100

08-9200-5288
08-1855-5333
08-1686-4752
08-5999-6799
08-6307-4706
08-1942-4050
08-5233-4848
08-6775-1848
08-2191-4538
08-6349-7157
08-6781-8018
08-1364-2121
08-4159-7175
หน้า 730

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Economic Crime Suppression Division
84 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์กลาง 0-2237-7535 โทรสารกลาง 0-2234-6806,0-2266-7855
Web Site: http://ecd.police.go.th E-mail: ecd.police@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ ปิงเมือง
พ.ต.อ. ปภัชเดช เกตุพันธ์
พ.ต.อ. ณพวัฒน์ อารยางกูร
พ.ต.อ. พุฑฒิพงศ์ มุสิกูล
พ.ต.อ. วินัย วงษ์บุบผา
พ.ต.อ. สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์
พ.ต.อ. สมพล อิสสระเสรี
พ.ต.อ. พัฒนา ฉายาวัฒน์
พ.ต.อ. เถลิง พิษณุวงษ์
พ.ต.อ. สมชาย เผ่าไทย
พ.ต.อ. วงศ์ปกรณ์ เปรมกุลนันท์
พ.ต.อ. วรวัฒน์ อังสุมาลี
พ.ต.อ. นิตินันทน์ นวมทอง

0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535

08-5992-9259
08-1834-8313
08-1700-7345
08-1566-2945
08-1848-8025
08-1852-8001
09-5949-9135
08-5265-1943
08-1823-5032
08-1407-7949
08-1611-8278
08-1319-3737
08-1584-0483

0-2233-1583
0-2234-1067 [1309]
0-2233-1583
0-2238-4820
0-2233-1583
0-2234-1067 [1309]
0-2234-0283 [1310]
0-2233-1583

08-1668-9900
08-4436-6356
08-7818-1392
08-1492-5409
08-9836-3269
08-1823-8531
08-6079-7914
08-1955-5610

0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347

08-1815-1424
08-1733-5193
08-5334-9994
08-4446-3545

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2238-4820 โทรสารกลาง 0-2266-7855
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยรัตน์ วรุณโณ
พ.ต.ท.หญิง นริสรา พงศ์วรินทร์
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ พันธ์ศรี
พ.ต.ต. กฤษฎ์ แก้วมีศรี
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ แจ้งสว่าง
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ วัฒนสิน
พ.ต.ท.หญิง อรทัย แสงสกุล
พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ทาทอง

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2234-1347 โทรสารกลาง 0-2234-1347
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อตินันท์ นุชนารถ
พ.ต.ท. นิตติโชติ เพ็ญจำรัส
พ.ต.ท. อัณณ์นพ อิ่มอุดม
พ.ต.ท. จักรกริช เสรีบุตร

หน้า 731

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปัญญาวุฒิ แสนทวีสุข
พ.ต.ท. ภูวิเทพ ปฐมวราวุฒิ
พ.ต.ท. ยศวัจน์ เสาโมก
พ.ต.ท. สรรเสริญ ศิริประเสริฐกุล
พ.ต.ท. พิชัย นาขันดี
พ.ต.ท. สุวิทย์ เลาประเสริฐสุข
พ.ต.ต. อดิศักดิ์ เหล่าดี
พ.ต.ต. มนชัย นำสุข
พ.ต.ต.หญิง นราวรรณ แต่ประสิทธิ์
พ.ต.ต. กริช เพ็ชรสิมาลัย
ร.ต.อ. อัครพล เอี่ยมสำอางค์
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ ติระพัฒน์
พ.ต.ต. รณภัฎ ทับทิมธงไชย
พ.ต.ต. สุรวัช สัตยากุล
ร.ต.อ. กิตติคุณ ปัทมานุสรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347
0-2234-1347

08-9478-8854
08-9927-6961
09-0890-8726
08-5910-1999
08-6891-5591
08-1315-5584
08-9058-1018
08-9912-3579
08-3700-8799
08-9440-0245
08-4728-0765
08-0200-0122
08-1599-5961
08-3676-1974
08-2769-9878

0-2235-4106
0-2235-4106
0-2235-4106
0-2235-4106
0-2235-4106
0-2237-7535 [2401]
0-2237-7535 [2401]
0-2237-7535 [2401]
0-2237-7535 [2401]
0-2237-7535 [2401]
0-2235-4106
0-2235-4106
0-2235-4106
0-2235-4106
0-2237-7535 [2401]
0-2237-7535 [2401]

08-5232-3322
08-6619-8308
08-1554-4755
08-1633-8992
08-9428-0015
08-1826-6595
08-1613-2736
08-1424-4652
08-9245-5754
08-1372-9614
08-9986-9190
08-9228-9696
08-9411-5636
08-6620-4320
08-5813-5898
08-9162-5645

กก.2 บก.ปอศ. โทรศัพท์กลาง 0-2235-4106 โทรสารกลาง 02-235-4106
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธิกุล
พ.ต.ท. สุเมธ สมยา
พ.ต.ท. ชัชวาล เมืองดี
พ.ต.ท. ธรรมปพน ชาวกำแพง
พ.ต.ท. ก่อเกียรติ รุ่งสังข์
พ.ต.ท. วินัย อ้นทนิกุล
พ.ต.ท. วัชรชัย ด้วงทอง
พ.ต.ท. อนุสิทธิ์ อินตรา
พ.ต.ท. คีระวัส เที่ยงไธสง
พ.ต.ท. อรรณพ ลิมปิโรจนฤทธิ์
พ.ต.ท. ทศพร หงส์ทอง
พ.ต.ต. ชยานนท์ ทองแถม
พ.ต.ต. วันเผด็จ จันยะรมณ์
ร.ต.อ. วงศกร เก่งล้วนหวัด
พ.ต.ต. ธีรภพ ล้วนเส้ง
พ.ต.ต. สัมฤทธิ์ พรมเคน

หน้า 732

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ3 โทรศัพท์กลาง 0-2235-2810 โทรสารกลาง 02-234-0040
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อภิวิชญ์ ภัทรกุล
พ.ต.ท. กรด ประชุมสุข
พ.ต.ท. พลชัย กิจกุลธนันต์
พ.ต.ท. ไกรวิศท์ แสนทวีสุข
พ.ต.ท. กึกก้อง ดิศวัฒน์
พ.ต.ท. กิตติชนม์ สมบุญนา
พ.ต.ท. ปิยะ ด้วงพิบูลย์
พ.ต.ท. สมชาย รัฐมั่น
พ.ต.ท. วันชัย มากเจริญ
พ.ต.ท. สมเกียรติ ธรรมสาส์น
พ.ต.ท. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์
พ.ต.ท. จักรกฤช บัวรอด
พ.ต.ท. บุญโฮม เหล่ามาลา
พ.ต.ท. ปรีชา วงศ์รวิวรรณ
พ.ต.ท. สุริยา วริวงษ์
พ.ต.ท. พลกฤต ภูไชยศิลป์
พ.ต.ต. ชัชวาล ชูชัยเจริญ
พ.ต.ต. จีรวัช รุ่งกลิ่น
พ.ต.ต. จีรเดช กลีบบัว
พ.ต.ต. ภาสกร นภาโชติ
พ.ต.ต. กิตติ ไชโย
พ.ต.ต. ยุพิน เฉลิมประเวศวงษ์
พ.ต.ต. ณัฐพนธ์ สุวรรณรงค์
พ.ต.ต. อานนท์ วังรุ่งโรจน์
พ.ต.ต. จิรัชชัย ศุภวิรัชบัญชา
พ.ต.ต. วราพรรณ สุราราษฎร์

0-2235-2810
0-2235-2810
0-2235-2810
0-2235-2810
0-2235-2810
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2235-2810
0-2235-2810
0-2235-2810
0-2235-2810
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535
0-2237-7535

08-1555-5546
08-0053-3538
08-7979-4242
08-1334-4633
08-6999-5559
08-9893-2543
08-1826-9898
08-6373-6752
08-1806-6730
08-9126-1991
08-5252-9027
08-1887-0047
08-1819-0393
08-1741-8300
09-9592-6992
09-5537-9953
08-1837-9777
08-4717-5412
08-8619-0621
06-1789-9941
08-1353-3854
08-4915-1661
08-6003-8992
09-0081-9905
08-3549-5161
08-8893-5458

0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501

08-5047-4747
08-1371-8574
08-1686-3797
08-1314-8630
09-8323-9989

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2237-7535 โทรสารกลาง 02-233-5501
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ มากเจริญ
พ.ต.ท. อดิเรก รุ่งเรือง
พ.ต.ท. ณัฐกิตติ์ มีสุข
พ.ต.ท. วีระพงษ์ หอมหวล

หน้า 733

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ จิตต์สอาด
พ.ต.ท. ชัยยศ อนุภาพพันธ์
พ.ต.ท. พลอย แสงสาย
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ช่างสลัก
พ.ต.ท. นาวิน ทองสง่า
พ.ต.ท. วิกร เชือกจอหอ
พ.ต.ท. ธนิต กรปรีชา
พ.ต.ต. อดิชาต อมรประดิษฐ
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล
พ.ต.ต. เสรี บุญยะรัตน์
พ.ต.ต. เริงชัย ชุดพิมาย
พ.ต.ต. สุทธิพงษ์ คำนาน
พ.ต.ต.หญิง ฐิติฉัตร ศิริพานิช
พ.ต.ต.หญิง ศุภรดา วุฒิธนาพร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501
0-2233-5501

มือถือ
08-1611-0313
08-1850-8625
08-1801-2875
09-5296-9635
08-0900-7173
08-8536-3355
08-1153-9955
08-4498-6660
08-5056-7381
08-2853-8461
09-1854-0458
08-1929-8464
08-1850-6807
08-6718-8115

กก.5 บก.ปอศ. โทรศัพท์กลาง 0-2237-7535(2704) โทรสารกลาง 0-2238-4824
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
ผกก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์
พ.ต.ท. พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ
พ.ต.ท. เกริกศิษฐ์ เนียมนัดฐ์
พ.ต.ท. อนุภาพ วิศรัมวัน
พ.ต.ท. พรศักดิ์ พิทยารัตน์
พ.ต.ท. พิภพ วงศ์วัตถาภรณ์
พ.ต.ท. สุเมธ โสดสงค์
พ.ต.ท. พงศ์พจน์ ธรรมากุลวิชช์
พ.ต.ท. ยุทธชัย จรุงเรืองเกียรติ
พ.ต.ท. วีรยุทธ เรืองเทพ
พ.ต.ท. สมชาย โพธิ์สุวรรณ
พ.ต.ท. สุณัฐพล นิรมิตศุภเชษฐ์
พ.ต.ท. ปิยะฉัตร ณ พัทลุง
พ.ต.ท. จุมพล กาญจนเสถียร
พ.ต.ท. เสฏฐพัฒน์ ศิริวงศ์
พ.ต.ต. ธนัยวุฒิ กมลวานนท์
พ.ต.ท. วิวรรธน์ โอวาทตระกูล
พ.ต.ต. ณัฐกฤษต์ ยุทยา

0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]
0-2237-7535[2704]

08-1444-8882
08-1988-9009
08-4649-1914
08-1828-0176
08-1648-3116
08-6306-9911
08-1929-6152
08-9112-7688
08-1552-0576
08-1694-9566
08-1347-8378
08-7809-9977
08-1564-6679
08-9992-4445
06-1461-9969
08-1413-7008
08-1622-4522
08-7973-4049
หน้า 734

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Tourist Police Division
999 ม.1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์กลาง 0-2134-0521 โทรสารกลาง 0-2134-0522
Web Site: www.thailandtouristpolice.com E-mail: thailandtouristpolice@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล
พ.ต.อ. ประเสริฐ เงินยวง
พ.ต.อ. อาชยน ไกรทอง
พ.ต.อ. นิธิธร จินตกานนต์
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ
พ.ต.อ. สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์

0-2134-0527
0-2134-0202
0-2134-1762
0-2134-0786
0-2134-0783
0-2134-0789

08-1644-0430
08-1942-5386
08-1595-1616
08-1849-8955
08-1444-3111
08-6323-2541

0-2134-0515
0-2134-0517
0-2134-0519
0-2134-0521
0-2134-0220
0-2134-0525
0-2134-0219
0-2134-0529

08-1845-6715
08-9668-7569
08-3955-9956
06-1549-0956
08-6665-7655
09-7946-1564
08-1989-2514
08-1649-4569

0-2214-2015
0-2214-2015
0-2214-2015
0-2214-2015
0-2214-1966
0-2214-1979
0-2214-1977
0-2434-7645
0-2535-1155
0-2214-1968

08-9685-3300
08-1875-4786
08-8052-5252
08-6412-7737
08-6722-3232
08-1715-5551
08-1019-5665
08-2432-9987
08-7980-6045
08-1801-5284

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0521 โทรสารกลาง 0-2134-0522
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.(1)(งานธุรการและทะเบียนพล)
สว.ฝอ.(2)(งานแผนและงบประมาณ)
สว.ฝอ.(3)(การเงิน)
สว.ฝอ.(4)(พลาธิการ)
สว.ฝอ.(5)(ประชาสัมพันธ์)

พ.ต.อ.หญิง ภณิดา โชติประดิษฐ
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ ญาณประสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง บุณฑริกา อุดมโภคา
พ.ต.ต.หญิง อุษา พัฒนชัย
ร.ต.อ. อภิรุ่ง เพียรมงคล
พ.ต.ท. ภัทรธร ภัทรกูลนิยม
พ.ต.ต.หญิง ฐิติพร ขันเชื้อ
พ.ต.ท. จีรายุส คำมีศรี

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2214-2015 โทรสารกลาง 0-2214-2016
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสืบสวน
สว.ส.ทท.1 (บก.น. 1 - 3)
สว.ส.ทท.2 (บก.น. 4 - 6)
สว.ส.ทท.3 (บก.น. 7 - 9)
สว.ส.ทท.4 (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
สว.ส.ทท.5 (ศูนย์วิทยุ)

พ.ต.อ. เกื้อกมล ดวงประทีป
พ.ต.ท. พินิจ ช่วยกุล
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว
พ.ต.ท. อัครเดช เกตุเอี่ยม
พ.ต.ต. ศิลา ตันตระกูล
พ.ต.ต. ภูริทัต บุญช่วย
พ.ต.ท. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์
พ.ต.ต. ชิงชัย ภูสำเภา
พ.ต.ต. วรวิทย์ จงกสิกรรม
พ.ต.ต. เลิศวุฒิ กุหลาบแก้ว

หน้า 735

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2134-0210 โทรสารกลาง 0-2134-0210
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสืบสวน
สว.ส.ทท.1 (พระนครศรีอยุธยา)
สว.ส.ทท.2 (ลพบุรี)
สว.ส.ทท.3 (สระแก้ว)
สว.ส.ทท.4 (ชลบุรี)
สว.ส.ทท.5 (ระยอง)
สว.ส.ทท.6 (ตราด)
สว.ส.ทท.7 (ประจวบคีรีขันธ์)
สว.ส.ทท.8 (กาญจนบุรี)

พ.ต.อ. ศราวุธ ตันกุล
พ.ต.ท. พิรชัช เสโส
พ.ต.ท. อนุชิต ลายลักษณ์
พ.ต.ท. พุทธพงศ์ เมฆเอี่ยมนภา
พ.ต.ต. ชิษณุพงศ์ ไหวดี
พ.ต.ต. ศรุต ระยานนท์
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ทรัพยสาร
พ.ต.ท. อภิรักษ์ จำปาศรี
พ.ต.ต. ปิยะพงษ์ เอนสาร
พ.ต.ท. เอก มหาสวัสดิ์
พ.ต.ท. แมน รถทอง
พ.ต.ท. ชย พานะกิจ
พ.ต.ต. สืบศักดิ์ ผันสืบ

0-2134-0210
0-2134-0210
0-2134-0210
0-2134-0210
0-2134-0213
0-3532-4041
0-3642-4515
0-3723-0200
0-3841-0044
0-3865-1669
0-3955-7383
0-3251-6219
0-3451-2795

08-1515-0147
06-1654-3695
08-9477-9305
08-1554-4443
08-1911-8006
08-6520-2046
08-3313-1579
08-1985-8448
09-3524-6655
08-6300-3434
08-9206-7878
08-6923-5757
08-3635-3539

0-4332-4281
0-4332-4281
0-4332-4281
0-4332-4283
0-4434-1777
0-4524-5505
0-4322-6195
0-4251-5773
0-4232-8189
0-4286-1364

08-1806-4434
08-9816-1889
08-9133-3331
09-5947-2531
08-8591-1111
09-1551-4936
08-8069-7668
08-1971-8027
08-9535-9591
08-6059-2359

0-5321-2503
0-5321-2503
0-5321-2503
0-5321-2451
0-5321-2146
0-5371-7796
0-5471-0216

08-0199-9393
08-1881-8161
08-6306-7777
09-0982-0586
09-6441-5558
08-4172-5990
09-7079-1114

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-4332-4281 โทรสารกลาง 0-4332-4284
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสืบสวน
สว.ส.ทท.1 (นครราชสีมา)
สว.ส.ทท.2 (อุบลราชธานี)
สว.ส.ทท.3 (ขอนแก่น)
สว.ส.ทท.4 (นครพนม)
สว.ส.ทท.5 (อุดรธานี)
สว.ส.ทท.6 (เลย)

พ.ต.อ. เจษฎา สวยสม
พ.ต.ท. ปัญญา สิงห์ไชย
พ.ต.ท. จตุรวิทย์ คชน่วม
พ.ต.ท. กฤถขจร พลบูรณ์
พ.ต.ต. ชาญวิทย์ ละออเอี่ยม
พ.ต.ต. อลงกรณ์ กาญจนวรางกูร
พ.ต.ท. พันธ์เพชร เหล่ากำเนิดเพชร
พ.ต.ท. รัฐพร คงสุโข
พ.ต.ท. อัมรินทร์ อยู่เย็น
พ.ต.ต. รัชพล รุ่งกิตติวรกุล

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-5321-2503 โทรสารกลาง 0-5321-2504
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสืบสวน
สว.ส.ทท.1 (เชียงใหม่)
สว.ส.ทท.2 (เชียงราย)
สว.ส.ทท.3 (น่าน)

พ.ต.อ. ธรากร เลิศพรเจริญ
พ.ต.ท. ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ำ
พ.ต.ท. ณรงค์พล พิมลศิริ
พ.ต.ต. ศุภกร ตังคะประเสริฐ
พ.ต.ต. พิษณุ เตรียมดี
พ.ต.ท. ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี
พ.ต.ท. วิเชียร ไชยมงคล

หน้า 736

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

สว.ส.ทท.4 (พิษณุโลก)
สว.ส.ทท.5 (นครสวรรค์)
สว.ส.ทท.6 (ตาก)
สว.ส.ทท.7 (แม่ฮ่องสอน)

พ.ต.ต. ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์
พ.ต.ท. ชัย แก้วเกตุศรี
พ.ต.ท. ต่อลาภ ตินะมาตร
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ กลีบทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5532-2646
0-5623-3073
0-5553-1385
0-5361-1812

08-9144-6555
08-1829-4108
08-2764-5147
08-9554-6256

0-7622-3893
0-7622-3893
0-7622-3893
0-7622-3893
0-7622-3895
0-7782-5515
0-7622-3892
0-7563-7208
0-7521-1903
0-7422-0778
0-7740-5575
0-7743-0017
0-7361-2008

09-1915-9155
08-1864-1954
08-1859-1445
08-1423-2224
08-6522-4157
08-7914-2584
08-1907-1177
09-9459-1925
08-9965-4353
06-1184-3689
08-7832-4343
08-6338-0357
08-2430-5622

0-2134-0773
0-2134-0773
0-2134-0773
0-2134-0773
0-2134-0773
0-2134-0773

08-1804-6222
08-3197-7928
09-2289-5456
08-7311-7598
08-9226-8651
08-1993-7023

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-7622-3893 โทรสารกลาง 0-7622-3894
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสืบสวน
สว.ส.ทท.1 (ระนอง)
สว.ส.ทท.2 (ภูเก็ต)
สว.ส.ทท.3 (กระบี่)
สว.ส.ทท.4 (ตรัง)
สว.ส.ทท.5 (สงขลา)
สว.ส.ทท.6 (สุราษฎร์ธานี)
สว.ส.ทท.7 (เกาะสมุย)
สว.ส.ทท.8 (นราธิวาส)

พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ
พ.ต.ท. นิคม เทียนห้าว
พ.ต.ท. มิลิน เพียรช่าง
พ.ต.ท. บัณฑิต ขาวสุธรรม
พ.ต.ท. สัญชัย ถิ่นวงษ์แดง
พ.ต.ต. มนพร ลิขิตมานนท์
พ.ต.ต. นฤวัต พุทธวิโร
พ.ต.ท. อรรถพงษ์ แสนใจวุฒิ
ร.ต.อ. ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น
พ.ต.ต. กฤติเดช ธนาภัทรพิบูล
พ.ต.ท. อัครพล พลซา
พ.ต.ท. ธนกร พัฒนนันแก้ว
ร.ต.อ. ภูวดล วิริยนรางกูล

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2134-0773 โทรสารกลาง 0-2134-0773
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานสืบสวน
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศารุติ แขวงโสภา
พ.ต.ท. สุรชัช สุวรรณศรี
พ.ต.ท. เธียรธวัช อรรจนะเวทางค์
พ.ต.ท. ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์
พ.ต.ต. ประยูร ปักอินทรีย์
พ.ต.ท. อภิเษก ปิศโน

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Anti Corruption Division
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2142-2633 โทรสารกลาง 0 2143 8715
Web Site: www.ccd.police.go.th E-mail: corruption@royalthaiipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)

พล.ต.ต. กมล เหรียญราชา
พ.ต.อ. วรายุทธ สุขวัฒน์ธนกุล

0-2142-2627
0-2142-2629

09-9811-9118
08-3207-1111
หน้า 737

บช.ก.

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
พ.ต.อ. จักษ์ เพ็งสาธร
พ.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.อ. สมยศ ร่มสน
พ.ต.อ. ณัชพลพันธ์ มาลัย
พ.ต.อ. ปัญญา กล้าประเสริฐ
พ.ต.อ. สุชิน อร่ามรณชิต
พ.ต.อ. ทนงศักดิ์ กำแพงนิล
พ.ต.อ. แมน รัตนโมรา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2142-2631
0-2142-2628
0-2142-2644
0-2142-2644
0-2142-2644
0-2142-2644
0-2142-2644
0-2142-2644

08-1555-4040
08-5119-1414
08-1649-0088
08-1926-9869
08-1350-8288
08-1197-4488
08-1259-7660
08-8338-3599

0-2142-2645
0-2142-2633
0-2142-2633
0-2142-2636
0-2142-2634
0-2142-2635
0-2142-2633

08-1922-1001
09-1778-9993
09-1164-2999
08-6326-6372
08-5335-7548
08-1782-0897
08-7031-2424

0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638
0-2142-2638

08-1844-3322
08-1486-5694
08-9065-6450
08-7959-9990
08-1770-8269
08-6511-8624
08-1805-0483
08-1916-2701
08-9500-3667

0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639

08-1804-0035
08-0446-5599
08-9149-7979
08-1466-0562

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2142-2633 โทรสารกลาง 0 2143 8715
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กม.)
สว.(กง.พด.)
สว.(ยศ.)
สว.(ธร.กพ.)

พ.ต.อ. ชณพล วันขวัญ
พ.ต.ท.หญิง อโนชา อังศุสิงห์
พ.ต.ท.หญิง ชญาณ์นินท์ ห้วยหงษ์ทอง
พ.ต.ท. ประทีป ชูศรี
พ.ต.ท.หญิง จิตต์ประสงค์ คำศรีจันทร์
พ.ต.ต. เพิ่มศักดิ์ แสงดารา
พ.ต.ต. เอกพล แสงอรุณ

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2638 โทรสารกลาง 0 2143 8715
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พฤทธิพงศ์ นุชนารถ
พ.ต.ท. นพดล เทียนเพิ่มพูล
พ.ต.ท. อัศวิน หวังสู้ศึก
พ.ต.ท. ภุชงค์ ศรีวิสิฐศักดิ์
พ.ต.ท. เจริญ น๊ะจันต๊ะ
พ.ต.ท. ลักษณ์ เสงี่ยมจิตต์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ โพธิ์เย็น
พ.ต.ท.หญิง พิมณภัทร์ คงสืบ
พ.ต.ท. ภัทรกร ขาวนวล

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2639 โทรสารกลาง 0 2143 8715
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประพันธ์ อยู่เจริญดี
พ.ต.ท. สมโภชน์ แดงปุ่น
พ.ต.ท. สุกาญจน์ นิลอ่อน
พ.ต.ท. วสวัตติ์ จำปามูล

หน้า 738

บช.ก.

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รังสรรค์ โพธิ์แสง
พ.ต.ท. วุฒิชัย ประเสริฐภากร
พ.ต.ท. ไพโรจน์ เรืองทิพย์
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ ประมวลมา
พ.ต.ท. ถิรภัทร ภัททิยธนสาร
พ.ต.ท. นนท์วาณัฐกริช กลิ่นพงศ์
พ.ต.ต. อรรถพงษ์ นกขุนทอง
พ.ต.ต. สิปปภาส จาดคล้าย

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639
0-2142-2639

08-1907-3759
08-9814-4715
08-6754-6999
09-2538-0009
08-2898-4883
08-1558-9211
08-1132-4258
06-1819-8369

0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640
0-2142-2640

08-1542-2442
08-9895-5334
08-5999-9948
09-4352-1115
09-9229-8866
08-7076-7575
08-1826-7776
08-6323-1553
08-2655-7557

0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641
0-2142-2641

08-1987-6543
08-6781-5881
08-1927-3186
08-1251-1381
08-1907-0014
08-1969-1511
08-1255-7055
08-9183-9000
08-9145-2374
08-6566-5539

0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642

08-0259-4448
08-1441-1168
08-1859-4456

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2640 โทรสารกลาง 0 2143 8715
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วสันต์ เกศะรักษ์
พ.ต.ท. สำเริง กล่อมจิตร์
พ.ต.ท. อภิรัตน์ พหลเวชช์
พ.ต.ท. ศุขะเกศ มากดวงเทียน
พ.ต.ท. สุวิตร ใจทน
พ.ต.ท. นิคม ทองขาว
พ.ต.ท. เทิม ผิวขำ
พ.ต.ท. วิทยา วรสุวรรณรักษ์
พ.ต.ต. ติณณภพ วิชนีลักษณ์

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2641 โทรสารกลาง 0 2143 8715
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร
พ.ต.ท. ภรัญโรจน์ เจริญวุฒิลักษณ์
พ.ต.ท. พสิษฐ์ เก็งทอง
พ.ต.ท. ปริญญา ปาละ
พ.ต.ท. เพชรชุมพร ศรีวะรมย์
พ.ต.ท. วีรยุทธ ตาฮา
พ.ต.ท. ชัชชัย เพชรอำพร
พ.ต.ท. ณรงค์กร พรหมประสิทธิ์
พ.ต.ท. สุชาติ พลเมืองดี
พ.ต.ท. ปาณัฏฐ์ภูมิ อัครเดชานนท์

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2642 โทรสารกลาง 0 2143 8715
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อาภากร โกมลสุทธิ
พ.ต.ท. เจนวุฒิ แสงสว่าง
พ.ต.ท. กฤช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

หน้า 739

บช.ก.

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุมน ลาวะปานา
พ.ต.ท. กรณ์ จัตตุลาภา
พ.ต.ท. สมเกียรติ พิมพกันต์
พ.ต.ท. มาโนชญ์ อุปสินธุ์
พ.ต.ท. ชัยพร นิตยภัตร์
พ.ต.ท. สุวัฒ แสงโพลง
พ.ต.ท. กลกร รวบรวม
พ.ต.ท. สุภารัตน์ คำอินทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642
0-2142-2642

08-9824-2551
08-9666-0363
08-1378-0188
08-1926-7171
09-1698-0456
08-4142-6698
08-1659-5777
08-1193-1271

0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643
0-2142-2643

08-1311-6077
09-9148-4448
08-9123-3450
08-0074-9917
08-1486-6491
08-6543-1441
08-9755-0694
08-1829-8348
08-1904-6305
08-8398-8322
08-7895-4104

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2643 โทรสารกลาง 0 2143 8718
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วัชรินทร์ พูสิทธิ์
พ.ต.ท. พัชรวิศว์ ปวีดิษย์
พ.ต.ท. มนต์เสก ตระกูลพานิชย์
พ.ต.ท. ศิริพร พบูประภาพ
พ.ต.ท. เชิดชัย ดำพะธิก
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เนียมเล็ก
พ.ต.ท. แปลก เป็งวงศ์
พ.ต.ท. รัชพล ลิ้มติ้ว
พ.ต.ท. ทรงกรด มาสม
พ.ต.ต. ธาม ลอยสะเทื้อน
พ.ต.ต. สุพจน์ เทือกสุบรรณ

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
Anti Trafficking in Persons Division (ATPD)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรสารกลาง 0-2143-8214
Web Site: www.atpd.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. กรไชย คล้ายคลึง
พ.ต.อ. อังกูร คล้ายคลึง
พ.ต.อ. วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
พ.ต.อ. ปัญญา ปิ่นสุข
พ.ต.อ. คธา เกษรมาลา
พ.ต.อ. มานะ กลีบสัตบุศย์

0-2142-1060
0-2142-1066
0-2142-1063
0-2142-1064
0-2142-1062

08-6345-2041
08-1643-9039
08-1621-4114
08-1848-3233
08-1954-5635
08-4648-2051
หน้า 740

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. พิรัตน์ นาสมวาส
พ.ต.อ. วงศกร เหมือนเขียว
พ.ต.อ. เสวก ประภาสะสุตร์
พ.ต.อ. ไพรินทร์ แจ่มจำรัส
พ.ต.อ. ไตรรงค์ ชัยชนะ
พ.ต.อ. สุริยรัฐ หิรัญวัชร์ธรากุล
พ.ต.อ. กัญญา แดนมะตาม
พ.ต.อ. สมภพ ศิริไพพรรณ
ร.ต.ท. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2142-1073
0-2142-1069
0-2142-1077
0-2142-1075
0-2142-1076
0-2142-1073
0-2142-1074
0-2142-1060

มือถือ
08-5059-9350
09-9293-8878
08-1751-4594
08-5280-7191
08-6159-6419
08-1354-9366
08-1942-6669
09-9536-4561
09-9156-9195

กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2142-1070 โทรสารกลาง 0-2143-8217
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร.กพ.)
สว.(แผนและงบประมาณ)
สว.(กง.และพลาธิการ)
สว.(กฏหมายและคดีวินัย)
สว.(วิเทศน์และเทคโน)

พ.ต.อ. อัธธ์ยา แถบทอง
พ.ต.ท. เตชพัฒท์ ยมาภัย
พ.ต.ท. พัฒน์เชษฐ์ อุ่นอนันต์
พ.ต.ต.หญิง สุกันยา จรูญโรจน์
พ.ต.ท. ฉัตรชัย ใบใหญ่
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี เพชรพลอยดี
พ.ต.ต. พงษ์วุฒิ บุญรมย์
พ.ต.ท. อรุณ พร้อมพันธุ์

0-2142-1069
0-2142-1060
0-2142-1070
0-2142-1068
0-2142-1069
0-2142-1070
0-2142-1071
0-2142-1072

09-8262-4149
08-1948-4451
08-1310-6759
08-9897-0918
08-1658-8236
08-1875-7574
08-1723-3639
08-1648-6886

0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073
0-2142-1073

08-9850-4444
08-1311-6017
08-1833-7337
08-1658-6631
08-7982-8158
08-9444-7447
08-4751-9543
08-1329-7085
08-3028-4561
08-7916-8340
08-1847-5763

0-2142-1074
0-2142-1074

08-1409-4747
08-7157-5997

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1073 โทรสารกลาง 02-142-9041
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. คมกฤช สุขไทย
พ.ต.ท. สุเอก ฉินธนทรัพย์
พ.ต.ท. ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์
พ.ต.ท. พีรภัทร์ ปรมพุฒิ
พ.ต.ท. ศุภเสริฐ ภู่ประเสริฐ
พ.ต.ต. พิทยา สุรินต๊ะ
พ.ต.ต. พระเนียง พรมมี
พ.ต.ต. ปรีชญา อุไรพันธุ์
พ.ต.ต. นลินี เชี่ยวน้อย
พ.ต.ต. ชลลดา เชี่ยวชาญ

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1074 โทรสารกลาง 02-143-9042
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สมชาย จันทร์คง
พ.ต.ท. นุกูล ครุฑศิริ

หน้า 741

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ถิรธนา ทิมสิน
พ.ต.ท. เจษฎา ชมเชิงแพทย์
พ.ต.ท. สำราญ มงคลแก้ว
พ.ต.ต. ณรงค์ เขื่อนวัง
พ.ต.ต. เกียรติก้อง ทองคำ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แก้วก๊อ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2142-1074
0-2142-1074
0-2142-1074
0-2142-1074
0-2142-1074
0-2142-1074

08-5364-2224
09-7469-5599
09-9192-9351
08-0120-2903
09-1465-4651
08-9924-2589

0-2142-1075
0-2142-1075
0-2142-1075
0-2142-1075
0-2142-1075
0-2142-1075
0-2142-1075

08-1858-6685
08-5840-4747
08-6341-3355
08-4448-5005
08-1733-4073
08-7989-9355
08-1608-3595

0-2142-1076
0-2142-1076
0-2142-1076
0-2142-1076
0-2142-1076
0-2142-1076
0-2142-1076
0-2142-1076

08-5292-1111
08-1801-1526
08-3375-1357
08-1875-2568
09-5450-8899
08-1985-4453
08-4492-5454
08-8788-6015

0-2142-1077
0-2142-1077
0-2142-1077
0-2142-1077
0-2142-1077
0-2142-1077
0-2142-1077

08-6964-5295
06-1415-6454
08-6391-7255
08-4665-7272
08-1595-1199
08-6336-9760
08-1016-8445

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1075 โทรสารกลาง 02-143-7944
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์
พ.ต.ท. วิพากษ์ มีจันทร์
พ.ต.ท. พัชรดนัย การินทร์
พ.ต.ท. รุ่งเลิศ คันธจันทร์
พ.ต.ท. ลิขิต ถนอมเชื้อ
พ.ต.ท. อาทิตย์ พุ่มทอง
พ.ต.ต. เรวัตร ไกรทอง

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1076 โทรสารกลาง 02-143-7945
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
พ.ต.ท. สุริยัน วินิจมนตรี
พ.ต.ท. สรกฤช พันธ์ศรี
พ.ต.ท. จตุภูมิ รักษาภักดิ์
พ.ต.ท. สิทธินันท์ สิทธิกำจร
พ.ต.ท. ภาณุพงษ์ กะระกล
พ.ต.ท. ปณิธิ ชาอุ่น
พ.ต.ต. เร๊าะมัน หะนิแร

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1077 โทรสารกลาง 02-143-7946
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชินพันธ์ พราหมณ์พันธุ์
พ.ต.ท. วันชัย ชัยชูโชติ
พ.ต.ท. ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา
พ.ต.ต. ธนกร จันรอด
พ.ต.ท. พรเทพ ชุมแสง
พ.ต.ต. อรรถพล เกิดคง
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ เคหะทุ่ม

หน้า 742

บช.ก.

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2142-1078 โทรสารกลาง 02-143-7947
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณรงค์ เทศวิบูลย์
พ.ต.ท. บัญชา คล้ายน้อย
พ.ต.ท. พิษณุวัชร์ ใจการ
พ.ต.ท. ขวัญชัย จวงตะคุ
พ.ต.ต. นิติกรณ์ ระวัง
พ.ต.ท. นรามินธร์ เทพจักรินทร์
พ.ต.ต. วรพงศ์ กล่อมสกุล
พ.ต.ต. ปัณวัจน์ มารินทร์วิมล

0-2142-1078
0-2142-1078
0-2142-1078
0-2142-1078
0-2142-1078
0-2142-1078
0-2142-1078
0-2142-1078

08-6777-9499
08-2855-4641
08-1433-3334
08-3807-0207
08-2222-7233
09-5494-5959
08-3011-3134
08-6669-9964

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
Technology Crime Suppression Division
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2142-2587 โทรสารกลาง 0-2143-8447
Web Site: www.TCSD.in.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
พ.ต.อ. สมพร แดงดี
พ.ต.อ. ไพบูลย์ น้อยหุ่น
พ.ต.อ. สยาม บุญสม
พ.ต.อ. สมเกียรติ เฉลิมเกียรติ
ร.ต.อ.หญิง สุธิสา พลอยบุตร

0-2142-2608
0-2142-2613

08-1627-5252
08-1838-5065
08-1208-8877
08-1643-2349
09-3789-1991
08-9693-4245

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2142-2587,0-2142-2580 โทรสารกลาง 02-143-8447
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สัญญา เนียมประดิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง นฤมล ทองสอาด
พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ วิเศษสิงห์
พ.ต.ท. กังวาล ศรีวิไล
พ.ต.ท. วิชพัลภ์ แก้วแสนชัย
พ.ต.ต. สามารถ เทพมณี

0-2142-2603
0-2143-1553
0-2142-2597
0-2142-2587
0-2143-1550
0-2142-2573

08-1614-3899
08-4874-9449
09-0573-8600
08-1968-0277
08-1255-5505
08-3554-1944

0-2143-1554
0-2143-1554
0-2143-1554

08-1838-9191
09-1745-6444
03-3937-4065

กองกำกับการ 1 โทรสารกลาง 02-143-8447
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ชนะไชย เกษมวงศ์
พ.ต.ท. ดำรงสิทธิ์ โมราฤทธิ์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ คำภีรานนท์
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กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเท
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุพจน์ คำวงค์ษา
พ.ต.ท. เมธี เลาหะเมธี
พ.ต.ต. ภีมพศ เกตุเทศ
พ.ต.ต. ปฐมพงษ์ ศิลปสุข
พ.ต.ต. พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์
พ.ต.ต. สถาพร ภู่ระหงษ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2143-1554
0-2143-1554
0-2143-1554
0-2143-1554
0-2143-1554
0-2143-1554

08-7351-4646
08-6337-5647
08-5446-0460
08-6290-3113
08-6044-4460
08-6311-0228

0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598
0-2142-2598

08-1566-5666
08-5195-6453
08-1577-1177
08-1648-5407
08-9815-2025
08-3197-3055
08-6616-1997
08-6974-3113
08-4763-6101
09-5562-6485

0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556
0-2143-1556

08-9925-7223
08-6523-2333
08-5722-2345
09-6535-9615
08-5812-7550
08-1946-2965
08-1705-9081
08-6566-6445
08-9152-9887
08-6347-8088
09-2556-1987
08-6415-3243

0-2143-7968
0-2143-7968

08-2002-4058
08-6922-3223

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2142-2598 โทรสารกลาง 02-143-8447
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์
พ.ต.ท. ศักดิ์สะท้าน เปรื่องชะนะ
พ.ต.ท. วัชรพันธ์ ศิริพากย์
พ.ต.ต. ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ
พ.ต.ต. ธนกฤต สมานหัตถ์
พ.ต.ต. พงศกร ตันอารีย์
ร.ต.อ. ธีรภาพ พันธุชาติ
พ.ต.ท. ปรีชา จันทร์มณี
พ.ต.ต. เกรียงไกร ทองไพร
พ.ต.ต. ทศพร ศรีสัจจา

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2143-1556 โทรสารกลาง 02-143-8447
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. โอฬาร สุขเกษม
พ.ต.ท. ปิติณัช ประชุมสุข
พ.ต.ท. ศราวุฒิ บวรกิจประเสริฐ
พ.ต.ท. อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมหวล
พ.ต.ท. อุทัย เหล่าสิล
พ.ต.ท. สัณห์เพ็ชร หนูทอง
พ.ต.ท. สุรชัจ สีมุเทศ
พ.ต.ท. อานันท์ วิชเศรษฐสมิต
พ.ต.ต. สุเมธ เจนวงศ์พิทักษ์
พ.ต.ต. เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด
พ.ต.ต. วรรณสิน พูนเดช
พ.ต.ต. สุธิรพงษ์ ชัยศิริ

กลุ่มงานสนับสนุน โทรศัพท์กลาง 0-2142-2574 โทรสารกลาง 02-143-8447
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สุมรภูมิ ไทยเขียว
พ.ต.ท. ธนากร วงศ์สิริลักษณ์
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กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเท
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิต
พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ จำหงษ์
พ.ต.ท. กมล ทวีศรี
พ.ต.ต. เผ่าภูมิ สมหมาย
พ.ต.ต. อลงกรณ์ กนกวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2143-7968
0-2143-7968
0-2143-7968
0-2143-7968
0-2143-7968

08-9441-4191
09-1562-9353
08-1996-0900
08-5166-3796
08-6370-5943

-

08-8616-1718
08-7801-3888
08-1865-9039
08-9785-8502
08-9499-7874
08-1668-1978

0-2394-1964
0-2394-1962
0-2394-1964
0-2394-1964
0-2394-1964
0-2394-1964
0-2394-1964
0-2394-1964
0-2394-1962
0-2394-1964

08-1566-1999
08-1918-7879
08-1700-6563
08-1620-7227
08-1405-8822
08-7334-4501
08-6633-0200
08-1555-3030
08-1836-1336
09-5881-9996

0-2394-6821
0-2394-6821
0-2394-6821
0-2394-6821

08-6543-4343
08-1408-2315
08-1830-7604
08-6133-1579

(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2142-2574
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธราธิป รังรักษ์
พ.ต.อ. วศิน จินตเสถียร
พ.ต.อ. ณรงค์ แม้นเหมือน
พ.ต.อ. สุธีร์ มัลลิกะมาลย์
พ.ต.อ. นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์
พ.ต.อ.หญิง ณภัชนันท์ กวยรักษา

กองบังคับการตำรวจน้ำ
Marine Police Division
169 ซอย เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342 โทรสารกลาง 0-2394-1962, 0-2384-5905
Web Site: http://marine.police.go.th E-mail: tmrp@police.go.th
ผบก.
ผชพ.(สบ 6)
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
ผชช.(สบ 5)
นว.ผบก.

พล.ต.ต. กฤตธาพล ยี่สาคร
พล.ต.ต. สหภูมิ สง่าเมือง
พ.ต.อ. สุรพล เปรมบุตร
พ.ต.อ. ธนพล ศรีโสภา
พ.ต.อ. ชริธ อาจอาสา
พ.ต.อ. ราชธรรม จิตธรรมมา
พ.ต.อ. โชคชัย นนท์ปฏิมากุล
พ.ต.อ. ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ
พ.ต.อ. เอนก ส่งประเสริฐ
ร.ต.อ. กณวรรธน์พินิจ ชื่นสงวน

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2394-6821 โทรสารกลาง 0-2394-6821
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการและกำลังพล)

พ.ต.อ. พัลลภ สุภิญโญ
พ.ต.ท.หญิง พิทยา อินอำพันธุ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เย็นยาซัน
พ.ต.ท. ธีระพร เขตร์กุฎี
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กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำแหน่ง
สว.(ยุทธศาสตร์และแผนงาน)
สว.(งานคดีและวินัย)
สว.(งานงบประมาณและพลาธิการ)
สว.(งานการเงินและบัญชี)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ฤทธิชัย หล้าจันทร์
พ.ต.ต. คำนวณ จันทร์อนันต์
ร.ต.อ. เอกสิษฐ์ เหมกรณ์
พ.ต.ท.หญิง สมคิด แย้มผกา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2394-1264
0-2394-1264
0-2394-5213
0-2394-1027

08-5983-9119
09-9262-6359
09-5649-0915
08-1755-6488

0-2233-0682
0-2236-8731
0-2236-8731
0-2236-8731
0-2233-0682

08-1638-8626
08-1828-9955
08-1819-8759
08-9656-5369
08-1626-0164

0-2371-6025
0-2371-6025
0-2371-6025
0-2371-6025
0-2371-6025
0-7727-2245
0-2371-6025
0-2371-6025
0-2371-6025

08-1990-2124
08-6670-7963
08-7496-1115
08-3034-7906
08-0999-6685
08-6598-0996
08-6682-8097
08-6015-7908
08-1845-8309

0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711
0-2394-6711

08-1499-3588
08-8017-4704
08-9812-1256
08-9068-3929
08-5805-5668
08-5390-7395
09-8987-9256
08-4646-7725
08-5006-4900
08-1777-5767

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2236-8731 โทรสารกลาง 0-2236-8731
รรท.ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
นายช่างกลเรือ (สบ 3)

พ.ต.ท. สุชล พำขุนทด
พ.ต.ท. ภัทราวุธ จารุจารีต
พ.ต.ท. วีระวัฒน์ ศรีสุนทร
พ.ต.ท. จิระ ยาฟอง
พ.ต.ท. มาโนต กายง

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342 โทรสารกลาง 0-2394-1962
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
นักประดาน้ำ(สบ 3)
นักประดาน้ำ(สบ 3)
รรท.สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุริยา ปิ่นประดับ
พ.ต.ท. ฐาธนกร สารีผล
พ.ต.ท. สมลักษณ์ศรี รัตนวิไล
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ อักษรพันธุ์
พ.ต.ท. พิทักษ์ เริงพิทักษ์
พ.ต.ท. อากร หนุนภักดี
พ.ต.ท. วรรณา อินเชื้อ
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ ศรีเผือก
พ.ต.ต. สมภพ ศฤงค์

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2394-6711 โทรสารกลาง 0-2394-6821
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (ยทร.)
สว. (มค.)
สว. (ปร.)
สว. (ปชร)
สว. (รฝ.)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

พ.ต.อ. ชวาล เพ็ญพานิช
พ.ต.ท. สมเกียรติ จิ่วตั้น
พ.ต.ท. ฤทธี เผ่าพันธุ์
พ.ต.ท. จีระกรณ์ นิลอาชา
พ.ต.ท. ชนัต ใจมั่น
พ.ต.ต. จักรวัฒน์ มูลศรี
พ.ต.ต. เอกรัฐ อรุณ
พ.ต.ต. ยุทธพงษ์ ห่วงทอง
พ.ต.ท. วรวิทย์ บุญประคอง
พ.ต.ท. ธนินวัฒน์ หิรัญเชวงศักดิ์
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กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2394-6711 โทรสารกลาง 0-2394-6821
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ธวัช สิทธิกิจโยธิน
พ.ต.ท. ธวัชชัย สงวนสุข
พ.ต.ท. ชาติชาย ดวนใหญ่
พ.ต.ท. สมเกียรติ บำรุงสวัสดิ์
พ.ต.ท. ณรงค์ เนตรบุตร

0-2249-7740
0-2249-7740
0-2249-7740
0-2249-7740
0-2249-7740

08-1685-0201
08-9122-3258
08-6325-0618
08-5551-9514
08-7596-1239

พ.ต.ท. อนุพันธ์ สมบูรณ์ทรัพย์

0-3537-1831

08-3511-4142

พ.ต.ต. บันเทิง คงชยะนันท์

0-2235-7187

08-2688-6655

พ.ต.ท. คณาธิป ศรีทิพย์

0-2384-5313

08-5357-4949

พ.ต.ท. ฉัตรธีรพล แทนสง่า

0-3441-1016

08-1982-3843

พ.ต.ท. ปวิธ พี่พานิช

0-3263-1243

08-0575-1144

พ.ต.ท. สุริยา ขุนโต

0-3269-3176

08-0037-1833

พ.ต.อ. ชาติชาย ชาติเวช
พ.ต.ท. อนุชิต หลักโลก
พ.ต.ท. วัชชิรานนท์ นนท์นา

0-3832-1422
0-3832-1422
0-3832-1422

08-1819-6141
08-1805-7460
08-9996-9697

พ.ต.ท. มนตรี จินะ
พ.ต.ท. วันไชย รุ่งรักษา
พ.ต.ท. เสกสรรค์ พรรณรักษ์
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ชะเอมทอง
พ.ต.ต. สมมาตร เสือบัว

0-3831-1285
0-3831-1285
0-3831-1285
0-3831-1285
0-3831-1285

08-7380-8777
08-1761-6935
09-5948-8292
08-9968-4411
08-7919-5890

สว.

พ.ต.ท. อำนาจ ชูกลิ่น

0-3821-6192

สว.(ทนท.ทางน้ำ)

พ.ต.ต. สาโรจน์ เลิศประเสริฐ

0-3821-6192

08-0580-5726,
09-9265-6500
08-9810-2546

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำบางปะอิน)
รรท.สว.

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำบางรัก)
สว.ส.รน.2 กก.4 บก.รน.

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำสมุทรปราการ)
สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน.

ส.รน.4 (ตำรวจน้ำสมุทรสาคร)
สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน.

ส.รน.5 (ตำรวจน้ำปราณบุรี)
สว.ส.รน.5 กก.4 บก.รน.

ส.รน.6 (ตำรวจน้ำบางสะพาน)
สว.ส.รน.6 กก.4 บก.รน.

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-3832-1422 โทรสารกลาง 0-3831-2748
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำศรีราชา)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำเกาะสีชัง)
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ส.รน.3 (ตำรวจน้ำสัตหีบ)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

พ.ต.ท. ปฏิญญา เข็มลาย
พ.ต.ท. ประวิท ทองศักดิ์แสง
พ.ต.ท. สมภพ ศิริจันทร์
พ.ต.ท. ประจวบ ศรีเรือง

0-3843-7056
0-3843-7056
0-3843-7056
0-3843-7056

09-2261-7717
08-1996-9897
09-4545-9281
09-0728-3643

พ.ต.ท. ปริญญา หงษ์สร้อย

0-3939-1018

08-5833-4198

พ.ต.ท. อาทิตย์ ดำสนิท
พ.ต.ท. สุรพงษ์ วรรณพินิจ
พ.ต.ท. วิหาร บุญลาภ

0-3959-7209
0-3959-7209
0-3959-7209

08-4861-1639
09-1735-1930
08-1590-6056

พ.ต.ท. ทศพร มั่นคง

0-3958-1505

08-9813-1012

พ.ต.อ. วัลลพ พวงผกา
พ.ต.ท. มานพ มีแสง
พ.ต.ท. อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล

0-7728-7966
0-7728-7966
0-7728-7966

08-1820-2023
09-7924-1625
09-8879-5456

พ.ต.ท. จเร รุ่งสาย
พ.ต.ท. บุญเลิศ ศรีนวล
พ.ต.ต. โยธิน สิหาทิพย์

0-7755-3090
0-7755-3090
0-7755-3090

08-9892-5750
08-6953-2354
09-8017-4129

พ.ต.ท. สิงหา ควรบำรุง
พ.ต.ท. วินัย นิ่มฟัก
พ.ต.ต. ก้องเกียรติ เหมทานนท์

0-7727-2245
0-7727-2245
0-7727-2245

09-4152-5969
08-1597-5234
08-5294-0101

พ.ต.ท. อนุราช วิมล

0-7742-1245

08-9899-0994

พ.ต.ท. นิรัตน์ ช่วยจิตต์
พ.ต.ท. เศรษฐพงศ์ ทองทราย
พ.ต.ท. ศักรินทร์ จตุทอง

0-7552-8140
0-7552-8140
0-7552-8140

08-1737-9351
08-6693-6104
08-5888-1236

ส.รน.4 (ตำรวจน้ำจันทบุรี)
สว.

ส.รน.5 (ตำรวจน้ำแหลมงอบ)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

ส.รน.6 (ตำรวจน้ำคลองใหญ่)
สว.

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-7727-2245 โทรสารกลาง 0-7727-3955
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำชุมพร)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำสุราษฎ์ธานี)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำเกาะสมุย)
สว.

ส.รน.4 (ตำรวจน้ำขนอม)
รรท.สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
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ส.รน.5 (ตำรวจน้ำปากพนัง)
รรท.สว.

ร.ต.อ. อนุสรณ์ สมุทรกิตติศักดิ์

0-7551-7330

08-5112-3035

พ.ต.อ. ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ
พ.ต.ท. เดชา อุปัชฌาย์
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ

0-7431-1140
0-7431-1140
0-7431-1140

08-5130-3636
08-1898-4679
08-1320-3983

พ.ต.ต. โยธิน สีหาทิพย์

0-7431-1140

09-8017-4129

พ.ต.ท. พุทธินันท์ พุทธิรานนท์

0-7346-0105

09-6956-6535

พ.ต.ต. นัฐพงศ์ ตาแก้ว

0-7351-1052

08-6097-7954

พ.ต.ท. เสถียร ไชยสวัสดิ์

0-7364-2299

08-6964-9398

พ.ต.อ. เอกภพ อินทวิวัฒน์
พ.ต.ท. ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์
พ.ต.ท. ธนพลภรณ์ ชัยเพ็ชรโยธิน

0-7621-4368
0-7621-4368
0-7621-4368

08-6584-4448
08-9650-8999
09-4962-6549

พ.ต.ท. กมลศักดิ์ วันประดุง

0-7781-1098

08-1802-0479

พ.ต.ท. ชยพล ใหญ่ยิ่ง

0-4282-1010

08-1814-8404

พ.ต.ต. ทศพล มนทสิทธิ์
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธิกูล

0-7621-1883
0-7621-1883

09-6685-9071
08-8825-2498

พ.ต.อ. โอฬาร เอี่ยมประภาส
พ.ต.ท. วันปิติ พฤทธิกุล
พ.ต.ท. สาธร สุขส่ง

0-7523-7249
0-7523-7251
0-7523-7251

09-9321-9795
08-1855-6688
09-2032-8989

พ.ต.ท. อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล

0-7561-2756

08-6797-4176

กองกำกับการ7 โทรศัพท์กลาง 0-7431-1140 โทรสารกลาง 0-7431-4515
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำสงขลา)
รรท.สว.

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำปัตตานี)
สว.

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำนราธิวาส)
สว.

ส.รน.4 (ตำรวจน้ำตากใบ)
สว.

กองกำกับการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-7621-4368 โทรสารกลาง 0-7621-6677
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำระนอง)
สว.

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำพังงา)
รรท.สว.

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำภูเก็ต)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

กองกำกับการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-7523-7251 โทรสารกลาง 0-7523-7250
ผกก.9 บก.รน.
รอง ผกก.9 บก.รน.
รอง ผกก.9 บก.รน.

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำกระบี่)
สว.
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ส.รน.2 (ตำรวจน้ำกันตัง)
สว.

พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศิลลา

0-7525-1103

08-5110-6886

พ.ต.ท. สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์
พ.ต.ท. บรรเจิด มานะเวช
พ.ต.ท. กนกพงษ์ สำราญใจ

0-7471-0614
0-7471-0614
0-7471-0614

09-5905-9059
08-1898-6726
08-7290-4889

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำสตูล)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

กองกำกับการ 10 โทรศัพท์กลาง 0-7523-7251 0-4261-5465 โทรสารกลาง 0-4261-5466
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. จตุรงค์ เปรมศิริ
พ.ต.ท. อกนิษฐ์ สุทธิพงษ์
พ.ต.ท. กิตติคุณ พ่วงนาคพันธุ์

0-4261-5465
0-4261-5465
0-4261-5466

08-1684-7156
08-1319-4572
08-4551-3796

พ.ต.ท. อัศรายุทธ ทองลอง

0-4251-1427

08-3419-9902

พ.ต.ท. ปัญญา ชัยชนะ

0-4254-1082

08-1894-7489

พ.ต.ท. โกวิท สุมงคล

0-4261-1172

08-3512-7468

พ.ต.ท. สัญญา พุ่มโพธิ์ทอง

0-4549-1241

08-6328-6342

พ.ต.ต. ศิวะวงศ์ สัจจบริรักษ์

0-4535-1008

08-5131-8811

พ.ต.อ. จักริน ชุนแจ่ม
พ.ต.ท. ฟุ้ง ชัยนนท์นอก
พ.ต.ท. นิธิศ บุญเมฆ

0-4241-2332
0-4241-2332
0-4241-2332

09-2424-2238
08-6114-1626
08-9041-3133

พ.ต.ท. จักรี เมฆอำพลสุทธิ์

0-4282-1010

08-7935-1191

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ มุ่งฝอยกลาง

0-4245-1029

08-1804-0143

ร.ต.อ. จีรยุทธ์ อ่อนทอง

0-4241-1514

08-3550-1199

พ.ต.ต. ราเชนทร์ สวนคำศรี

0-7561-2756

08-6905-7745

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำนครพนม)
สว.

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำธาตุพนม)
รรท.สว.

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำมุกดาหาร)
สว.

ส.รน.4 (ตำรวจน้ำเขมราฐ)
รรท.สว.

ส.รน.5 (ตำรวจน้ำโขงเจียม)
สว.

กองกำกับการ 11 โทรศัพท์กลาง 0-4241-2332 โทรสารกลาง 0-4241-2990
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำเชียงคาน)
รรท.สว.

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำศรีเชียงใหม่)
สว.

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำหนองคาย)
สว.

ส.รน.4 (ตำรวจน้ำบึงกาฬ)
รรท.สว.
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กองกำกับการ 12 โทรศัพท์กลาง 0-5377-7003 โทรสารกลาง 0-5377-7003
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธร.)

พ.ต.อ. สมเกียรติ ตันติกนกพร
พ.ต.ท. เชี่ยววิทย์ ศรีวิเชียร
พ.ต.ท. กรกฎ อินทร์สาลี
พ.ต.ท. ตรีเพชร พิกุล
พ.ต.ท. ดิลก พิทพ์สราญ

0-5377-7003
0-5377-7003
0-5377-7003
0-5377-7003
0-5377-7003

08-1646-3058
09-2269-4896
08-0405-3939
08-1970-9298
08-7944-4982

พ.ต.ท. ดุษฎียากร กองทองพิทักษ์
พ.ต.ท. เมธี สุขสำราญ

0-5377-7003
0-5377-7003

08-9965-9132
08-1595-2749

พ.ต.ต. เอกลักษณ์ วันมหาใจ

0-5379-1450

06-2896-5329

พ.ต.ต. คณพศ บุญนฤธี

0-5360-8333

08-7131-0945

พ.ต.อ. วิระศักดิ์ แย้มแสง
พ.ต.ท. วรเอก เนตินิยม
พ.ต.ท. วิฑูรย์ ญานุกูล
พ.ต.ท. นาวี ชูเดช

0-2384-2342
0-2384-2342
0-2384-2342
0-2384-2342

08-1921-1705
08-9755-9117
08-9638-9877
08-4141-3039

พ.ต.อ. วีรวิทย์ โปร่งจันทึก
พ.ต.ท. ศักดิธัช วันจันทึก
พ.ต.ท. ประการณ์ ภู่เกตุ

0-2384-2342
0-2384-2342
0-2384-2342

08-1309-0253
08-2999-3419
08-5811-3955

พ.ต.อ. ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ
พ.ต.ท. สมเกียรติ สวัสดิ์ศรี
พ.ต.ท. อุดม พูลวงษ์

0-2384-2342
0-2384-2342
0-2384-2342

08-1555-2982
08-1349-5711
08-1455-3634

พ.ต.อ. ธนวัตถ์ พุ่มอยู่

0-2384-2342

08-1855-4488

พ.ต.อ. ศุภัช เครือเช้า
พ.ต.ท. ศราวุธ วรรณสวนหม่อน
ร.ต.อ. รัฐวิชญ์ ปิติชัยเลิศรัฐ

0-2384-2342
0-2384-2342
0-2384-2342

08-7039-4721
08-1638-8993
08-1102-6146

ส.รน.1 (ตำรวจน้ำเชียงแสน)
สว.
สว.(ทนท.ทางน้ำ)

ส.รน.2 (ตำรวจน้ำเชียงของ)
สว.

ส.รน.3 (ตำรวจน้ำเวียงแก่น)
สว.

เรือดำรงราชานุภาพ (1802)
ผบ.เรือ (สบ 4)
ต้นเรือ
ต้นปืน
ต้นหน

เรือลพบุรีราเมศวร์ (1803)
ผบ.เรือ (สบ 4)
ต้นเรือ
ต้นปืน

เรือศรีนครินทร์ (1804)
ผบ.เรือ (สบ 4)
ต้นเรือ
ต้นปืน

เรือจ่าแสนยบดี (1101)
ผบ.เรือ (สบ 4)

เรือเชวงศักดิ์สงคราม (1102)
ผบ.เรือ (สบ 4)
ต้นเรือ
นายช่างกลเรือ

หน้า 751

บช.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

เรือพรมโยธี (1103)
ผบ.เรือ (สบ 4)
ต้นเรือ

พ.ต.อ. วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา
พ.ต.ท. ชลัช ไชยสงคราม

0-2384-2342
0-2384-2342

08-1911-0505
08-1516-9659

หน้า 752

บช.ปส.
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Suppression Bureau
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-8 โทรสารกลาง 0-2521-8279
Web Site: www.thaidrugpolice.com
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
รอง ผบช.(4)
ผบก.ประจำ
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. เรวัช กลิ่นเกษร
พล.ต.ต. ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
พล.ต.ต. อาชวันต์ โชติกเสถียร
พล.ต.ต. ชินภัทร สารสิน
พล.ต.ต. เพชรัตน์ แสงไชย
พล.ต.ต. สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ทองทา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2521-8009-10 [304]
0-2521-8023 [319]
0-2521-8022 [314]
0-2521-8024 [312]
0-2521-8026 [317]
0-2521-8276 [322]
0-2521-8009-10 [303]

08-4800-3535
08-1849-4332
08-3083-8372
08-1840-1010
06-1414-1155
09-4256-6595
08-4161-5171

0-2521-8028 [401]
0-2521-8070 [433]
0-2521-8079 [406]
0-2521-8028 [401]

08-6988-7007
08-1883-7322
08-8536-8616
08-4105-4895

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8028 โทรสารกลาง 0-2521-8033
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์
พ.ต.อ. สมเกียรติ วรรณสิริวิไล
พ.ต.อ. วิศิษฐ ลัทธิวงศกร
ร.ต.อ. วศิน พันปี

กองกำกับ/ฝ่ายธุรการและกำลังพล โทรศัพท์กลาง 0-2521-8036 โทรสารกลาง 02-521-8033
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วาทินี อนุกูล
พ.ต.ท. สามารถ ทรัพย์มูล
พ.ต.ท.หญิง กชพร มิลินทางกูล
พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ ศรีจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ปาหนัน ศิริสัมพันธ์
พ.ต.ต.หญิง นริสา อูดอาด

0-2521-8035 [414]
0-2521-8034 [413]
0-2521-8032 [412]
0-2521-8036 [418]
0-2521-8039 [417]
0-2521-8037 [434]

08-1848-4211
08-9238-2420
08-7935-4144
08-1711-4361
08-1713-8886
08-9227-8356

กองกำกับ/ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2521-8083 โทรสารกลาง 02-521-88031
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ชิตภพ โตเหมือน
พ.ต.ท.หญิง ชลิดา สกุลโชติ
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์พิชชา ธรรมจักรสาร

0-2521-8078 [459]
0-2973-5303 [450]
0-2973-5303 [451]

08-1638-7863
08-1899-5293
08-8585-6340
หน้า 753

บช.ปส.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จักรภพ ศรีหนา
พ.ต.ท. ฉกาจ เล็กอาราม
พ.ต.ท. สิทธิชัย ไชยเหมวงศ์
พ.ต.ท. อนุวัฒน์ ขวัญเมือง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2521-8083 [452]
0-2973-5305 [453]
0-2521-8085 [455]
0-2973-5304 [456]

มือถือ
08-1110-2999
08-1620-2106
08-1638-7975
08-6755-7555

กองกำกับ/ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โทรศัพท์กลาง 0-2521-8089 โทรสารกลาง 02-521-8089
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คม สุขโข
พ.ต.ท.หญิง ณิชชา สำอางกิจ
พ.ต.ท. ประสงค์ คชรินทร์
พ.ต.ท. บดีพงศ์ พันธุ์ภักดี
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ ทองอินทร์
พ.ต.ต. สุริยา ชาญเชิดชู

0-2521-8029 [523]
0-2521-8090 [506]
0-2521-8091 [507]
0-2521-8019 [502]
0-2521-8094 [513]
0-2521-8093 [501]

08-7564-3763
08-1773-6316
08-1481-6545
08-9915-9659
08-6389-0097
08-4991-6161

กองกำกับ/ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม โทรศัพท์กลาง 0-2522-7767 โทรสารกลาง 02-522-7770
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ธชกานต์ ปัทมะศิริ
พ.ต.ท.หญิง มาลัย อยู่ทองอินทร์
พ.ต.ท.หญิง จินดารัตน์ ละมูลพันธ์
พ.ต.ท. ธีรวีร์ แก้วฉีด
พ.ต.ท. หิรัญ จันทร์เชย
พ.ต.ต. เทพสิน สอาดอุตม์

0-2522-7761 [439]
0-2522-7762 [440]
0-2522-7763 [441]
0-2522-7764 [444]
0-2522-7767 [443]
0-2522-7765 [442]

08-1612-1619
08-4434-6633
08-1652-5218
08-1902-4848
08-6633-7475
08-1774-1611

กองกำกับ/ฝ่ายงบประมาณและการเงิน โทรศัพท์กลาง 0-2521-8084 โทรสารกลาง 02-521-8025
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สมศรี สุริยะวงศ์กุล
พ.ต.ท.หญิง จิตตวัฒนา ไชยคุณ
พ.ต.ท.หญิง วราพร สายยศ
พ.ต.ท.หญิง นิลญา พรมทา
พ.ต.ท.หญิง สงบ ทัศนวิภาส
พ.ต.ท. วีระพงษ์ คำทะริ
พ.ต.ท.หญิง อำภา สอนจันทร์

0-2521-9251 [509]
0-2521-8082 [519]
0-2521-8082 [505]
0-2522-7768 [514]
0-2522-7769 [516]
0-2521-8092 [515]
0-2521-8084 [526]

08-1694-6391
08-4160-6960
08-1710-6949
08-9811-7707
08-1306-8039
08-9122-2809
09-4771-4111

กองกำกับ/ฝ่ายกฎหมายและวินัย โทรศัพท์กลาง 0-2522-7731-33 โทรสารกลาง 02-522-7730
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พหล เหรียญทอง
พ.ต.ท. ยิ่งเทพ จันทรังษี
พ.ต.ต. อานุภาพ วังบุญณโสธร
พ.ต.ต. ธเนศ มีทอง
พ.ต.ท.หญิง ชุตินันต์ ทุมดี

0-2522-7730 [445]
0-2522-7731 [446]
0-2522-7733 [449]
0-2522-7733 [448]
0-2522-7733 [447]

08-1648-2044
08-1489-7222
08-2336-2002
08-9963-2477
09-9282-0535
หน้า 754

บช.ปส.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่ายกิจการต่างประเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2521-8086 โทรสารกลาง 02-521-8277
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ทัศหทัย แสงวัฒนะ
พ.ต.ท.หญิง ฐิติยาภรณ์ ญาณอุบล
พ.ต.ท. โกศล พรรณพราว
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ วิทยศักดิ์
พ.ต.ท. ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์

0-2521-8087 [527]
0-2521-8073 [520]
0-2521-8086 [530]
0-2521-8086 [528]
0-2521-8074 [529]

08-1642-2121
08-9811-1999
08-2354-1645
08-1349-4527
08-9914-4000

กองกำกับ/ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2522-7758-60 โทรสารกลาง 02-522-7756
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เรวัต คติธรรมนิตย์
พ.ต.ท.หญิง อัญญาณีย์ วิภากูล
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ผุยพัฒน์
พ.ต.ต. ชินพัฒน์ อภิวัฒน์วุฒิกุล

0-2521-8080 [521]
0-2522-7757 [518]
0-2522-7758 [531]
0-2522-7760 [533]

08-1451-0022
08-1382-4383
08-1841-3845
09-9258-1119

0-2521-8282 [203]
0-2521-8284 [201]
0-2521-8284 [201]
0-2521-8284 [205]
0-2521-8285 [207]
0-2521-8282 [204]

08-6323-8961
08-6997-7878
08-1753-8585
08-1943-2071
08-1422-3842
08-5107-4310

0-2521-8288 [102]
0-2521-8293 [106]
0-2521-8290 [105]
0-2521-8291 [103]
0-2521-8291 [109]

09-1551-3082
08-9675-5752
08-6880-9342
08-9788-6025
08-1826-9826

0-2521-8301 [241]
0-2521-8301 [241]
0-2927-4362-4

08-1812-5247
08-1648-0640
08-4004-4056

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
Narcotics Suppression Divesion 1
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8282 โทรสารกลาง 0-2521-8282
E-mail: nsb0027.21@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ทนงศักดิ์ ทั่งทอง
พ.ต.อ. วรวิทย์ ไวถนอมสัตว์
พ.ต.อ. วิบูลย์ กิตติอัมพานนท์
พ.ต.อ. จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
พ.ต.อ. พรพิทักษ์ รู้ยืนยง
ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ แสนเกื้อ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2521-8290 โทรสารกลาง 02-521-8294
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ลดาวัลย์ แสงอรุณศิริ
พ.ต.ท.หญิง สมปอง ศรีสงวน
พ.ต.ท.หญิง กฤษณา จิยิพงศ์
พ.ต.ท.หญิง สมรัก ไทรละมัย
พ.ต.ท.หญิง ณัฐปภัสร์ เขียวส่องศรี

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2521-8301 โทรสารกลาง 02-521-8304
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ อำมาตย์โยธิน
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ ฉินประสิทธิชัย
พ.ต.ท. อานันท์จักร์ กนกนพวัชร์

หน้า 755

บช.ปส.

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วรกิตติ์ คูหาวันต์
พ.ต.ต. บดินทร์ ร้อยกรอง
พ.ต.ต. สุริโย บุญขันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2521-8301 [241]
0-2927-4362-4
0-2927-4362-4

08-5043-7643
08-1991-1577
08-1864-9599

0-2521-8309
0-2521-8309
0-2521-8309
0-2521-8309
0-2521-8309
0-2521-8309

[236]
[236]
[236]
[236]
[236]
[236]

08-6069-9669
08-9846-0314
08-7068-3838
08-5062-7111
08-6761-7378
08-6774-4219

0-2531-8306 [238]
0-2531-8306 [224]
0-2531-8306 [224]
0-2531-8306 [224]
0-2531-8306 [224]
0-2531-8306 [224]

09-8260-0633
08-1757-5403
08-1603-7925
08-1917-0603
08-1428-8265
08-1928-8374

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2521-8309 โทรสารกลาง 02-521-8309
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภวินทร์ ภานุมาส
พ.ต.ท. ธีราณัติ เกตุมี
พ.ต.ท. อดิศร วรโชติธนัน
พ.ต.ท. โชคชัย วระศาสตร์
พ.ต.ท. วรศักดิ์ รอดสัมฤทธิ์
พ.ต.ต. ชานุ พิมพ์หนู

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2521-8306 โทรสารกลาง 02-521-8306
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นนทวรรธน์ อัมรานนท์
พ.ต.ท. ขจรศักดิ์ กุลวุฒิ
พ.ต.ท. อภิชัย หวลจิตต์
พ.ต.ท. สุวิทย์ แก้วทนงค์
พ.ต.ท. ศิลปชัย พรายมี
พ.ต.ต. สิทธิ์เสรี อินทร์รัตน์

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน โทรศัพท์กลาง 0-2521-8306 โทรสารกลาง 02-521-8312
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รณเดช กลิ่นอุทัย
พ.ต.อ. โตกชัย ขลังธรรมเนียม
พ.ต.อ. ปฐมพร ลือเสียง
พ.ต.ท. ชวลิตด์ สืบสายไทย
พ.ต.ท. วิทยา เปลี่ยนสมุทร
พ.ต.ท. อชิระวิชญ์ วันทองพูลศิริ
พ.ต.ท. ราชัน โสตถิทัต
พ.ต.ท. ประทีป สอนธรรม
พ.ต.ท. ธนกฤต จันทร์ชีระ
พ.ต.ท. นิมิต ชิตเจริญ
พ.ต.ท. สมชัย วายลม
พ.ต.ท. นิทัศน์ แก้วพระจันทร์
พ.ต.ท. สาธิต พรสุรัตน์
พ.ต.ต. สุทธิพงศ์ อาจวิชัย
พ.ต.ต. จักรี โพธิ์หวี

0-2521-8312 [111]
0-2521-8312 [111]
0-2521-8312 [111]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]

08-1921-4264
08-1207-6081
08-1293-6186
08-1753-1556
08-7824-1457
08-9980-9199
08-9011-9042
08-1938-7256
08-5120-3167
08-9495-8726
08-6733-5799
08-1682-4290
08-0984-1494
08-3361-7903
08-3033-9936
หน้า 756

บช.ปส.

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศุภกร เลาหทวีโชค
พ.ต.ต.หญิง วิไลวรรณ ทุมนานอก
พ.ต.ต. เกษม ปั้นมา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]
0-2521-8312 [135]

08-4159-1975
08-3025-5028
08-1865-2234

0-2973-4879 [702]
0-2973-4734 [710]
0-2973-4740 [701]
0-2973-4674 [712]
0-2973-4741 [711]
0-2973-4671 [740]

08-1837-3444
08-1837-7999
08-1861-7766
09-9153-6535
08-1831-3631
08-6130-7047

0-2973-4675 [713]
0-2973-4671 [722]
0-2973-4676 [706]
0-2973-4672 [705]
0-2973-4737 [704]

09-5564-5449
08-1947-1155
09-1719-7869
08-1640-7091
08-6825-2045

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2
Narcotics Suppression Division 2
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2973-4877 โทรสารกลาง 0-2973-4878
E-mail: nsb0027.31@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ไชยยา รุจจนเวท
พ.ต.อ. ชยพจน์ หาสุณหะ
พ.ต.อ. ชัยโรจน์ ชัยยะ
พ.ต.อ. พรศักดิ์ สุรสิทธิ์
พ.ต.อ. อรุณ อมรวิริยะกุล
ร.ต.อ. เนวิน โกมารทัต

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2973-4877 โทรสารกลาง 02-973-4878
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง บุศรา จงรักชอบ
พ.ต.ท.หญิง สุรัชนี ธารีไทย
พ.ต.ท.หญิง พรรณี เริงฤทธิ์
พ.ต.ท. ปริสุทธ ปัณฑรางกูร
พ.ต.ท. วิโรจน์ บำรุงกิจ

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2973-4731 โทรสารกลาง 02-973-4731
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. วีระชัย วันกนกกุล
พ.ต.ท. จารึก ช่างศรี

0-2973-4731 [720]
-

รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท. วัชรินทร์ ป้านสุวรรณ
พ.ต.ท. นิติพัฒน์ ใจดี

0-3822-6066
0-3822-6066

สว.
สว.

พ.ต.ท. ไพศาล อุดมเดชชัยรัตน์
พ.ต.ต. ศักดิเมธ ปรารถนา

0-3822-6066

08-6565-1313
09-2271-8459,
08-1950-9305
08-1318-2266
08-1430-0122,
08-7701-4477
09-0994-7365
08-1840-1947

พ.ต.อ. วันชัย อิทธิฤทธิ์
พ.ต.ท. ขจัดภัย สังแก้ว

0-2973-4729 [716]
0-2973-4729 [716]

08-1811-2679
08-9892-2450

กองกำกับการ 2
ผกก.
รอง ผกก.

หน้า 757

บช.ปส.

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. ชิดชนก ทรัพย์ยิ่ง
พ.ต.ท. เมธี ชินลี
พ.ต.ต. พญา บุญโสดากร

0-2973-4729 [716]
0-2973-4729 [716]
0-2973-4729 [716]

สว.
สว.

พ.ต.ต. สุชาติ พันธ์จริต
พ.ต.ต. ไกรเนตร ปะมะโข

0-2973-4729 [716]
0-2973-4729 [716]

08-1850-3528
08-9841-5449
08-9847-5535,
08-8580-4701
08-6232-3906
09-6886-7991

0-2973-4725
0-2973-4725
0-2973-4725
0-2973-4725
0-2973-4725
0-2973-4725

08-6971-9915
08-1625-0377
08-9254-4356
08-7805-5238
08-6053-3968
08-6008-0851

0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]
0-2973-4728 [727]

08-9118-9512
08-1250-5192
09-2615-9112
08-4715-7645
08-9441-9841
08-4134-1572
08-9428-2525
08-9459-1109
08-3991-9472
09-9163-3392
08-9477-5656
08-1906-3856
08-1696-4876
08-9108-4578

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2973-4725 โทรสารกลาง 02-973-4725
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เอกพัศ พานุรักษ์
พ.ต.ท. ไพรวัน ทัพวงศ์
พ.ต.ท. จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย
พ.ต.ต. สมร บุญไสว
พ.ต.ต. พาโชค อันทะจักร์
พ.ต.ต. ทักษิณ เงินทอง

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
ผกก.(สอบสวน)(1)
ผกก.(สอบสวน)(2)
ผกก.(สอบสวน)(3)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมจิตร ตำปาน
พ.ต.อ. อำนวย พรประเสริฐ
พ.ต.อ. จีรศักดิ์ ปัทมะทิน
พ.ต.ท. สมเกียรติ จักรชุม
พ.ต.ท. ชาติชาย พูลผล
พ.ต.ท. โอภาส ขวัญสมคิด
พ.ต.ท. แดน กองแก้ว
พ.ต.ท. อดุลย์ เชื้อชั่ง
พ.ต.ท. นฤป แสนทวี
พ.ต.ท. ณัฎฐพล ศุรธีร์โกศล
พ.ต.ท. เอกราช ปริยกรกุล
พ.ต.ต. อุดม ทิพย์สมบัติบุญ
พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ
พ.ต.ต. อำนาจ ศรีคง

หน้า 758
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กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4
Narcotics Suppression Division 4
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2973-4873 โทรสารกลาง 0-2973-4873
E-mail: nsb0027.51@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. ชาตรี ไพศาลศิลป์
พ.ต.อ. วัชระ ทิพย์มงคล
พ.ต.อ. ทีฆโชติ สุวรรณาคม
พ.ต.อ. อานันทพงศ์ เชิดเกียรติกุล
พ.ต.อ. พีรวัส บุญลอย

0-2522-7708 [627]
0-2973-4761 [610]
0-2973-4760 [617]
0-2973-4761 [610]

08-1949-9818
08-1350-6788
08-1316-1416
09-9698-6860
08-1633-6038

0-2522-7710 [622]
0-2973-4873 [615]
0-2973-4873 [636]
0-2973-4873 [634]
0-2973-4873 [633]

08-2344-4495
08-1374-8707
08-9812-2327
08-1736-4383
08-1304-4455

0-2522-7721 [614]
0-2522-7721 [614]
0-3432-3875
0-3460-4413
0-3432-3875
0-3432-3875

08-9891-3275
08-7285-4499
08-5100-7111
08-6324-6105
08-4111-1997
08-9029-5220

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2973-4873 โทรสารกลาง 02-973-4873
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยเกตุ ต่อหยกสกุลชัย
พ.ต.ท.หญิง กมลกัญจน์ ธนามี
พ.ต.ท.หญิง น้ำทิพย์ กันเกตุ
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญ อารีรัตน์
พ.ต.ท. อชิรวรรธน์ สุพรรณเภสัช

กองกำกับ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2522-7721[614] โทรสารกลาง 0-2521-8251
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง
พ.ต.ท. พิชัย ธนาอัศวพันธ์
พ.ต.ท. พิชญุตม์ เกียรติกิตติคุณ
พ.ต.ท. ธีร์ทัศน์ ปานโต
พ.ต.ท. ธิติสรรค์ อุทธนผล
พ.ต.ต. วีระ ฮะทะโชติ

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2522-7707 [630] โทรสารกลาง 0-2521-8251
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ อนันต์โท
พ.ต.ท. วิชาญ จุ่นทองแท้
พ.ต.ท. พิทยา สองเมือง
พ.ต.ท. สมโภช ทองมูล
พ.ต.ต. ธรากร แสนสี
พ.ต.ต. มั่นวัตร์ เจริญชัยสมบัติ

0-2522-7707 [630]
0-2522-7707 [630]
0-7761-3029
0-7761-3029
0-7761-3029
0-7728-5749

08-1979-7521
08-1553-7651
08-5123-2221
08-1496-9409
08-9159-3396
08-9949-4191

หน้า 759

บช.ปส.

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-7425-8656 โทรสารกลาง 0-7425-8656
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุวิทย์ ยอดรัก
พ.ต.ท. อภิรัตน์ โทจำปา
พ.ต.ท. กฎกบินทร์ กังแฮ
พ.ต.ต. นรินทร์ ช่วยสุข
พ.ต.ต. มนตรี เอี่ยมรัมย์
พ.ต.ต. นิติธร บริพันธ์

0-7425-8656
0-7425-8656
0-7425-8656
0-7425-8656
0-7425-8656
0-7425-8656

08-1257-1147
08-1930-6268
08-1449-4492
08-9725-0088
08-7715-5610
08-6491-0342

กลุ่มงานสอบสวนฯ โทรศัพท์กลาง 0-2522-7709[715] โทรสารกลาง 0-2521-8251
ผกก.[สอบสวน]
ผกก.[สอบสวน]
ผกก.[สอบสวน]
รอง ผกก.[สอบสวน]
รอง ผกก.[สอบสวน]
รอง ผกก.[สอบสวน]
สว.[สอบสวน]
สว.[สอบสวน]
สว.[สอบสวน]

พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สมบูรณ์ดี
พ.ต.อ. ชวลิต มั่นศิลป์
พ.ต.อ. กฤษ มีนุชนารถ
พ.ต.ท. รัชพล พูลเกิด
พ.ต.ท. อาทร วิเศษสาธร
พ.ต.ท. เริงชัย คงสง
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ศิรเลิศฐากรณ์
พ.ต.ต. จตุพล คงถาวร
พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล เตียเจริญ

0-2521-8251[739]
0-2522-7709 [736]
0-2522-7709 [736]
0-2522-7709 [715]
0-2522-7709 [736]
0-2522-7709 [736]
0-2522-7709 [736]
0-2522-7709 [736]
0-2522-7709 [736]

08-5245-5246
08-1259-0644
08-1487-7198
08-9608-5252
08-6787-5701
08-1657-4848
08-1750-1803
08-1270-0755
08-1838-3240

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด
Narcotics Intelligence Division
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-8[865] โทรสารกลาง 0-2521-9250
Web Site: www.thaidrugpolice.com/กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด E-mail: NSB_ITC@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ ขันธวิจารณ์
พ.ต.อ. อนุรักษ์ สายทอง
พ.ต.อ. วุฒิพงษ์ นาวิน
พ.ต.อ. ภาคภูมิ สุนทรศร
พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ
ร.ต.ท.หญิง จุฬารัศมิ์ เพ็งเสาวภาคย์

0-2521-8012-8 [828]
0-2521-8012-8 [858]
0-2521-8012-8 [888]
0-2521-8012-8 [865]
0-2521-8012-8 [889]
0-2521-8012-8 [828]

08-1853-6611
08-1817-0303
08-1565-0554
08-7003-3377
08-9121-1212
08-3078-8980

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-8[865] โทรสารกลาง 0-2521-9250
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. วศิน สาทรกิจ
พ.ต.ท.หญิง ศิรินาถ ธนจาตุรนต์
พ.ต.ท.หญิง ณัฐภาวี เกตุภู่

0-2521-8012-8 [894]
0-2521-8012-8 [895]
0-2521-8012-8 [883]

08-1920-0455
08-3756-5150
08-5188-8222
หน้า 760

บช.ปส.

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง จิรพร กลับวงษ์
พ.ต.ต.หญิง ปาริชาติ นวาวัตน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2521-8012-8 [855]
0-2521-8012-8 [865]

มือถือ
08-9013-2232
08-9609-6435

กองกำกับ/กลุ่มงานการข่าว โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-809 โทรสารกลาง 02-973-5281
ผกก.
ผกก.
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ปัฐมาภรณ์ สุชาโต
พ.ต.อ. ประภาพ ธิติศักดิ์
พ.ต.อ. ประสพชัย เสวกพันธุ์
พ.ต.อ. สัณฑภวิษย์ มากช่วย
พ.ต.ท. อุดมรัตน์ อิทธิโสภาพันธุ์
พ.ต.ท. อัคควิทย์ กำแพงนิล
พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา คู่บารมี
พ.ต.ท.หญิง ขวัญตา ชุ่มเย็นดี
พ.ต.ท. ประสงค์ สิงห์ประเสริฐ
พ.ต.ท. สรรพสิทธิ์ โพธิ์ประสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี เนตรมุกดา
พ.ต.ท. ธีรยุทธ อ่ำโพธิ์
พ.ต.ท. สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ
พ.ต.ต. ประเทือง แตงอ่อน
พ.ต.ต. กิตติพนญ์ บุ่งทวย
พ.ต.ต. ทิวาพงษ์ พลูโต

0-2521-8012-8 [881]
0-4222-4150
0-5328-3274
0-2521-8012-8 [889]
0-2521-8012-8 [882]
0-4222-4150
0-2521-8012-8 [809]
0-5328-3274
0-4222-4150
0-5328-3274
0-2521-8012-8 [883]
0-2521-8012-8 [882]
0-2521-8012-8 [809]
0-5328-3274
0-2521-8012-8 [309]
0-5328-3274

08-9814-6622
08-1341-9224
08-1883-2526
08-1869-4443
08-9681-6095
08-1967-1031
08-6688-9585
08-1488-5111
08-5924-3939
08-1743-3708
08-9777-3339
08-1173-5735
08-1400-6711
08-1705-9933
09-4091-2013
08-9522-8080

0-2522-7752 [428]
0-2522-7754 [428]

08-1825-4288
08-9161-5316

กองกำกับ/กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์กลาง 02-2522-7752
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. จิรพัฒน์ พรหมนอก
พ.ต.ท. ดาวิทย์ วิมลสูตร์

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3
Narcotics Suppression Division 3
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2521-0182 โทรสารกลาง 0-2521-0953
Web Site: http://nsbdivision3.police.go.th/index.php E-mail: nsb0027.41@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. พรชัย เจริญวงศ์
พ.ต.อ. โกวิทย์ ศุกรเสพย์
พ.ต.อ. สมิต เชิงสะอาด
พ.ต.อ. อดิศ เจริญสวัสดิ์
พ.ต.อ. ทินกร รังมาตย์

0-2937-4763 [602]
0-2521-8253 [611]
0-2973-4764 [618]
0-2521-0182 [612]
0-2973-4872 [609]

08-1332-3317
08-1443-2494
08-3455-6454
08-2333-1131
08-1869-8825
หน้า 761

บช.ปส.

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3
ตำแหน่ง
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. จักรวาล สุขสุพลสิริ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2937-4763 [602]

มือถือ
08-1695-2567

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2521-0182,0-2521-8250 โทรสารกลาง 02-521-0953
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีรเดช ธรรมสุธีร์
พ.ต.ท.หญิง ดวงตา พรหมสิมา
พ.ต.ท. พรพรหม ม่วงบังยุง
พ.ต.ท.หญิง วราพร เมฆทอง
พ.ต.ท.หญิง รชยา แก้วศิริ

0-2521-0182 [613]
0-2521-0182 [607]
0-2521-8250 [606]
0-2973-4762 [638]
0-2521-0182 [629]

08-8187-5555
08-4356-0359
09-6824-4551
08-6565-8495
08-8965-1916

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน โทรศัพท์กลาง 0-2521-8252 โทรสารกลาง 02-0-2521-8252
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. มานพ ยิ้มอยู่
พ.ต.อ. พงศกร อนันต์ยศสรกิจ
พ.ต.อ. สุรพล ขาวคม
พ.ต.ท. ธานินทร์ สุขสวัสดิ์
พ.ต.ท. นพพร คำแสน
พ.ต.ท. สุนิตย์ พัฒนสุชัย
พ.ต.ต.หญิง กนกลักษณ์ บวรสุคนธชาติ

0-2521-8252 [234]
0-2521-8252 [234]
0-2521-8252 [234]
0-2521-8252 [234]
0-2521-8252 [234]
0-2521-8252 [234]
0-2521-8252 [234]

08-2777-7317
08-5070-1414
09-2897-1642
08-1259-5068
06-1821-0829
08-1513-4224
08-9808-8882

0-2973-4679
0-2973-4679
0-2973-4679
0-2960-1472
0-2134-0070
0-2564-0885
0-2134-0070

08-1913-6555
08-1869-2072
08-1660-2427
08-1421-1653
08-6302-8822
08-1565-8228
08-5909-7717

กองกำกับ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2973-4679 โทรสารกลาง 02-973-4679
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณัทณพงศ์ หลิ่มวิรัตน์
พ.ต.ท. มาณพ อินเจริญ
พ.ต.ท. กฤษณ์ มณีรมย์
พ.ต.ท. จุติ เจริญพักตร์
พ.ต.ท. รณกร สุขมงคล
พ.ต.ท. สุประวิณ สมบัติศิริ
พ.ต.ต. ยอดรัก คงช่วย

กองกำกับ 2 โทรศัพท์กลาง 0-5311-2082,0-5381-2627 โทรสารกลาง 053-112-085,053-812-627
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร
พ.ต.ท. ประเสริฐ ทรายเหนือ
พ.ต.ท. กฤษดา ศรีอิสาณ
พ.ต.ท. ธนา มะลิงาม
พ.ต.ท. จิรพงษ์ คำมี
พ.ต.ท. กัมพล จงรุ่งสำราญ

0-5311-2085
0-5371-9004
0-5381-2627
0-5371-9004
0-5381-2627
0-5381-2627

08-9896-1011
08-1952-0893
08-0127-4720
08-2316-4949
08-1885-6766
08-4106-5757

0-5577-1508
0-5524-9009

08-1530-5798
08-1472-7799

กองกำกับ 3 โทรศัพท์กลาง 0-5577-1508 โทรสารกลาง 055-771-508
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. บุณยสิทธิ์ รอดชะพรหม
พ.ต.ท. เทพวิฑูร ฉางข้าวไชย
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บช.ปส.

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วนัสชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์
พ.ต.ท. มารุต วงษ์พูล
พ.ต.ท. อดิลก วิจาระจักร์
พ.ต.ท. เทียนชัย ปรารมภ์
พ.ต.ต. สาคร บุญวาส

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2521-8023
0-5524-9009
0-5556-4067
0-5524-9009
0-5624-7291

มือถือ
08-1733-5151
08-9052-5337
08-1972-3395
08-5875-7878
08-0079-6679

กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
Drug Interdiction Division Narcotics Suppression Bureau
88 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2522-7321 โทรสารกลาง 0-2522-7321
E-mail: sakudkun@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ทนัย อภิชาติเสนีย์
พ.ต.อ. นพดล นิลมานนท์
พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง
พ.ต.อ. อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ
ร.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ กิติบุญญา

0-2522-7373 [474]
0-2522-7315 [472]
0-2522-7314 [473]
0-2522-7316 [471]
-

06-3272-1244
08-0131-1991
08-1952-7777
08-1828-3426
08-9497-4646

0-2522-7319 [469]
0-2522-7323 [475]
0-2522-7322 [470]
0-2522-7320 [466]
0-2522-7320 [464]

08-9897-2222
08-6972-1718
09-1435-5129
08-1755-2353
08-1376-2859

0-2522-7340 [463]
0-2522-7340 [463]
0-2522-7340 [463]
0-2522-7340 [463]
0-2522-7340 [463]
0-2522-7340 [463]
0-2522-7340 [463]

08-1441-1471
08-6388-2743
08-1378-5554
08-7987-5656
09-2959-8941
08-4124-2111
08-7122-9531

0-2522-7341 [462]
0-2522-7341 [462]

09-0971-9453
08-6956-4591

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2522-7321 โทรสารกลาง 02-522-7321
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รัชพล บุญนาค
พ.ต.ท.หญิง พรประภา ธรรมาวุฒิ
พ.ต.ท.หญิง วินา รอดผล
พ.ต.ท.หญิง ศรีแพร บุญยืน
พ.ต.ท.หญิง คนึงนิตย์ อุตสา

กองกำกับ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2522-7340 โทรสารกลาง 02-522-7340
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นพดล กาญจนารมย์
พ.ต.ท. ลิขิต กล้วยดำรง
พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์ ศิริมังคโล
พ.ต.ท. จารุกิตติ์ ศรีเดช
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ นิธิธนาภักดี
พ.ต.ต. สุภเวช มั่งคั่ง
พ.ต.ต. เจริญชัย วะดี

กองกำกับ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2522-7341 โทรสารกลาง 02-522-7341
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. บุญส่ง สนธยานานนท์
พ.ต.ท. ชวินทร์ น้อยสำราญ
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บช.ปส.

กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมนึก ไพรดำ
พ.ต.ท. มงคล ออมทรัพย์
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ เปรมปริก
พ.ต.ท. อัฐภณ แสงชารี
พ.ต.ต. จิรโรจน์ แดงสั้น

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2522-7341 [462]
0-2522-7341 [462]
0-2522-7341 [462]
0-2522-7341 [462]
0-2522-7341 [462]

08-5745-0547
08-1866-9952
08-6807-5497
08-2211-3378
08-1249-1915

0-2522-7342 [461]
0-2522-7342 [461]
0-2522-7342 [461]
0-2522-7342 [461]
0-2522-7342 [461]
0-2522-7342 [461]
0-2522-7342 [461]

08-1568-2143
08-6885-7099
09-6876-2007
08-6190-5280
08-9891-6534
08-1706-3878
09-6654-3535

0-2522-7343 [460]
0-2522-7343 [460]
0-2522-7343 [460]
0-2522-7343 [460]
0-2522-7343 [460]
0-2522-7343 [460]
0-2522-7343 [460]

08-1817-9420
08-6001-4664
08-1399-9201
08-2281-1284
08-1540-9939
08-1782-1151
08-0441-0139

กองกำกับ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2522-7342 โทรสารกลาง 02-522-7342
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดอย วงค์พุ่ม
พ.ต.ท. โอม อันตรเสน
พ.ต.ท. อังคาร อุทัยพันธ์
พ.ต.ท. บุญส่ง ศิลปวานิชย์
พ.ต.ท. ยุทธนา สังข์ทอง
พ.ต.ท. ปัญญา แดงมูล
พ.ต.ต. สุวิทย์ หัสนันท์

กองกำกับ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2522-7343 โทรสารกลาง 02-522-7343
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสวี ยะสวัสดิ์
พ.ต.ท. อนุรักษ์ ประดับมุข
พ.ต.ท. ไกรศักดิ์ วงศ์ดำเนิน
พ.ต.ท. ชะอุ่มพร ฉับพลัน
พ.ต.ต. พนม วิสุทธิ์ธรรมนาถ
พ.ต.ต. ดำรง ร่มเย็น
พ.ต.ต. ภานุรัตน์ รวมทรัพย์
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บช.ส.
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
Special Blanch
อาคาร 2 (อาคาร 20 เดิม) ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2253, 0-2205-1289 โทรสารกลาง 0-2255-3909, 0-2205-1205
Web Site: www.sbpolice.go.th
ตำแหน่ง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.ผบช.ส.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
รอง ผบช.(4)
ผบก.ประจำ บช.ส.
รอง ผบก.กชข.บช.ส.

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี
พล.ต.ต. พิทยา ศิริรักษ์
พล.ต.ต. อัตชัย ดวงอัมพร
พล.ต.ต. อภิชาติ เพชรประสิทธิ์
พล.ต.ต. สราวุฒิ การพานิช
พล.ต.ต. ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน
พ.ต.อ. สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-2253
0-2205-1205
0-2205-1853
0-2205-1555
0-2205-1955
0-2205-1109
-

มือถือ
09-5721-9009
08-5440-8866
08-7789-9514
08-1827-2515
08-8266-8888
08-1936-6304
08-6345-7799,
08-1825-7707

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
อาคาร 6 ( อาคาร 24 เดิม) ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1823 โทรสารกลาง 0-2254-1937
Web Site: www.sbpolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. นิตินันท์ เพชรบรม
พ.ต.อ.หญิง นิรมล แก้วผลึก
พ.ต.อ. ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ
พ.ต.อ. รัฐพล แม้นจันทรารัตน์
พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก

0-2205-1379 [1379]
0-2252-1716
0-2205-2604[2604]
0-2205-1634[1634]
0-2205-2160

08-1425-5999
08-1552-8999
08-1806-4280
08-1617-6726
08-1618-6420

ฝ่ายธุรการและกำลังพล โทรศัพท์กลาง 0-2205-1823 โทรสารกลาง 02-254-1937
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานกำลังพล)
สว.(งานสวัสดิการ)
สว.(งานความชอบ)

พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด
พ.ต.ท.หญิง ปิยมาวดี พุฒชาติ
พ.ต.ท. ดุลยพัฒน์ เตชพรชยาสินธ์
พ.ต.ท.หญิง ขวัญเรือน ระเริงกลิ่น
พ.ต.ต. พีระวิทย์ เปรมธนารักษ์
พ.ต.ท. สุเมธ ธิราพืช
พ.ต.ท.หญิง อนุสรา ชังช่างเรือ

0-2205-1822 [1822]
0-2205-1824 [1824]
0-2205-1824 [1824]
0-2205-1823 [1823]
0-2205-1824 [1824]
0-2205-1107 [1107]
0-2205-2835 [2835]

08-1637-0566
08-9118-5126
08-5553-3046
08-1778-6940
08-1481-4851
09-0994-6610
08-7925-8794
หน้า 765

บช.ส.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 02-2205-1640 โทรสารกลาง 02-252-8026
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วีระสันต์ กลั่นเจริญ
พ.ต.ท. พีระพล ไชยอรรถ
พ.ต.ท. พงศ์สวัสดิ์ หวลสันเทียะ
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ กุลจิตติพักตร์
พ.ต.ท. สงกรานต์ วรรณทานะ
พ.ต.ต. ชาลี ตันวัฒนเสรี

0-2205-1089[1089]
0-2205-1640 [1640]
0-2205-2164 [2164]
0-2205-1560 [1560]
0-2252-7944
0-2205-1640 [1640]

08-9922-8209
08-1355-3988
08-1636-3599
08-6911-5885
09-9353-5462
09-2271-6399

0-2205-1861 [1861]
0-2205-1861 [1861]
0-2205-1902 [1902]
0-2205-1902 [1902]
0-2205-2121 [2121],
0-2205-1859 [1859]
0-2205-1861 [1861]

08-4697-1579
08-1494-1495
09-2878-8836
08-0065-3553
08-1774-9069

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โทรศัพท์กลาง 0-2205-1861 โทรสารกลาง 02-251-6136
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศักดิพัฒน์ เพ็งคำ
พ.ต.ท. รัชต์ทพงษ์ โพธิ์ชัยจตุภัทร
พ.ต.ท. ปัทมา บุญศรี
พ.ต.ต.หญิง อภษฎ์ชญา นิ่มนวน
พ.ต.ต.หญิง ศศิธร สุขเพีย

สว.

พ.ต.ต. กชพร ชัยทอง

08-6892-2466

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน โทรศัพท์กลาง 0-2205-2762 โทรสารกลาง 0-2252-4908
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ปัดตะคุ
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง วิวรรณ สมัครการ
พ.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ ทวีปเรืองอุดม
พ.ต.ท.หญิง ปัทมา กิฎามร
พ.ต.ท.หญิง รุ่งฤดี แสงแก้ว
พ.ต.ต.หญิง ภณัทชา กบรัตน์ตติวงษา

0-2250-2646 [2646]
0-2205-2762 [2762]
0-2205-2697 [2697]
0-2205-2762 [2762]
0-2205-2762 [2762]
0-2205-1860 [1860]
0-2205-1444 [1444]
0-2205-2771 [2771]

08-7058-0880
08-9920-1322
08-9116-3988
08-4114-3931
08-1888-3505
08-0086-9619
08-1339-4640
09-7982-0456

0-2205-2017
0-2205-2026 [2026]
0-2205-2026 [2026]
0-2254-1936 [1108]
0-2205-2606 [2606]
0-2252-1714 [1901]
0-2205-2698 [2698]

08-1576-9988
08-6588-2888
08-8466-1991
08-3171-3999
08-6778-3202
08-5248-7900
08-1919-9301
08-9163-6651

ฝ่ายกฎหมายและวินัย โทรศัพท์กลาง 0-2205-2606
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เจนกมล คำนวล
พ.ต.ท. ธีระพล ประไชโย
พ.ต.ท. กิตติภพ อนุวงศ์วรเวทย์
พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ พูลศิริ
พ.ต.ต. สมชาย เชาวนะ
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ เขียวคำจีน
พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ ธวัชชัยพันธุ์
พ.ต.ท. สมบัติ ธนาวุฒิ

หน้า 766

บช.ส.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เสริมมิตร สุวรรณภูมิ
พ.ต.ต. ฉัตรชัย เพชรปานกัน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2252-5961 [2132]
0-2251-8967

มือถือ
08-4042-6958
08-5164-2366

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2205-2012 โทรสารกลาง 02-205-2012
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พชรวัฒน์ ธนัญธรสวัสดิ์
พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์ สุดใจ
พ.ต.ท. ฉันฉาย รัตนพานิช
พ.ต.ท.หญิง ชัญญาณ์ภัช มากสาขา
พ.ต.ท.หญิง ฉันสินี ไชยรักษ์
พ.ต.ต.หญิง ทองทิพย์ เสมาฉิม

-

08-1721-1152
08-4001-3355
08-1682-6666
08-2402-5599
08-6107-9090
08-9666-4474

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1639 โทรสารกลาง 02-251-6015
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. กฤต แสงทอง
พ.ต.ท. พงษ์พิทักษ์ สิงห์ล้ำเลิศ
พ.ต.ท. ศรัณย์กร อินทร์จักร์
พ.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ อุทัยแสน

0-2205-1639
0-2205-1639
0-2205-1639
0-2205-1639

08-1533-2315
08-8591-5545
08-0599-6566
08-1985-0979

ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล โทรศัพท์กลาง 0-2205-2168-9 โทรสารกลาง 02-205-2195
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วรพจน์ ดิษยบุตร
พ.ต.ท. ธนกร ดลธนากานต์
พ.ต.ท. พีรเดช เจิมไทย
พ.ต.ท.หญิง อิศริยา พันธุ์ยุรา
พ.ต.ท. ชัยพันธ์ นุกูลกิจ
พ.ต.ต. ประวิทย์ ทองจะโปะ

0-2205-2165
0-2205-2167
0-2205-2168-9
0-2205-2162
0-2205-2167

08-1846-0146
08-9998-2536
09-3165-3656
08-1149-9952
08-1889-9737
-

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
Special Branch Division 1
96 วังรัตนาภา ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-5000 [7719] โทรสารกลาง 0-2241-5000 [7719]
Web Site: www.sb1police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
พ.ต.อ. ณัฎฐชัย เทพสาร
พ.ต.อ. ณรงค์รัชช์ ดำขำ
พ.ต.อ. วรา เวชชาภินันท์
พ.ต.อ. มณฑล บัวจีบ
พ.ต.อ. จรูญ ไพลดำ

0-2241-5000 [6609-11]
0-2241-5000 [7719]
0-2241-5000 [6621]
0-2241-5000 [6604]
0-2241-5000 [6605]
0-2241-5000 [6603]

08-1177-4141
08-1829-4289
08-1850-7121
08-9646-6464
08-1350-9043
08-1692-6911
หน้า 767

บช.ส.

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
ตำแหน่ง
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. พชร บัวทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2241-5000 [6609-11] 08-6332-6265

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2241-5000 [7719] โทรสารกลาง 0-2241-5000 [7719]
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (งานแผนและนโยบาย)
สว. (งานธุรการและกำลังพล)
สว. (งานงบประมาณและการเงิน)
สว. (งานวินัย)

พ.ต.อ. วิรัตน์ การดี
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ทองหงษ์
พ.ต.ท.หญิง กัลยา บุบผา
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต พันบูระ
พ.ต.ท. มนัส พฤกษ์สุวัฒน์
พ.ต.ต.หญิง พิทยา ทองสี
พ.ต.ต.หญิง ชนิดา ขวัญสุวรรณ

0-2241-5000 [7700]
0-2241-5000 [7719]
0-2241-5000 [7719]
0-2241-5000 [7731]
0-2241-5000 [7719]
0-2241-5000 [7720]
0-2241-5000 [7723]

08-1935-3984
08-5100-4527
08-5008-8983
08-1810-1881
08-9452-7899
08-5167-1441
08-1644-9495

0-2241-4733
0-2241-4733
0-2241-4733
0-2241-4733
0-3951-2305
0-3524-4011
0-2702-9668
0-2198-7072
0-3671-0200
0-3641-1556
0-5641-2599
0-3586-0223
0-3650-7231
0-3828-7593
0-3861-5171
0-3723-1946
0-3935-0072
0-3721-7921
0-3731-3248
0-3851-4112
0-2580-8883

08-1815-2045
08-9127-5962
09-0970-6939
08-9881-3580
08-1621-1829
08-9881-3580
08-1929-0254
08-9120-2771
08-9889-7111
08-1735-3200
08-5932-0273
08-4663-3112
08-5488-6335
08-3007-7079
08-7775-7228
08-0551-0906
08-5488-6343
08-1004-9837
08-7904-1717
08-6337-7053
08-7598-7162

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2241-5000 [7781-3] , 0-2241-4733
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์
พ.ต.ท. เกรียงไกร กาญจนวิทย์
พ.ต.ท. อาทิตย์ ซื่อสัตย์บงกช
พ.ต.ท. สุทัศน์ ศิลธรรม
พ.ต.ท. ชยานันท์ ไทยนิยม
พ.ต.ท. วีระ เนติพิพัฒนกุล
พ.ต.ท. ณพอนนต์ ส่องแสงจันทร์
พ.ต.ต. คชา ศรชัย
พ.ต.ต. เอกพจน์ สังเมียน
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ สิงหา
พ.ต.ต. มานิตย์ หนูสี
พ.ต.ท. ภูดิศกุล สารภักดิ์
พ.ต.ท. เชษฐ์ไชย คุ้มเปลี่ยน
พ.ต.ท. ถานันดร์ สุขสำราญ
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ โสมรักษ์
พ.ต.ท. สิระ สุวิกรม
พ.ต.ท. วัลลภ พงษ์นัยรัตน์
พ.ต.ต. ธีระศักดิ์ ต๊ะเป็ง
พ.ต.ต. ศิริบุญธรรม ฟักทอง
พ.ต.ท. พัฒนา แก้วสำอางค์
ร.ต.อ. ประวิทย์ อินตา

หน้า 768

บช.ส.

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2241-5457 โทรสารกลาง 0-2241-5457
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สันต์ชัย มัยญะกิต
พ.ต.ท. อนันต์ ลำน่ำ
พ.ต.ท. ทวีป วราพงศ์คีรี
พ.ต.ท. วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์
พ.ต.ท. สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์
พ.ต.ท. ชัชวาล หมั่นนอก
พ.ต.ท. โกวิทย์ อินทร์วร
พ.ต.ท. รณชัย อังกรโทก
พ.ต.ท. อาณาเขต ธรรมรักษ์
พ.ต.ท. พิทักษ์ การินไชย
พ.ต.ท. อำนาจ มาหาธนานันท์
พ.ต.ท. วัชรสิทธ์ ภัทรโยธินอมร
พ.ต.ท. กันตพล ทะสา
พ.ต.ท. วีรชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ศรีสารคาม
พ.ต.ต. ศิริวัฒน์ วัฒนะศรี
พ.ต.ต. เทพรัตน์ ลึกทะเล
พ.ต.ต. นิพนธ์ แปกลาง
พ.ต.ต. ชูเกียรติ ต้นแก้ว
พ.ต.ต. อนิรุธ ประภาไพฑูรย์
พ.ต.ต. ธนัท กฤตย์จิรกร
พ.ต.ต. ทศพล จูมั่น
พ.ต.ต. สุรพงษ์ ตั้งใจธรรมโชติ
พ.ต.ต. สุริยา สุวรรณโครต

0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]
0-2241-5000 [7785]

08-1644-9725
08-1918-4589
08-1955-6515
08-4709-0550
08-1815-7000
08-9035-2663
09-9259-4661
09-0260-9611
08-1876-3169
08-1666-4799
08-9982-0005
09-0996-6019
08-5488-6351
08-1755-8448
08-6889-1279
08-8199-5747
08-8339-6675
08-9719-0107
08-0440-6128
08-6375-1659
09-5664-3126
09-9419-3982
08-3022-9390
08-8305-0800

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2241-5000 [6683],[6687] โทรสารกลาง 0-2241-5000 [6685]
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธัชพล พึ่งสุข
พ.ต.ท. กนัย กรรณสูต
พ.ต.ท. คำรณ อิ่มใจ
พ.ต.ท. คำชัย จันธิมา
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์
พ.ต.ต. บงกช แก้วสุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง วจี นามวงศ์

0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]

09-8824-4694
09-2214-4392
08-1888-5587
08-1961-6297
08-1951-1159
08-5435-5346
08-9266-0099
หน้า 769

บช.ส.

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. โชคชัย พรหมประเสริฐ
พ.ต.ต. ภนวัฒน์ คงงาม
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ บุญประวัติ
พ.ต.ต. นาวี เหมมันต์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ บุญโสภาพ
พ.ต.ท. จเร ยิ้มจันทร์
พ.ต.ท. ณัฏฐวัฒน์ พ่วงพร้อม
พ.ต.ท. พรศักดิ์ บุญมี
พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์ รุจิธนเศรษฐ์
พ.ต.ต. ศิริ แสนคำ
พ.ต.ต. ฐิฏิพัฏฐ์ ทองสุกดี
พ.ต.ท. วรเศรษฐ์ พงศ์พลินฤทธิ
พ.ต.ท. มะนิตย์ ปลัดศรีช่วย
พ.ต.ท. สุวะชาติ ศิริวรรณ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]
0-2241-5000 [6681]

มือถือ
08-6732-7031
08-9433-2524
08-1543-5551
08-8790-2624
08-6899-6753
08-1688-4184
08-1886-6045
06-1942-9242
08-2565-6844
09-0958-4563
08-7197-9614
08-4524-6155
08-1764-4706
08-1819-3593

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
Special Branch Division 3
อาคาร 7 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1777 โทรสารกลาง 0-2251-0496 ,0-2251-2960
Web Site: www.Div3.sb.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. พิสิฐ ตันประเสริฐ
พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ
พ.ต.อ. ยสวินท์ หรรษมนตร์
พ.ต.อ. สุรชาติ มณีจักร
พ.ต.อ. สุเมธ เมฆขจร
พ.ต.อ. ปกปภพ บดีพิทักษ์
ร.ต.อ. ยุทธพล หินแก้ว

0-2205-1424[1424]
0-2252-7163
0-2251-0548
0-2205-2725[2725]
0-2205-1438[1438]
0-2288-4418
0-2205-1424[1424]

08-5438-1322
08-1918-5675
09-1632-2265
08-6320-3267
08-9171-3636
08-9919-4646
08-5438-1322

0-2251-0496
0-2205-1777[1777]
0-2205-1819[1819]
0-2205-1777[1777]
0-2205-1830[1830]

06-1405-3883
08-9767-0005
08-9051-7822
08-9920-9095
08-6819-4488

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1777 โทรสารกลาง 0-2251-2960
ผกก.ฝอ.บก.ส.3
รอง ผกก.ฝอ. บก.ส.3
สว.ฝอ. บก.ส.3
สว.ฝอ. บก.ส.3
สว.ฝอ. บก.ส.3

พ.ต.อ. ศรานนท์ หอมทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง พัชรี วิรัตน์โยสินทร์
พ.ต.ท. วีระ มะเดื่อทอง
พ.ต.ท.หญิง สุภาสรณ์ เจริญสมบัติ
พ.ต.ท. อัครเดช สุริยงค์
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สว.ฝอ. บก.ส.3

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปริตร สังขนันท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-1777[1777]

08-9191-9255

0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]
0-2205-1515[1515]

08-1734-2929
08-6383-7343
08-1425-5591
08-1377-2335
08-4696-9371
08-9294-1755
08-9294-1755
08-7584-2929
06-1387-5583
08-1990-1280
08-2229-7425

0-2205-1924[1924]
0-2205-1924[1924]
0-2205-1924[1924]
0-2205-1924[1924]
0-2205-1924[1924]
0-2205-1924[1924]
0-2205-1924[1924]

09-3328-5065
08-9666-4964
08-1981-1617
08-1817-3009
08-7595-6664
08-1650-0834
08-5361-4555

0-2205-1425 [1425]
0-2205-1425 [1425]
0-2205-1425 [1425]
0-2205-2625[2625]
0-2205-1425[1425]
0-2205-1425[1425]
0-2205-1425[1425]

08-1454-4440
08-1985-4010
08-9205-3147
08-1425-5353
08-9480-9910
08-1825-8222
09-0984-8131

0-2288-4418
0-2288-4420
0-2288-4668

08-1559-3454
08-6058-6611
08-1612-1233

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1515 โทรสารกลาง 0-2250-1518
ผกก.1
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. โสภณ พัดเอี่ยม
พ.ต.ท. สิทธิชน อังศุศาสตร์
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ สุวพิชญ์ภูมิ
พ.ต.ท. นิกร ด้วงฉุน
พ.ต.ท. สมภพ ไม้แก้ว
พ.ต.ท.หญิง ผณินาพันธุ์ โตจันทร์
พ.ต.ท. ชนัญวิทย์ ศักดิ์คเชนทร์
พ.ต.ท.หญิง ฐาณิญา ไชยชนะ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ขวัญสมคิด
พ.ต.ต. หฤษฎ์ เดชคำแหง
พ.ต.ต. วิชิต จันทร์หอม

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1924 โทรสารกลาง 0-2251-7943
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จักรเทพ กุญชร ณ อยุธยา
พ.ต.ท. กริช อุดรสะอาด
พ.ต.ท. ดิเรก รัตนอุดมพล
พ.ต.ท. นิสิต แสนเพ็ชร์
พ.ต.ท. ประเชิญ อรชร
พ.ต.ท. พิชัย ศรีโพธิ์อ่อน
พ.ต.ท. บันลือ งามสะพรั่ง

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2712 โทรสารกลาง 0-2251-4141
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์
พ.ต.ท. สงวน มโนรัศมี
พ.ต.ท. ณรงค์รัชช์ ใจดี
พ.ต.ท. พันธุ์กระวี แสงมิตร
พ.ต.ท. วิชิต โพธิรัตนวงศ์
พ.ต.ต. เขมพัฒน์ สุวรรณจินดา
พ.ต.ต. อัคเดช คชเดช

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2288-4420 โทรสารกลาง 0-2288-4420
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. เกียรติ กาบบัว
พ.ต.ท. สมเด็จ ขันธะวงศ์
พ.ต.ท. สมาน บุญประสงค์
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. รุ่ง ทองมนต์
พ.ต.ท. กฤตภาส สัมมาพรต
พ.ต.ท. ศึกษา อุ่มเจริญ
พ.ต.ท. สุพัฒก์ อยู่ดี
พ.ต.ต. วัทธิกร ไชยสงค์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2288-4980
0-2288-4980
0-2288-4980
0-2288-4980
0-2288-4980

08-6374-1262
08-1808-3302
08-6403-8119
08-1301-8337
08-2450-1236

0-2205-2765
0-2205-1906[ 1906 ]
0-2252-6988
0-2205-2765[2765]
0-2205-2765[2765]
0-2205-2765[2765]
0-2205-2765[2765]

08-1646-4544
08-1646-4544
08-9047-6233
08-5219-8859
08-9477-5353
08-1858-1893
08-6591-5396

0-2205-2716[2716]
0-2205-2716 [2716]
0-2205-2716[2716]
0-2205-2716
0-2205-2517[2517]
0-2205-2716[2716]
0-2205-2716

08-9500-3124
08-1755-5575
08-9257-3888
08-2224-2598
08-9201-0582
08-9349-9999
08-2630-7924

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2765 โทรสารกลาง 0-2252-0183
ผกก.
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสริมพงศ์ กำพุศิริ
พ.ต.อ. เสริมพงศ์ กำพุศิริ
พ.ต.ท.หญิง จิตติมา เศรษฐ์ศิริวรกุล
พ.ต.ท. สินสวัสดิ์ วรภัทร์
พ.ต.ท. ภคภัค กาวิละ
พ.ต.ท. ถิรภัทร จิรศรีสกุล
พ.ต.ท. ชยุต นิลประเสริฐ

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2716 โทรสารกลาง 0-2251-4144
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อรรถชาย อรรถตราสิงห์
พ.ต.ท. บัญชาศิลป์ บุญมณี
พ.ต.ท. วิวัฒน์ พิทักษ์
พ.ต.ท. สุรัตน์ บุญมีโชติ
พ.ต.ท. สมยศ ปองเสงี่ยม
พ.ต.ท. รณกร รัตนะพร
พ.ต.ต. ฐนกร ศรีกวางทอง

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2
Special Branch Division 2
127 ซอยรามอินทรา 21 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์กลาง 0-2551-2506-7 โทรสารกลาง 0 2551 2508
ผบก.ส.2

พล.ต.ต. อุดร ยอมเจริญ

รอง ผบก.(1)

พ.ต.อ. กิตติโชติ แก่นสาร

รอง ผบก.(2)

พ.ต.อ. วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์

รอง ผบก.(3)

พ.ต.อ. กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง

0-2552-8966,
0-2521-3150 [222]
0-2551-3122,
0-2551-2506-7 [237]
0-2551-3125,
0-2551-2506-7 [236]
0-2551-2506-7 [114]

08-1819-5445
08-1821-5263
08-1441-1336
06-1789-6532
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ตำแหน่ง
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
นว.(สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. เกื้อบุญ สงฆ์เจริญ
พ.ต.อ. ตรรกพร สุขโชคศิริชัยพร
ร.ต.ท. มารุต ใหญ่สว่าง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2551-2506-7 [113]
0-2551-2506-7 [230]
0-2551-2506-7 [226]

08-1754-1933
08-1918-1551
08-7336-5595

0-2551-3133
0-2551-2134
0-2551-2506-7 [112]
0-2551-2506-7 [113]
0-2551-2506-7 [113]
0-2551-3134
0-2551-3134

08-1994-5153
09-4856-6669
08-9155-9818
08-3221-4837
08-7971-6632
08-3010-9863
08-1931-9259

0-2521-3155
0-2521-3155
0-2521-3155
0-2521-3155
0-2521-3155 [116]
0-2521-3155
0-2521-3155

08-1720-3832
08-9488-6608
08-9488-6608
09-5253-9241
08-6225-9766
08-6335-4614
08-7073-0455

ฝอ.บก.ส.2 โทรศัพท์กลาง 0-2551-2506-7 โทรสารกลาง 0-2551-2508
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมศรี พัฒนาคม
พ.ต.ท.หญิง ทิพยา นิยมธรรม
พ.ต.ท.หญิง ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์
พ.ต.ท. ประภาศ สรสิทธา
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โพธิ์คัง
พ.ต.ท. สัญชัย เทพนิมิตร
พ.ต.ท.หญิง ปิยะนิตย์ ทิมกลับ

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2521-3155
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมเกียรติ แก้ววิเศษ
พ.ต.ท. ภัทร์ชาพล ภูริโภไคย
พ.ต.ท. นัญฐวัสส์ เพ็งหยวก
พ.ต.ท. ชำนาญ เชียงนางาม
พ.ต.ท. จักรพงษ์ กิ่งแก้ว
พ.ต.ท. จิรภัทร์ ชุมศรี
พ.ต.ท. ประเชิญ จันทร์เถื่อน

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2551-2531 โทรสารกลาง 0-2551-25060-7[229]
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กรธวัช สวัสดิ์โรจน์
พ.ต.ท. วาทิต อิฏฐกุล
พ.ต.ท. เฉลิมชัย ไวยสุระสิงห์
พ.ต.ท. ศักดา ตลับทอง
พ.ต.ท. โกศล มีความดี
พ.ต.ท. เกษม กลัดเนินกุ่ม
ร.ต.อ. แทน ไชยแสง

0-2551-2506-7 [229]
0-2551-2506-7 [229]
0-2551-2506-7 [229]
0-2551-2506-7 [229]
0-2551-2506-7 [229]
0-2551-2506-7 [229]
0-2551-2506-7 [229]

08-1656-9293
08-1914-6639
09-2475-3617
08-9991-3344
08-9787-1110
08-1991-5635
08-6392-2961

0-2551-2506 [336]
0-2551-2506 [336]
0-2551-2506 [336]
0-2551-2506 [336]
0-2551-2506 [336]

08-9197-9155
08-9889-2832
08-1854-3690
08-1710-9118
08-6513-3854

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2551-2506 [336]
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กิตติภณ แก้วอัมพร
พ.ต.ท. จาตุรนต์ สุขทวี
พ.ต.ท. วราวุธ เมฆชัย
พ.ต.ท. เศรษฐภัทร เรืองวานิช
พ.ต.ท. คึกฤทธิ์ ศักดารณรงค์

หน้า 773

บช.ส.

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2
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สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชูวิทย์ ชูเวช
พ.ต.ท. ดุสิต ส่งแสง
พ.ต.ต. ฐานิษฏ์ นันทาวิศิษฐ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2551-2506 [336]
0-2551-2506 [336]
0-2551-2506 [336]

มือถือ
08-9008-8890
08-1138-0039
08-5136-6063

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2551-2506-7 [444] โทรสารกลาง 0-2551-3148
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.
สว.กก.
สว.กก.
สว.กก.
สว.กก.

พ.ต.อ. พิทยา การะเกษ
พ.ต.ท. ศักดาวุธ สมานบุตร
พ.ต.ท. ทัดคำ แสงสุกสว่าง
พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์ ไตรพงศ์รัชตะ
พ.ต.ท. เสริมศักดิ์ ชมสวัสดิ์
พ.ต.ท. ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์
พ.ต.ต. เพ็ชรอมร คร่องใจ
ร.ต.อ. นัยพินิจ รัฐธรรม

0-2551-2506-7 [444]
0-2551-2506-7 [444]
0-2551-2506-7 [444]
0-2551-2506-7 [452]
0-2551-2506-7 [448]
0-2551-2506-7 [447]
0-2551-2506-7 [450]
0-2551-2506-7 [444]

08-9985-6949
08-1641-4130
08-9604-5959
08-1866-8756
08-4143-0609
08-1639-0786
08-1019-3989
08-7913-0246

0-2521-3154
0-2521-3154
0-2521-3154
0-2521-3154
0-2521-3154
0-2521-3155
0-2521-3154

09-1495-5715
08-1845-6159
08-0466-7888
08-1871-7656
08-3606-0002
08-0077-5858
08-7676-4645

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2521-3154 โทรสารกลาง 02-551-2508
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. จิรศักดิ์ ไกรเพชร
พ.ต.ท. เอกพงษ์ กองนาค
พ.ต.ท. ดำรงพล พูลอำไภย์
พ.ต.ท. สรกฤช เฉลิมนัย
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ฉิมขันธ์
พ.ต.ท. โชติช่วง รัศมี
ร.ต.อ. ศุภโชค บุญเจริญ

ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
Intelligence Development Center
27/6-8 ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2551-7077 ต่อ 112 โทรสารกลาง 0-2551-7077 ต่อ 120
Web Site: www.idcpolice.com E-mail: idcsb6@gmail.com
รอง ผบก.(1)

พ.ต.อ. นพดล ศรสำราญ

0-2551-7077[101]

08-6399-3535

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2551-7077ต่อ112 โทรสารกลาง 02-551-7077 ต่อ 120
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. โชติวิเชียร วิเชียรโชติ
พ.ต.ท. วิทยา สนธิ์สายสิงห์
พ.ต.ต. อาวัศ รักยงค์

0-2551-7077 [102]
0-2551-7077 [102]
0-2551-7077 [102]

08-1626-9677
08-3397-6635
09-6651-5153

หน้า 774

บช.ส.

ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่ายจัดการฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2551-7077-84ต่อ214 โทรสารกลาง 02-551-7077-84 ต่อ 214
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รังสรรค์ วรรณศรี
พ.ต.ท. วัลลภ วรรณกูล
พ.ต.ท. ทิม มณีแต้ม
พ.ต.ท.หญิง ทวีรัตน์ สุกเพชร

0-2551-7077-84 ต่อ 301
0-2551-7077-84 ต่อ 303
0-2551-7077-84 ต่อ 214
0-2551-7077-84 ต่อ 214

08-1960-5607
08-6626-4503
08-6535-4715
09-0326-2915

0-2551-7077-84[202]
0-2551-7077-84[201]
0-2551-7077-84[541]
0-2551-7077-84[542]

08-9096-4445
08-6899-9193
08-4019-8709
08-1906-2103

0-2551-7077[309]
0-2551-7077[309]
0-2551-7077[309]
0-2551-7077[309]

08-1829-5896
08-7592-9553
08-9081-0414
09-9164-3300

กองกำกับ/ฝ่ายปกครอง โทรศัพท์กลาง 0-2551-7077-84ต่อ541
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อัมรินทร์ อัมพรมหา
พ.ต.ท. เขมรินทร์ แสนนรินทร์
พ.ต.ท. ปพนธรรม์ กิจไชยพร
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา นุ่มดี

กองกำกับ/ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์กลาง 0-2551-7077ต่อ309
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ชนัดดา ภูวเศรษฐาวร
พ.ต.ท.หญิง ภารดี อินทรกำแหง
พ.ต.ท. จักรพันธุ์ ภักดี
พ.ต.ท. มณฑล ศรีทอง

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4
Special Branch Division 4
96 วังรัตนาภา ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 โทรสารกลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1116
Web Site: www.police special branch 4 E-mail: specialbranch4@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ชยุต รัตนอุบล
พ.ต.อ. ปราโมทย์ ไชยชิต
พ.ต.อ. ปรีชญาวุฒิ อุดมพิสุทธิคุณ
พ.ต.อ. นิตินัย ไชยพิเดช
ร.ต.อ. ดวง อยู่บำรุง

0-2241-5694-5 [1120]
0-2241-5694-5
0-2241-5000 [1106]
0-2241-5694-5
0-2241-5694-5 [1120]

09-0974-7825
08-1648-2224
08-1450-0045
08-3197-1177
08-5510-5555

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5 ต่อ 1116
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ธร.
สว.นผ.
สว.กง.

พ.ต.อ. รัฐชัย ชวลิตธำรง
พ.ต.ท. สุรีย์ มณีวัฒนา
พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์ภัทร์ เทพไพฑูรย์
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ระเริงกลิ่น
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ สมรรถนาวิน
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาพร คลังแสง

0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1112]

08-1627-4444
08-1782-3048
08-3517-2727
08-5246-4614
09-5641-9269
08-1868-2964
หน้า 775

บช.ส.

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5
ต่อ 1116
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สมเกียรติ นิ่มไพบูลย์
พ.ต.ท.หญิง คนึงนิจ วีระปุลลี
พ.ต.ท. เอนก จงธรรมสุขยิ่ง

0-2241-5694-5 [1103]
0-2241-5694-5 [1103]
0-2241-5694-5 [1103]

08-1840-5343
08-1610-5787
08-9453-2417

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5
ต่อ 1116
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. วีระ วรพันธุ์พานิช
พ.ต.ท. อภิรักษ์ วงษ์มณี
พ.ต.ท.หญิง ตรีดารา วงษ์วานิช

0-2241-5694-5 [1111]
0-2241-5694-5 [1111]
0-2241-5694-5 [1111]

08-1854-1991
08-4448-8288
09-8998-9415

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5 ต่อ 1116
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สถิตพร บุณยรัตพันธุ์
พ.ต.ท. วีระยุทธ วนะภูติ
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ ปัทมาลัย

0-2241-5694-5 [1127]
0-2241-5694-5 [1127]
0-2241-5694-5 [1127]

08-1775-2222
08-3188-8553
08-9444-0220

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5 ต่อ
1116
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ปรีชา ไชยวุฒิ
พ.ต.ท. สมยศ ศรีศรยุทธ์
พ.ต.ท. ปิยะบดินทร์ ลิ้มประเสริฐ

0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]

08-6540-5351
08-0707-7744
08-6544-9377

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5 ต่อ
1116
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ศุทธินี ทรงวรวิทย์
พ.ต.ท. สุวิทย์ จามจุรี
พ.ต.ท. ปฐมวุฒิ ดวงบุปผา

0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]
0-2241-5694-5 [1115]

08-1870-7602
08-0072-4484
08-1331-3578

กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5 ต่อ 1105 โทรสารกลาง 02-241-5694-5 ต่อ 1116
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รัชเดช นันทพฤกษาเดชา
พ.ต.ท. อมรพงศ์ สมนาวรรณ
พ.ต.ท. กฤษฏิ์พงษ์ธร ธนากรวิริยะ
พ.ต.ท. มัสนุ เจ๊ะสะตำ
พ.ต.ต. วุธพันธ์ เนตรเพชราชัย
พ.ต.ต. ปพน แววทองคำ
พ.ต.ต. รวีพรรณ์ รักษามั่น

0-2241-5694-5
0-2241-5694-5
0-2241-5694-5
0-2241-5694-5
0-2241-5694-5
0-2241-5694-5
0-2241-5694-5

08-1869-5746
08-9632-5899
08-9090-1901
08-1896-1658
08-1843-9333
08-0708-1148
08-6343-0486
หน้า 776

สตม.
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Bureau
507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์กลาง 0-2287-3101-10 โทรสารกลาง 0-2287-1310 , 0-2287-1516
Web Site: www.immigration.go.th
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผบช.
รอง ผบช.(ตท)
รอง ผบช.(กม)
รอง ผบช.(ปป)
รอง ผบช.(มค)
รอง ผบช.(บร)
ผบก.ประจำ

พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร
พล.ต.ต. ภาคภูมิ สัจจพันธุ์
พล.ต.ต. อภิรัต นิยมการ
พล.ต.ต. ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล
พล.ต.ต. ชาติชาย แตงเอี่ยม
พล.ต.ต. พรชัย ขันตี
พล.ต.ต. ฑิฆัมพร แก้วขาว

นว. (สบ 2)

ร.ต.อ. ชวนชัย จันทร์เดิม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2287-3913 [2113]
0-2286-0899 [2234]
0-2287-1774 [2119]
0-2286-2880 [2150]
0-2287-1709 [2155]
0-2287-2504
0-2286-0845
0-2287-4775(โทรสาร)
0-2287-3913 [2113]

มือถือ
09-1916-5559
08-1647-0077
09-0569-9956
08-1685-8585
08-1576-7100
08-9201-2137
08-6773-7878 ,
08-9894-7879
09-6489-2835

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์กลาง 0-2287-3101-10 โทรสารกลาง 0-2287-1516
Web Site: www.immigration.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ต. ชูชาติ น้อยคนดี
พ.ต.อ. วีรพล สวัสดี
พ.ต.อ.หญิง มัณฑนา ทวียนต์เนรมิตร
พ.ต.อ. จักรทิพย์ ศตพิมลศักดิ์
พ.ต.อ. บดินทร์ เจริญวงษ์
ร.ต.อ. เมธา สินมาสุด

0-2287-3830
0-2287-3101-10 [2133]
0-2287-2503 [2179]
0-2287-3101-10 [2176]
0-2287-3101-10 [2103]
0-2287-3912 [2157]

09-1993-5941
08-1862-1962
08-1808-7111
08-6341-3201
09-8545-9641
08-0557-8459

0-2287-3101-10 [2135]
0-2287-1707

09-9919-6456
08-1374-4191
08-5669-1542
08-1616-2067
08-7685-7279

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2287-1707 โทรสารกลาง 0-2287-3910
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานสวัสดิการ)
สว.(งานธุรการ)

พ.ต.อ. ยศเอก รักษาสุวรรณ
พ.ต.ท. ศุภชาติ เวชพร
พ.ต.ท.หญิง จุฑาภา สุวรรณทา
พ.ต.ท.หญิง วันทนา เกษสาคร
พ.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ ธาตุดี

หน้า 777

สตม.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.(งานกำลังพล)
สว.(งานประวัติและสรรหา)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ เนวนิช
พ.ต.ท.หญิง รำพึง ทองอ่อน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2287-3101-10 [2148]
0-2287-2012
08-9090-1010
0-2287-2102
08-1653-0763
0-2287-3101-10 [2105]

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2287-4602 โทรสารกลาง 0-2286-0783
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานการข่าว)
สว.(งานอำนวยการข่าว)

พ.ต.อ. ณัฏฑี มหึเมือง
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ธุวสินธุ์
พ.ต.ท.หญิง ภัทรพร เจริญสุข
พ.ต.ต.หญิง อ้อยใจ อุ่นอารมณ์

02-8731-0110 (2162)
02-8731-0110 (2230)
02-8731-0110 (2230)
02-8731-0110 (2162)

08-7499-3365
08-1530-4558
09-3892-7795
08-9924-4595

พ.ต.อ. พงษ์นคร นครสันติภาพ
พ.ต.ท.หญิง รัชนี แช่มช้อย
พ.ต.ท.หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย
พ.ต.ท. ธนสร แตงแก้ว
พ.ต.ท.หญิง ระติ รัตนศิลปพงศ์

0-2287-1734 (2219)
0-2287-1734 (2219)
0-2287-3116 (2236)
0-2287-3116 (2236)
0-2287-3116 (2236)

08-1428-9098
08-1918-8037
08-7692-8779
08-1884-8309
08-1859-1666

พ.ต.ต. บัณฑิต วิสาสะ
พ.ต.ท. ญาณกวี ประวัติภักดี

0-2287-4661 (2144)
0-2287-1734

09-1739-3539
08-1762-5199

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรสารกลาง 0-2287-4630
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานแผนมั่นคง)
สว.(งานแผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม)
สว.(งานวิจัยและประเมินผล)
สว.(งานธุรการ
และวิเคราะห์งบประมาณ

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2287-3124 โทรสารกลาง 0-2286-5779
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง พรรณี แจ้งแจ่มจิตต์

0-2286-0798

รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานสื่อสาร)
สว.(งานพลาธิการ)
สว.(งานส่งกำลังบำรุง)
สว.(งานพัสดุ)

พ.ต.ท.หญิง วัชรี ปั้นทอง
พ.ต.ท.หญิง พรชนก เพชรกาฬ
พ.ต.ท. วุฒิ นาถะพินธุ
พ.ต.ท.หญิง วิมลกานต์ กิจควร
พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐา ศุกระศร
พ.ต.ต.หญิง กาญจนา ศรีนวล

0-2286-0798
0-2286-0798
0-2286-0798 (2192)
0-2287-4665 (2126)
0-2286-0798 (2126)
0-2286-0798 (2126)

08-1665-0152,
08-1956-9654
08-6765-0909
08-1825-8999
08-9896-2234
08-1255-4171
08-6546-5299
08-1684-5826

0-2287-3101-10 [2273]
0-2287-3101-10 [2273]
0-2287-4378

08-1848-4884
08-1499-4310
08-1930-2116
08-0924-4194

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2287-4378 โทรสารกลาง 0-2287-4378
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ
พ.ต.ท.หญิง อรุณี อ่อนอิ่มสิน
พ.ต.ท. บุญเรือง เล็กน้อย
พ.ต.ท.หญิง ชญาน์นัทช์ โคจริก
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2287-3120 โทรสารกลาง 0-2286-0650
ผกก.

พ.ต.อ. นิธิคมน์ ปัญจมาลา

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง วรัญญา สิทธิโชค

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ณฤดี หันประดิษฐ์

สว.(งานบริหารงบประมาณ)

พ.ต.ท.หญิง พิจารณา แขวงโสภา

สว.(งานการเงิน)

พ.ต.ท.หญิง กฤษณา กิจมี

สว.(งานบัญชี)

พ.ต.ท.หญิง สุวารี กฤษณพิพัฒน์

สว.(งานตรวจจ่าย)

พ.ต.ท.หญิง อรัญญา สุขเกษม

0-2285-5593
02-8731-0110 [2166]
0-2287-3125
02-8731-0110 [2154]
0-2287-3120
02-8731-0110 [2153]
0-2286-0650
02-8731-0110 [2153]
0-2287-3119
02-8731-0110 [2154]
0-2287-3120
02-8731-0110 [2153]
0-2287-1263
02-8731-0110 [2154]

08-3639-7879

0-2287-4621
0-2287-3101-10 [2293]
0-2287-0814
0-2287-4621
0-2287-3101-10 [2140]
0-2287-4621
0-2287-3101-10 [2140]
0-2286-0814
0-2287-4046
0-2287-3101-10 [2140]

08-1318-7696

08-1816-6619
08-9174-1362
06-1412-2560
08-6076-7682
08-1926-5356
08-1171-8252

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-2287-4621 โทรสารกลาง 0-2286-0814
ผกก.

พ.ต.อ. นิติพันธ์ กนกเวชยันต์

รอง ผกก.
สว.(งานร้องเรียน)

พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัน คิ้วสุวรรณสุข
พ.ต.ท. ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล

สว.(งานวินัย)

พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ นามวงษ์

สว.(งานธุรการ/คดีปกครอง)

พ.ต.ท.หญิง พิมพาภรณ์ มนตรีพิศาล

08-1839-8546
08-5483-1231
08-2231-7457
08-1655-9357

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-2286-0955 [2284] โทรสารกลาง 0-2286-0955
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมเกียรติ โนนทะพา
พ.ต.ท.หญิง นงนาฏ เหมอังกูร
พ.ต.ท.หญิง จตุพร ทองอ่อน
พ.ต.ต.หญิง ชนิสรา นนท์ชยากร

0-2286-0955
0-2287-3909
0-2287-4719
0-2287-3909

08-6054-9965
08-1869-9252
08-6226-5162
08-1408-1921
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กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-2566-2960 โทรสารกลาง 0-2566-2970
ผกก.

พ.ต.อ. ณัฏฐ์ชูเดช จรัสร่มเย็น

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง วัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์

สว.(งานบริการการศึกษา)

พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ ลวดเงิน

สว.(งานฝึกอบรม)

พ.ต.ต.หญิง กนกรักษ์ เศรษฐพันธุ์

สว.(งานวิชาการ)

พ.ต.ต.หญิง อุดมลักษณ์ สวัสดิ์กลาง

0-2566-2960
0-2566-2670
0-2566-2960
0-2566-2670
0-2566-2960
0-2566-2670
0-2566-2960
0-2566-2670
0-2566-2960
0-2566-2670

08-4655-6444
06-1619-2525
09-9092-2670
09-9259-6455
08-4758-6138

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
Immigration Division 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) 120 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2141-9889 โทรสารกลาง 0-2143-8228
Web Site: www.bangkok.immigration.go.th E-mail: divi.immi1@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ศุภพล อรุณสิทธิ์
พ.ต.อ. พิชญา บุญขจร
พ.ต.อ. อาณัติ ภุมรินทร์
พ.ต.อ. ปิติ นิธินนทเศรษฐ์
พ.ต.อ. วิรัช ปังฉิม
ร.ต.อ. กวีวัฒธ์ อภิวาท

0-2141-9881
0-2141-9901
0-2141-9885
0-2141-9883
0-2141-9882
0-2141-9884

08-1666-1255
08-6188-8656
08-1802-9889
08-1720-2047
08-1835-6933
09-9083-4444

0-2141-9886
0-2141-9887
0-2141-9888
0-2141-9890
0-2141-9893
0-2141-9892

08-9898-2717
08-3556-6599
08-1298-5688
08-9220-0095
08-3300-7172
08-1840-2317

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2141-9881 โทรสารกลาง 0-2143-8228
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการกำลังพล)
สว.(งานแผนและงบประมาณ)
สว.(งานส่งกำลังบำรุง)
สว.(งานการเงิน)

พ.ต.อ.หญิง ปทิดา รุ่งรักสกุล
พ.ต.ท.หญิง พรพิบูลย์ สว่างแผ้ว
พ.ต.ต. ณัฐนัย แข็งธัญกิจ
พ.ต.ท.หญิง ยุพิน ลี้ไพโรจน์กุล
พ.ต.ท. ศิลป์ชัย ใจหาญ
พ.ต.ท.หญิง วณิชชา แผลงศรี

หน้า 780

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2141-7865 โทรสารกลาง 0-2143-8224
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่)
สว.(งานขอมีถิ่นที่อยู่)

พ.ต.อ.หญิง กนกศรี ธุระทอง
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี พุ่มสุข
พ.ต.ต.หญิง นาตยา สหัสดี
พ.ต.ต. สุชาติ จิตตสินนวา

0-2141-7865
0-2141-7865
0-2141-9900
0-2143-7867

สว.(งานทะเบียนคนต่างด้าว)

พ.ต.ต.หญิง พจนาถ พานนา

0-2141-7873 ,
0-2143-8229
0-2141-9902
0-2141-9903

สว.(งานตรวจลงตรา)
พ.ต.ท.หญิง ยุวดี สารสิงห์
สว.(งานอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอา พ.ต.ท.หญิง ธิดา ว่องวันดี
ณาจักรอีก)

08-1956-4669
08-1825-6168
08-1911-7120
08-7989-1919 ,
08-1315-6612
08-3788-4899
06-1069-6992
08-6445-2459

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2141-7878 โทรสารกลาง 0-2143-9232
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานขออยู่ต่อประเภทราชการ)
สว.(งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
สว.(งานขออยู่ต่ประเภทอื่นๆ)
สว.(งานขออยู่ต่อประเภทธุรกิจ)
สว.(งานขออยู่ต่อประเภททั่วไป)
สว.(งานสืบสวนปราบปราม)
สว.(ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ)

พ.ต.อ. อโนทัย แสงเฟือง
พ.ต.ท.หญิง ภรสรัลพัทธ์ สันติชนาธิปัต
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ โยมา
พ.ต.ท.หญิง ธนภรณ์ มีผล
พ.ต.ต.หญิง รัชนี เฉิดฉาย
พ.ต.ต. จตุพร ยันต์นาวา
พ.ต.ท.หญิง วรัศมณภ์ คนตรง
พ.ต.ต.หญิง ดาราพร ฆังคะมะโน
พ.ต.ต. โสรัจ วิชยสุทธิ์
พ.ต.ท.หญิง วิภาวดี ช่างพานิช

0-2141-7878
0-2141-7878
0-2141-7878
0-2141-9232
0-2141-7881
0-2141-7884
0-2141-9913
0-2141-7890
0-2141-9371
0-2463-2045, 0-25304535

08-1752-7788
08-1496-0626
09-5414-1563
08-5989-9989
09-7454-5563
09-1495-5655
08-4366-6877
08-1559-3338
08-1345-1000
08-4558-8229

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2209-1100 (1016) โทรสารกลาง 0-2209-1193
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง วิรญา พรหมายน
พ.ต.ท.หญิง ปรียานุช คงพิพิธ

0-2209-1100 (1181)
0-2209-1100 (1135)

รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง อังศุวรรณ รัตนานนท์
พ.ต.ท.หญิง นิธิกานต์ เปียคำ
พ.ต.ท.หญิง ชื่นจิตต์ สามารถ
พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ งบสูงเนิน
พ.ต.ต. เกษม วิสาปา

0-2209-1100
0-2209-1100 (1184)
0-2209-1100
0-2209-1100
0-2209-1100 (1183)

08-1874-3838
08-5073-1111 ,
08-5137-2222
08-1449-9651
08-1835-4289
08-1557-9018
08-1903-2399
08-1651-3313
หน้า 781
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กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
Immigration Division 2
999 ถ.สุวรรณภูมิสาย 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์กลาง 0-2134-0841-4 โทรสารกลาง 0-2134-0845
Web Site: www.division2.immigration.go.th E-mail: division2.imm@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
รอง ผบก.(6)
นว.

พล.ต.ต. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
พ.ต.อ. ประยุทธ ชมมาลี
พ.ต.อ. ชูฉัตร ธารีฉัตร
พ.ต.อ. พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ
พ.ต.อ. วีรพล เจริญศิริ
พ.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
พ.ต.อ. วิศิษฐ ชำนาญไพร
ร.ต.อ. ณัฐพล เอกฉันท์

0-2134-0858[40858]
0-2134-0848[40848]
0-2134-0853[40853]
0-2134-0851[40851]
0-2134-0847[40847]
0-2134-0854[40854]
0-2134-0849[40849]
0-2134-0856-8[40856-8]

08-1641-7707
08-9764-0409
08-1616-3939
08-1938-9944
08-1808-7777
08-4005-4444
08-1812-8522
08-6777-1733

0-2134-0860[40860]
0-2134-0852[40852]
0-2134-0854[40854]
0-2134-0876[40876]
0-2134-0843[40843]
0-2134-0869[40869]
0-2134-0861[40874]
0-2134-0874[40869]
0-2134-0291[40291]

08-4383-9191
08-6567-8905
08-1340-1870
08-9489-1144
08-1342-1987
08-7992-9949
08-6772-0494
09-5609-6492
08-1372-5537

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0841-4 โทรสารกลาง 0-2134-0845
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานกำลังพล)
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานแผนฯ)
สว.(งานการเงิน)
สว.(งานส่งกำลังบำรุง)
สว.(งานเทคโน)

พ.ต.อ.หญิง ปุณณดา ตันติยานนท์
พ.ต.ท.หญิง ภรณี ดุริยประสิทธิ์
พ.ต.ท. วัชรพล สว่างแผ้ว
พ.ต.ท. นเรศ สนอ่วม
พ.ต.ต.หญิง ภทรภร นาควิโรจน์
พ.ต.ต. ปรีชา ขยันหา
พ.ต.ต.หญิง ชนิดา แหยมเจริญ
พ.ต.ต. วุฒิพงศ์ หอมดี
พ.ต.ต. ไกรพิพัฒน์ แก้วปัญญา

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0305 โทรสารกลาง 0-2134-0306
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. นรินทร์ คำแก่น
พ.ต.ท.หญิง จันทนา ศิริชัย
พ.ต.ท. ชัยพร ออฟูวงศ์
พ.ต.ท. พรพงศ์ ปัจฉิมสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง อิศลักษมิ์ เฉลิมศรี

0-2134-0305(40305)
0-2134-0305(40305)
0-2134-0305(40305)
0-2134-0305(40305)
0-2134-0305(40305)

08-1427-2444
09-2424-9354
08-1814-4096
08-1995-8888
08-4291-5453

0-2134-0316(40316)
0-2134-0316(40316)

08-1936-9431
08-9671-0808

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า (โซนตะวันออก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2

พ.ต.ท.หญิง จำเรียง พรอมตรุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง จารุกร อิ่มเอิบ

หน้า 782

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ตำแหน่ง
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อภิชาติ ปานมุข
พ.ต.ท. อติศักดิ์ ปัญญา

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2134-0316(40316)
0-2134-0316(40316)

08-6788-2984
08-1401-9792

0-2134-0320(40320)
0-2134-0320(40320)
0-2134-0320(40320)
0-2134-0320(40320)

08-6610-1102
08-6566-3224
08-1481-9809
08-1962-8755

0-2134-0324(40324)
0-2134-0324(40324)
0-2134-0324(40324)
0-2134-0324(40324)

09-9939-7922
08-6099-8317
08-1206-0648
08-7530-8636

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า (โซนกลาง) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

พ.ต.ต.หญิง ปัญจวรรณ ริมผดี
พ.ต.ท.หญิง ธัญญรัตน์ บุณยรัตกลิน
พ.ต.ท.หญิง ณัฐชยา หนูประสิทธิ์
พ.ต.ต.หญิง ณัฐนันท์ เจริญแก้วพันสี

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า (โซนตะวันตก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

พ.ต.ต.หญิง วิมลรัตน์ เพ็งหอม
พ.ต.ท.หญิง ชฎาพร ทองเกิด
พ.ต.ท.หญิง อารี หวังสู้ศึก
พ.ต.ท.หญิง สิริกาญจน์ ภู่ชัย

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0310 โทรสารกลาง 0-2134-0311
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อภิมุข กานตยากร
พ.ต.ท.หญิง พรรณิภา หวังอนุตตร
พ.ต.ท.หญิง อลิสา ฉายศิริ
พ.ต.ท. สุทธิสุนทร ซ้ายขวัญ
พ.ต.ท. เขมชาติ วัฒนนภาเกษม

0-2134-0310
0-2134-0310
0-2134-0310
0-2134-0310
0-2134-0310

08-1908-5353
08-6338-9493
08-1866-1540
08-9814-1111
08-1948-2055

0-2134-0638
0-2134-0638
0-2134-0638
0-2134-0638

08-6301-7777
08-1910-4784
09-6461-5954
08-9185-0088

0-2134-0222
0-2134-0222
0-2134-0222
0-2134-0222

08-6503-4203
08-7596-1959
08-6514-2345
09-5642-4556

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก (โซนตะวันออก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

พ.ต.ท.หญิง เพชรลัดดา ธรรมขันธ์
พ.ต.ต.หญิง จุฑาพร ราตรี
พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี
พ.ต.ท.หญิง จารุวัลย์ ปะภูสะโร

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก (โซนตะวันตก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

พ.ต.ท. ปณิธาน ชุมทอง
พ.ต.ท. ธวิช คำมุงคุณ
พ.ต.ต. ณัฐกร กุญแจทอง
พ.ต.ต.หญิง อารดา ทัศนเปรมสิน

ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0340 โทรสารกลาง 0-2134-0341
ผกก.
รอง ผกก. ผลัด 1
รอง ผกก. ผลัด 2
รอง ผกก. ผลัด 3

พ.ต.อ. สัญชัย โชคขยายกิจ
พ.ต.ท.หญิง ยุพิน โพธิ์ชนะพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ เข็มทอง
พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์รัชต์ เสมจิตร

0-2134-0340
0-2134-0337
0-2134-0337
0-2134-0337

08-1616-0118
08-9009-8768
08-9998-2299
08-1917-5854
หน้า 783

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ตำแหน่ง
รอง ผกก. ผลัด 4
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว.ฝอ.บก.ตม.2
ช่วยราชการ ผลัด 4
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง กัญญา เนตรสอดจิตร
พ.ต.ต. ณพวุฒิ มารยาตร์
พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา เทพจันทร์ตา
พ.ต.ต.หญิง เปศล พลีธัญญวงศ์
พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา ถิ่นกมุท

0-2134-0337
0-2134-0337
0-2134-0337
0-2134-0337
0-2134-0337

08-1845-3754
06-3232-5565
08-9926-6839
08-1751-5040
08-9749-1520

พ.ต.ต. ชุติพงษ สืบสาย

0-2134-0340

08-9162-4559

ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-2134-0335 , 0-2134-0361 โทรสารกลาง 0-2134-0334 ,
0-21340362
ผกก.
รอง ผกก.(1)
รอง ผกก.(2)
รอง ผกก.(3)
รอง ผกก.(4)
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 4
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3

พ.ต.อ.หญิง สาธิมน มิลินทางกูร
พ.ต.ท.หญิง จำรัสลักษณ์ ศิริปาเด
พ.ต.ท.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ วงศ์ป้อม
พ.ต.ท. ปนัตถ์ มโนมัยวิบูลย์
พ.ต.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ ราษฎร์ลือ
พ.ต.ท.หญิง อารีย์ รักการแพทย์
พ.ต.ต. มัยภิพล ชัยบุญญาสุรัตน์
พ.ต.ต. ญาณรงค์ เพิ่มพงษ์พิพัฒน์

0-2134-0333
0-2134-0335
0-2134-0335
0-2134-0335
0-2134-0335
0-2134-0361
0-2134-0361
0-2134-0361
0-2134-0361

08-1850-2222
08-1817-7744
08-9444-3256
08-1837-5139
08-1616-1919
08-1646-5934
08-5110-6628
08-7984-8833
08-1353-5857

กองกำกับการสืบสวนปราบปราม โทรศัพท์กลาง 0-2134-0300 โทรสารกลาง 0-2134-0299
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เชิงรณ ริมผดี
พ.ต.ท. อมรศักดิ์ แสงวรรณ
พ.ต.ท.หญิง อภิรดี ปราสาททรัพย์
พ.ต.ท. อรรถพล อุทัยผล
พ.ต.ท. เทวกฤต มณีรัตน์
พ.ต.ต.หญิง โสภิดา บุญประกอบศักดิ์
พ.ต.ต. ทศพร ต้นสุวรรณ์
พ.ต.ต. ปริญญา บูระผลิต

0-2134-0300[40300]
0-2134-0300[40300]
0-2134-0300[40300]
0-2134-0300[40300]
0-2134-0301[40301]
0-2134-0300[40300]
0-2134-0301[40301]
0-2134-0301[40301]

09-8749-4553
08-1648-3338
08-1932-3937
08-4908-9020
08-9919-2220
08-1860-6880
08-6042-5599
08-6104-4654

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ โทรศัพท์กลาง 0-2535-1029 โทรสารกลาง 0-2535-1029
ผกก.
พ.ต.อ. จันทร์ชัย แดงประเสริฐ
รอง ผกก.
พ.ต.ท.หญิง รัสรินทร์ พงศ์เพียรงาม
(งานขาออกและงานพิธีการเข้าเมือง ผลัด
3-4)
รอง ผกก.
พ.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์ มานะปรีชา

0-2535-3188
0-2535-1361

08-1868-2918
08-1755-1728

0-2535-1327

08-5150-6293
หน้า 784

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ตำแหน่ง
(งานขาออกและงานพิธีการเข้าเมือง ผลัด
1-2)
รอง ผกก.
(งานขาเข้าและงานตรวจลงตรา ผลัด 3-4)
รอง ผกก.
(งานอำนวยการและงานสืบสวน)
รอง ผกก.
(งานขาเข้าและงานตรวจ
ลงตรา ผลัด 1-2)
สว. (งานอำนวยการ)
สว. (งานเทคโนโลยี&APPS)
สว. (งานสืบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง ญาณิภัทร์ อุบลจินดา

0-2535-1071

08-1402-9542

พ.ต.ท.หญิง อังคณา เมืองแสน

0-2535-1029

08-9893-3768

พ.ต.ท.หญิง รัตนา ศรสุรินทร์

0-2535-1071

08-1441-1414

พ.ต.ต.หญิง สุภัค จินดาวณิชย์
พ.ต.ต. รัฐไกร ประยูรศร
พ.ต.ท. พัดธงทิว ดามาพงศ์

0-2535-1029
0-2535-1290
0-2535-1783

08-9691-1691
09-5553-3355
09-2515-8945,
08-6060-7799

พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อันทะโย
พ.ต.ท.หญิง กิติโฉม ศรีพัฒนานนท์
พ.ต.ท.หญิง ชลาสัย พลับจีน
พ.ต.ท. สิริวัฒน์ สิริพศุตม์

0-2535-3187
0-2535-3187
0-2535-3187
0-2535-3187

08-1659-5742
08-1837-0942
09-9283-9871
06-1565-5878

พ.ต.ท.หญิง ภัททิดา เพิ่มพูล
พ.ต.ท.หญิง ทุเรียน ประตังถาโต
พ.ต.ท. กฤตวัตน์ อำนาจ
พ.ต.ท.หญิง ปรียา สรรณพงษ์

0-2535-1327
0-2535-1327
0-2535-1327
0-2535-1327

08-1373-2833
08-1754-9263
09-4189-9081
09-2386-1916

พ.ต.ท. เสกสรร โคตรสิงห์
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ เตชะกัน
พ.ต.ต.หญิง มนิดา หมัดอะดัม
พ.ต.ท.หญิง มุทิตา สถานนท์

0-2535-1071
0-2535-1071
0-2535-1071
0-2535-1071

06-1565-5878
08-9930-7122
08-1368-9042
09-2292-2955

พ.ต.ท.หญิง พีรญา พูลผล
พ.ต.ต. ไชโย สำเนียงงาม
พ.ต.ท. พงศ์ศักดิ์ วัฒนหฤทัย
พ.ต.ท.หญิง ธัญดา เลาห์ทวี

0-2535-1361
0-2535-1361
0-2535-1361
0-2535-1361

08-1919-4565
08-1442-4241
08-1640-0729
09-4415-1966

งานตรวจคนเข้ามืองขาเข้า
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

งานตรวจคนเข้ามืองขาออก
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

งานตรวจลงตรา
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

งานพิธีการเข้าเมือง
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

หน้า 785

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-5327-7180 , 0-5327-7190 ต่อ 105 โทรสารกลาง 05327-7180 , 0-5327-7190 ต่อ 105
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ชญา เขตต์สันเทียะ
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ
พ.ต.ท.หญิง ผุสดี ธรรมศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ์ ณ ลำปาง

0-5327-7180(101)
0-5327-7180(104)
0-5327-7180(103)
0-5327-7180(110)

08-1833-8122
08-1707-3765
08-1671-9626
08-3945-1941

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต โทรศัพท์กลาง 0-7632-7138 โทรสารกลาง 0-7632-7138
ผกก.
รอง ผกก.
(งานธุรการและกำลังพล/งานนโยบายและ
แผน/งานวินัย/งานสืบสวนปราบปราม/งา
นพิธีการเข้าเมือง)
รอง ผกก.
(งานงบประมาณการเงินและพัสดุ)
รอง ผกก. (งานตรวจลงตรา)
รอง ผกก.
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานระบบ/
ตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
(APPS)/งานตรวจบุคคลและพาหนะขาเข้า
-ออก)

พ.ต.อ. ศุภโชค หยงสตาร์
พ.ต.ท. อนันต์ ไทยงาม

0-7632-7138
0-7632-7138

08-9449-9812
08-7669-8833

พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร

0-7632-7138

08-5072-6777

พ.ต.ท. วัชรพล กาญจนกันทร
พ.ต.ท. สุพจน์ ชาวศรีทอง

0-7632-7138
0-7632-7138

08-6339-5252
08-1133-4222

พ.ต.ต. ธนวัฒน์ ศรีอรุณ
พ.ต.ท.หญิง ดุสิตกร พันธุ์แสงจิตต์
พ.ต.ท.หญิง ชลิดา แสงจันทร์
พ.ต.ท.หญิง โณรี ลูกอินทร์

0-7635-1115
0-7635-1115
0-7635-1115
0-7635-1115

08-1300-5770
08-6788-7098
09-3761-0687
08-1892-2556

พ.ต.ท.หญิง อนัญญา ธูปสมุทร
พ.ต.ต.หญิง จุไรรัตน์ จันทร์พุ่ม
พ.ต.ต. ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง
พ.ต.ต.หญิง ศรลิกา หล๋อโตน

0-7635-1162
0-7635-1162
0-7635-1162
0-7635-1162

08-9636-5362
09-6897-8928
08-9177-4561
09-8565-1727

พ.ต.ท.หญิง ภัทธนัทฉัตร์
เรืองวัฒนานนท์

0-7635-1115

08-6405-0868

งานตรวจบุคคลและพาหนะขาเข้า
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

งานตรวจบุคคลและพาหนะขาออก
สว. ผลัด 1
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

งานตรวจลงตรา
สว. ผลัด 1

หน้า 786

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ตำแหน่ง
สว. ผลัด 2
สว. ผลัด 3
สว. ผลัด 4

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง วัชรี หยงสตาร์
พ.ต.ท.หญิง วรรณี ทรงชัยสงวน
พ.ต.ท.หญิง สายสุนีย์ คุ้มครอง

0-7635-1115
0-7635-1115
0-7635-1115

08-1368-4838
09-1659-1544
08-1804-2649

พ.ต.ต. ประเสริฐ จึงโรจนนุกูล

0-7635-1301

08-2082-1717

งานสืบสวนปราบปราม
สว.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
สว.

พ.ต.ท.หญิง เพชรลัดดา ธรรมขันธ์

0-7635-1521

08-9199-4123

พ.ต.ท. ณภัทร หนูเสน

0-7635-1107

08-1892-4809

0-7632-7138
0-7635-1301

08-4941-6535

งานงบประมาณการเงินและพัสดุ
สว.

งานธุรการและกำลังพล งานนโยบายและแผน งานวินัย งานพิธีการ
สว.

พ.ต.ท.หญิง ศมพร ทิตติพรสุรภา

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-7425-1096 โทรสารกลาง 0-7425-1096
สว.

พ.ต.ท. สุริยะ เสริมวิทยวงศ์

0-7425-1096

08-1479-8084

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
Immigration Division 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2141-9954 โทรสารกลาง 0-2143-8333
Web Site: www.division3.immigration.go.th E-mail: d3@immigration.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ธำรงค์ แสงวัฒนกุล
พ.ต.อ. สิทธิชัย โล่กันภัย
พ.ต.อ. มานัด ศรีวงษา
พ.ต.อ. ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
พ.ต.อ. ภีมเดช สาระกูล
ร.ต.อ. ปทัฐ สิทธิอลังกานนท์

0-2143-0981
0-2143-0982
0-2141-9979
0-2141-9946
-

08-1816-4354
08-9225-4141
08-1639-0636
08-6555-5557
08-4714-8000
09-5516-1414

0-2141-9948
0-2141-9957
0-2141-9951
0-2141-9966

08-1819-9942
09-3951-9514
08-1838-7226
08-1555-7468
08-1496-3142
09-2251-4199

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2141-9954 โทรสารกลาง 0-2143-8333
ผกก.
รอง ผกก.
สว. (งานธุรการ)
สว. (งานแผน)
สว. (งานการเงิน)
สว. (งานส่งกำลังบำรุง)

พ.ต.อ. ภคยศ ทนงศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ชวนันท์ สุวรรณบาตร์
พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร ภัทรพงศ์สินธุ์
พ.ต.ต.หญิง ณัฐพร นุชนารถ
พ.ต.ท.หญิง พรหมพร พูลทรัพย์
พ.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน์ สุมิตรไพบูลย์

หน้า 787

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
ผกก.

พ.ต.อ. เธียรวิโรฒ เชี่ยวชาญ

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง รัฐนันท์ จินดาศุข

สว.

พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี ภูตะลา

สว.

พ.ต.ต. มโณรส จันทร์พิทักษ์

สว.

พ.ต.ต. สุทธิพร กสุรพ

0-2143-0991, 0-2143- 08-1255-8492
8464
0-2143-0991,
08-1489-8666
0-2143-8464
0-2143-0991,
08-7694-5681
0-2143-8464
0-2143-0991,
08-1555-4042
0-2143-8464
0-2143-0991,
06-1963-6145
0-2143-8464

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3456-4279 โทรสารกลาง 0-3456-4279
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์
พ.ต.ท. อุนันท์ อนุเอกจิตร
พ.ต.ท. อาทร วงศ์ใจเกื้อ
พ.ต.ท. สุชาติ เพ็ญภู่
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์ กรุณามงคล
พ.ต.ท. ชาตเวท พงษ์ศักดิ์
พ.ต.ต. ณัฐสิทธิ์ ศิริรังสรรค์กุล

0-3456-4279 (1)
0-3456-4279 (1)
0-3456-4279 (1)
0-3456-4279 (4)
0-3456-4279 (1)
0-3456-4279 (1)
0-3456-4279 (5)

08-1612-1616
08-6376-9941
09-2275-5051
08-9135-0052
09-0980-4842
08-9918-1133
08-2951-6111

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3825-2754 โทรสารกลาง 0-3825-2753 (พัทยา) / 0-3831-2571
(ศรีราชา) / 0-38216-215(สีชัง)
ผกก.
รอง ผกก.(1)
รอง ผกก.(2)
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คธาธร คำเที่ยง
พ.ต.ท. นครัฐ ปริปุณณานนท์
พ.ต.ท. ธวัชชัย หนองบัว
พ.ต.ท.หญิง ทศพร สุริยันต์
พ.ต.ท.หญิง สัมพันธ์ บุตรโพธิ์
พ.ต.ต. อังคาร ยะสะนพ
พ.ต.ต. ศวัส โชติรณพัส
พ.ต.ต. เพทาย พานแก้ว

0-3825-2752
0-3831-2571
0-3811-0636
0-3825-2750-4
0-3821-6215
0-3831-2571 [108]
0-3825-2754
0-3825-2752

08-1115-4444
08-1840-8023
08-5349-3333
08-6365-1463
08-1482-8182
08-1788-3203
08-4458-4561
08-1781-8159

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-3723-1311 โทรสารกลาง 0-3723-2672
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข
พ.ต.ท. เบญจพล รอดสวาสดิ์
พ.ต.ท. เรืองเดช ธรรมนันท์

0-3723-1131
0-3723-1131
0-3723-1131

08-1987-8789
08-6313-2726
09-9462-9659
หน้า 788

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไชยา วัฒนา
พ.ต.ท. สาโรจน์ ติระกิจพาณิชย์
พ.ต.ต. ประพันธ์ ขันธิคุณ
พ.ต.ต. บัณฑิต พรมพล
พ.ต.ต. จิรเดช พุฒินาทพัฒน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3723-1131
0-3723-1131
0-3723-1131
0-3723-1131
0-3723-1131

มือถือ
08-1778-2331
09-6352-4445
08-3546-3951
08-9515-0066
08-6988-1119

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-3252-0620 โทรสารกลาง 0-3252-0616
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วีรยศ การุณยธร
พ.ต.ท. สมพล กาญจนา
พ.ต.ท.หญิง สุภาพ ศรีสุข
พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ จันทร์แจ่มหล้า
พ.ต.ต. วิทยา ทองผึ้ง

0-3252-0620
0-3252-0620
0-3252-0620
0-3252-0620
0-3252-0620
0-3281-1062

08-5318-8887
08-1012-3344
08-7925-0880
08-6367-7462
08-3555-9447
08-1895-3498

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์กลาง 0-2702-6469, 0-2395-0029, 0-2389-2351 โทรสารกลาง 02389-4474
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน
พ.ต.ท.หญิง สาริยา น้อยษา
พ.ต.ท. ปกกิจ คล้ายเพ็ชร
พ.ต.ท.หญิง ปรารถนา นิจรี
พ.ต.ต.หญิง สุทธกานต์ นาคะเสถียร
พ.ต.ต.หญิง ภูริตา ลุนจันทา

0-2702-6469 [11]
0-2395-0029 [30]
0-2395-0029 [31]
0-2395-0029 [23]
0-2395-0029 [28]
0-2395-0029 [16]

08-1775-1955
08-1847-9669
08-9921-3955
08-9492-2225
09-5956-6599
08-3555-4115

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุมทรสาคร โทรศัพท์กลาง 0-3486-7666 โทรสารกลาง 0-3486-7666 (102)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เดชรพี คงดี
พ.ต.ท. พนมไพร จักรภาส
พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ไพโรจน์
พ.ต.ท.หญิง นันท์ลินี สาลีผลิน
พ.ต.ต.หญิง รินลภัส ละอองพราว
พ.ต.ต. ฉลอง บุญร่วม

0-3486-7666
0-3486-7666
0-3486-7666
0-3486-7666
0-3486-7666
0-3486-7666

08-1665-1555
08-1442-7101
08-0564-6614
08-9266-3236
08-1308-4477
08-9145-9619

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง โทรศัพท์กลาง 0-3868-4544 โทรสารกลาง 0-3868-4544 (21)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ ค้าดี
พ.ต.ท.หญิง จันทนา ฐิติกานต์กุล
พ.ต.ท.หญิง ปาณภัส ปทุมารักษ์
พ.ต.ท.หญิง อัญชรี แฉล้มรักษ์
พ.ต.ท.หญิง ธัญจิรา ลิ้มทองเจริญ

0-3868-4544
0-3868-4544
0-3868-4544
0-3868-4544
0-3868-4544

08-4123-9393
08-5777-2002
08-2465-6514
08-1815-1144
08-5043-2442
หน้า 789

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สำรวย สมาน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3868-4544

มือถือ
08-8524-4418

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3938-7127 โทรสารกลาง 0-3938-7127
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ไพรัช พุกเจริญ
พ.ต.ท. เฉลิมชนม์ แหลมทอง
พ.ต.ท. สาโรช จิตต์สงวน
พ.ต.ท. ปิยบุตร เพชรก้อน
พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต
พ.ต.ต. นำชัย ล้วนปิยะกุล

0-3938-7127 (11)
0-3938-7127 (11)
0-3938-7127 (11)
0-3938-7127 (11)
0-3938-7127 (11)
0-3938-7127 (11)

08-9665-0666
09-3753-3753
08-9922-9920
08-7107-9995
08-1926-9356
08-9172-9992

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด โทรศัพท์กลาง 0-3959-7261 โทรสารกลาง 0-3959-7261 (71)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พัชญ์กฤชโชค เกษมณี
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองคำ
พ.ต.ท. ชารัตน์ ชาคริตานันท์
พ.ต.ท. วิศรุต วัจนะพุกกะ
พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ ช่วยสงค์
พ.ต.ต. อารยะ รัตนสร้อย

0-3959-7261 (21)
0-3959-7261 (41)
0-3959-7261 (41)
0-3959-7261 (21)
0-3959-7261 (41)
0-3958-8067

09-3125-5946
08-1401-5031
08-9544-4445
08-7712-2020
08-5838-7687
08-9442-0797

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์กลาง 0-3532-8411 โทรสารกลาง 0-3532-8412
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ
พ.ต.ท. ชิดชนก สาครเย็น
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย
พ.ต.ต. ณัทศิต สัณห์ปภพ
พ.ต.ต. วิโรจน์ ลี้กุล

0-3532-8411
0-3532-8411
0-3532-8411
0-3532-8411
0-3532-8411

08-0609-9999
08-1899-8228
08-4800-9222
08-6165-3399
08-1158-3949

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์กลาง 0-3851-4011 โทรสารกลาง 0-3851-2788
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วิฑูรย์ เดโช
พ.ต.ท. นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน
พ.ต.ท. ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท. ชัยพร เฮงจิตตระกูล
พ.ต.ต. ชัยชนะ สุริยวงค์
พ.ต.ต. รัชฎา เนวนิช

0-3851-4011 (11)
0-3851-4011 (12)
0-3851-4011 (14)
0-3851-4011 (20)
0-3851-4011 (17)
0-3851-4011 (19)

09-0917-4174
09-6565-4998
09-2927-8789
08-0447-1441
09-8873-5598
09-2425-5225

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์กลาง 0-2593-1991 โทรสารกลาง 0-2593-1991 (18)
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ
พ.ต.ท. กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์
พ.ต.ท. กนธีร์ สุทธิกูล

0-2593-1991 [15]
-

08-4644-2424
06-1935-5656
08-6368-3786
หน้า 790

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์กลาง 0-2834-2223 โทรสารกลาง 0-2834-2226
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. เอกนรินทร์ สุวรรณทา
พ.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล
พ.ต.ท. เอกฤทธิ์ พหลเวชช์

0-2834-2223 [111]
0-2834-2223
0-2834-2223

08-5165-9565
08-9986-9300
09-4159-5551

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์กลาง 0-3431-8997 โทรสารกลาง 0-3431-8996
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. นรบดี ศศิประภา
พ.ต.ต. เศรษฐ์ จรูญรัตน์
พ.ต.ต. ชยุตพล รัตนธรรม

0-3431-8997
0-3431-8997
0-3431-8997

08-1925-5555
08-1444-4214
08-1862-2142

09-7150-5673
09-7150-5673
09-7150-5673

08-7821-1556
08-9261-9824
08-3756-9333

09-2945-4679
09-2945-4679
09-2945-4679

08-1612-5050
08-4083-1436
08-9823-3888

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์กลาง 09-7150-5673
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. ประทีป ค้ำคูณ
พ.ต.ท. ปิยชัย เรือนปาง
พ.ต.ต. วัสส์ธนภูมิ กุลจิตติชุติพร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชุบรี โทรศัพท์กลาง 09-2945-4679
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. ณภัทรพงศ สุภาพร
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุวรรณวงศ์
พ.ต.ต. พิงคะรัตน์ ซ้ายขวัญ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3721-0548 โทรสารกลาง 0-3721-0549
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. สมศักดิ์ เจียมกรกต
พ.ต.ท. มนภพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พ.ต.ต. สุภาพ สีนาค

0-3721-0548
0-3721-0548
0-3721-0548

08-1802-5353
08-1683-9118
08-1705-1002

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3642-4686 โทรสารกลาง 0-36424862
สว.

พ.ต.ท. วชิราธร ภุมรินทร์

0-3642-4686

08-1618-2828

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ โทรศัพท์กลาง 0-2249-4122, 0-2249-0807 โทรสารกลาง 0-2249-4122, 0-22490807
สว.

พ.ต.ท. นุพงศ์ พรหมภานุเสถียร

0-2249-4122

08-4696-1953

พ.ต.ท. ชาตรี ชูแก้ว

-

08-7113-8888

พ.ต.ท. สุรศักดิ์ เทียนทอง

-

08-9206-2222

พ.ต.ต. คทายุทธ พึ่งเดช

-

08-4100-7393

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี
สว.

หน้า 791

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
สว.

พ.ต.ท. วรุต โกไศยกานนท์

-

08-4163-2426

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
Immigration Division 4
323 หมู่ 9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4421-2997 โทรสารกลาง 0-4421-8333
Web Site: www.division4.immigration.go.th E-mail: personelimm4@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
ประจำ สง.

พล.ต.ต. ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
พ.ต.อ. ประสาน บุญเหมือน
พ.ต.อ. รุ่งเกียรติ สนแจ้ง
พ.ต.อ. พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ
พ.ต.อ. พิชิต อิทธิปาทชัย
ร.ต.ท. จักรวัฒน์ นกสกุล

0-4421-2038
0-4421-2997
0-4421-2997
0-4421-2997
0-4421-2997
0-4421-2038

08-3012-1155
09-8915-5143
08-6488-6587
08-8516-1536
08-9733-9814
08-1914-5954

0-4421-2997
0-4421-2997
0-4421-8299
0-4421-2999
0-4421-2997
0-4421-2039

08-1447-3241
08-9201-3870
08-6860-2553
08-9422-9287
08-1810-0148
08-9895-1596

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4421-2997 โทรสารกลาง 0-4421-8333
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานแผน)
สว.(งานการเงิน)
สว.(งานธุรการกำลังพล)
สว.(งานส่งกำลังบำรุง/
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

พ.ต.อ. วิกรม ลียะวณิช
พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
พ.ต.ท.หญิง นิลุบล พันธศรี
พ.ต.ต.หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย์
พ.ต.ต.หญิง กัญญ์ณพัชญ์ จารึกโพธิ์

กองกำกับการบริการคนต่างด้าว โทรศัพท์กลาง 0-4421-8444 โทรสารกลาง 0-4421-8444
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปรีชา เจียห์สกุล
พ.ต.ท. ธนพัฒน์ ปรมสุข
พ.ต.ท. ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา เลิศวรรณเอก
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร มาตย์ภูธร

0-4421-8444
0-4421-8444
0-4400-0710
0-4421-8444
0-4421-8444

08-1341-1400
08-1429-4038
08-5058-5656
08-1876-7418
06-1635-9941

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์กลาง 0-4267-4072 โทรสารกลาง 0-4267-4072
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล
พ.ต.ท. จตุพร เนวะมาตย์
พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
พ.ต.ท. ศุภโชค พณิชยพงศ์

0-4267-4072
0-4267-4041
0-4267-4072
0-4267-4041

08-9924-4227
08-9273-4848
08-6955-5263
08-9446-1661
หน้า 792

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชุมพล บัวชุม
พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา ภูนาเงิน
พ.ต.ต. อุดร ชาวแขก

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4267-4072
0-4267-4043
0-4267-4072

มือถือ
08-1710-6245
08-9275-3553
08-9620-1858

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
Immigration Division 5
314 หมู่ที่ 3 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์กลาง 0-5312-1323 โทรสารกลาง 0-5312-1324
Web Site: www.division5.immigration.go.th E-mail: division5.imm@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. บัณฑิต ตุงคะเศรณี
พ.ต.อ. อดิฐษร ศิริชัย
พ.ต.อ. สงบ สันอุดร
พ.ต.อ. ชูศักดิ์ พนัสอัมพร
พ.ต.อ. รณกร ฤทธิรงค์
ร.ต.อ. โอภาส จตุราภิรมย์

0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323

08-5645-5145
08-5661-9365
08-1992-7953
08-1808-9058
08-1718-2137
08-1888-4856

0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323
0-5312-1323

08-9893-9336
08-1956-6326
08-6991-4607
08-6923-2333
08-9855-5678
08-9997-5151

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5312-1323 โทรสารกลาง 0-5312-1324
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการกำลังพล)
สว.(นโยบายและแผน)
สว.(งบประมาณ/การเงิน)
สว.(ส่งกำลังบำรุง)

พ.ต.อ.หญิง นวรัตน์ นุตสติ
พ.ต.ท.หญิง ธนพร รูปขจร
พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ กองมาลัย
พ.ต.ท.หญิง ณพัทธสมร มงพลเมือง
พ.ต.ท.หญิง ปัญจา โพธิ์แก้ว
พ.ต.ท.หญิง กำไลภรณ์ รักจักร์

กองกำกับการบริการคนต่างด้าว โทรศัพท์กลาง 0-5312-1323 โทรสารกลาง 0-5312-1324
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ แสงเดือน
พ.ต.ท. จำนงค์ จินาเฟย
พ.ต.ท. สาธิต สุตันทวงษ์
พ.ต.ท.หญิง พิทยา เกี่ยวการค้า
พ.ต.ต.หญิง ฑิมพิกา พิพัฒน์วงศ์

0-5312-1322
0-5312-1322
0-5312-1322
0-5312-1322
0-5312-1322

08-1855-4747
08-1993-4221
08-6182-2882
08-6606-4355
08-1960-4927

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์กลาง 0-5373-1008-9 โทรสารกลาง 0-5373-1008-9 (33)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. เอกกร บุษบาบดินทร์
พ.ต.ท. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง
พ.ต.ท. ฤทธิไกร กะระกล
พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ

0-5373-1008 -9
0-5373-1008 -9
0-5373-1008 -9
0-5373-1008 -9

08-1895-2945
08-6750-1813
08-9811-5334
08-6774-9672
หน้า 793

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณิ์ ภุมรินทร์
พ.ต.ท.หญิง มุกดา ธนะสมบัติ
พ.ต.ท.หญิง พนอ จารุแพทย์
พ.ต.ต. ธวัชชัย เอกบุตร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5373-1008 -9
0-5373-1008 -9
0-5373-1008 -9
0-5373-1008 -9

มือถือ
08-8404-4635
08-4111-3445
08-1952-1355
08-9835-0733

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-5320-1756 โทรสารกลาง 0-532-77510
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รุจพงศ์ สารวนางกูร
พ.ต.ท. อุดม สุวรรณเลขา
พ.ต.ท. ภัสกิตติ์ จิระประเสริฐสุข
พ.ต.ท.หญิง รติรส อัจฉริยะเสถียร
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ อนันต์บุญสุข
พ.ต.ต.หญิง เกวลิน ธรรมทิน

0-5320-1756 (21)
0-5320-1756 (17)
0-5320-1756 (11)
0-5320-1756 (18,19)
0-5320-1756
0-5320-1756 (15)

08-1573-3434
08-1961-9293
08-1350-7996
08-1804-5550
08-2578-6787
08-6657-3122

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก โทรศัพท์กลาง 0-5556-3000 โทรสารกลาง 0-5556-3000 (13)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมชาย เดชแพ
พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์
พ.ต.ท. สมพงษ์ ไสยมรรคา
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ โยเชฟ
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ หอมมาก
พ.ต.ท. สถิตย์ บุตรฉิม
พ.ต.ท.หญิง อรพิน อุปคำ
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ ช้างเสวก

0-5556-3000
0-5556-3000
0-5556-3000
0-5556-3000
0-5556-3000
0-5556-3000
0-5556-3000
0-5556-3000

08-1934-1543
08-5442-2556
08-3943-4747
08-4516-6653
08-1819-8033
08-1973-5365
08-1379-3950
08-4904-6158

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทรศัพท์กลาง 0-5379-1692 โทรสารกลาง 0-5379-1740
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก
พ.ต.ท. วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล
พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ
พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์
พ.ต.ท. สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์
พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์
พ.ต.ท. ปฐพน อ่อนนวล

0-5379-1692 (15)
0-5379-1692 (19)
0-5379-1692 (21)
0-5379-2824
0-5379-1692 (23)
0-5379-1692 (20)
0-5377-7118

08-1953-6956
08-1457-9665
08-1902-3349
08-1689-8232
09-6545-5365
08-0793-1078
09-7918-6524

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน โทรศัพท์กลาง 0-5471-6138 โทรสารกลาง 0-5471-6135
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ชัยสิทธิ์ ดีสุข
พ.ต.ท. คมสันต์ ร่วมสนิท
พ.ต.ท. ทวนทอง ถิตย์ฉาย
พ.ต.ท. พีรพงษ์ สมณะช้างเผือก

0-5471-6138
0-5471-6138
0-5471-6138
0-5471-6138

08-1498-4685
08-1827-0282
08-1959-6702
08-1895-1228
หน้า 794

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐ์จริยา วิสูตรรุจิรา
พ.ต.ท.หญิง นวลปราง ตัณศุภผล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5471-6138
0-5471-6138

มือถือ
08-1774-2029
08-4170-1328

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์กลาง 0-5361-2106 โทรสารกลาง 0-5361-2106
สว.

พ.ต.ท. กันต์พงษ์ วงค์วิชัย

0-5361-2106

08-5737-5544

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์กลาง 0-5524-7722 โทรสารกลาง 0-5524-7722
สว.

พ.ต.ท. สัญญา หาญวณิชานนท์

0-5524-7722

08-1456-2113

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์กลาง 0-5688-1518 โทรสารกลาง 0-5688-1517
สว.

พ.ต.ต. อธิคุณ อินทรเสน

0-5688-1518

08-7090-4561

พ.ต.ต. ณวิภาส เทศแย้ม

0-5358-4275-6

08-7591-2459

พ.ต.ท. จีรศักดิ์ ไล้ทองคำ

-

08-1568-5152

06-3983-2474

08-6624-6245

พ.ต.ท. กันต์พจน์ แจ่มปรางค์ทอง

0-5501-0229

08-9281-6565

พ.ต.ท. เรืองชัย เรืองไพศาล

-

08-1859-1231

พ.ต.ท. พจน์ แก้วทอง

-

06-3393-9990

พ.ต.ต. คณิศร ติระการ

-

08-1862-4497

พ.ต.ท. ศิริชุณุพงศ์ จิตรจักร์

-

09-8539-4928 ,
06-2532-5289

พ.ต.ท. นที ทองสุกแก้ว

-

08-1812-4784

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง โทรศัพท์กลาง 06-3983-2474
สว.

พ.ต.ท. พรต เศรษฐกร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์กลาง 0-5501-0229
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์กลาง 06-3393-9990
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
สว.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
สว.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
Immigration Division 6
94 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์กลาง 0-7425-0801-2 โทรสารกลาง 0-7425-0803-4
Web Site: www.immigrationdiv6.go.th E-mail: immigration06@gmail.com
หน้า 795

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ผบก.

พล.ต.ต. นิติพงศ์ เนียมน้อย

0-7425-0801-2 [103]

รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
นว. (สบ 1)
(ปฏิบัติราชการ บก.ตม.๒)
สง.ผบก.ตม.6

พ.ต.อ. ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์
พ.ต.อ. ปรัชญา ประสานสุข
พ.ต.อ. ณัฏฐภาคิน ขวัญชัยพฤกษ์
พ.ต.อ. อรุษ แสงจันทร์
ร.ต.อ. เกียรติชัย เกื้อมิตร

0-7425-0801-2 [104]
0-7425-0801-2 [107]
0-7425-0801-2 [109]
0-7425-0801-2 [106]
0-7425-0801-2 [103]

08-5246-2491,
08-1324-2910
08-1938-2266
08-1404-5995
08-3535-2888
08-1806-7337
08-6405-1563

ร.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ใจเที่ยงแท้

0-7425-0801-2 [103]

08-9845-6763

พ.ต.อ. ธนะศักดิ์ วงศ์ลือเกียรติ
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ
พ.ต.ท.หญิง สุพิศ นาวารัตน์
พ.ต.ท.หญิง โสภิต สมพงษ์
พ.ต.ต. สนั่น เสาะรส
พ.ต.ต. ณัฐจักร์ กสิกรเมธากุล

0-7425-0801-2 [108]
0-7425-0801-2 [105]
0-7425-0801-2 [112]
0-7425-0801-2 [110]
0-7425-0801-2
0-7425-0801-2 [122]

08-1407-1491
08-9956-3349
08-0556-5453
09-2565-1666
08-7897-0008
09-3989-4535

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับการบริการคนต่างด้าว โทรศัพท์กลาง 0-7425-0801 (118) โทรสารกลาง 0-7425-0803-4
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล
พ.ต.ท. จักร ถนัดอักษร
พ.ต.ท.หญิง วิภา อาชวคุณ
พ.ต.ต.หญิง นงพรรณ นันทปิยกุล
พ.ต.ต. วสันต์ ทรัพย์สุจริต

0-7425-0801 (118)
0-7425-0801 (118)
0-7425-0801 (118)
0-7425-0801 (118)
0-7425-0801 (118)

08-8686-8635
08-1959-2656
08-1943-5349
08-1933-4365
08-9111-5560

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์กลาง 0-7622-1905 โทรสารกลาง 0-7621-2108
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี
พ.ต.ท.หญิง สมจิต วะระทุม
พ.ต.ท. อาชีพ เจริญสันติสุข
พ.ต.ท. สุบรรณ กรุดพันธ์
พ.ต.ท. เทียนชัย ชมภู
พ.ต.ต. วรพล แป้นเพชร

0-7622-1905 [106]
0-7622-1905 [105]
0-7622-1905 [104]
0-7622-1905 [115]
0-7622-1905 [118]
0-7622-1905 [121]

08-6302-4444
08-1555-5699
08-6788-6359
08-1630-8526
08-4876-8989
08-6106-9848

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา โทรศัพท์กลาง 0-7425-7019 โทรสารกลาง 0-7425-7019
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สังคม ตัดโส
พ.ต.ท. สมชาย จิดสงบ

0-7425-7019
0-7452-1658,
0-7453-6238

08-1810-8272
08-6429-3389
หน้า 796

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสิรี พันธะจินาธัช
พ.ต.ท. วีรวัฒน์ นิลวัตร

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ปรียา นาขวัญ

สว.

พ.ต.ท.หญิง กัญญา เพชรไพรโรจน์

สว.

พ.ต.ท. ประยุทธ ดิษฐปัญญา

สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ อิฐสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง อาภา เกื้อกูล
พ.ต.ท. ธีระ วงศ์ราช
พ.ต.ท.หญิง รัสรินทร์ ธีรพัฒน์ธนากูล
พ.ต.ต. สุระศักดิ์ ใจดี

สว.
สว.

พ.ต.ต. ปฏิยุทธ ดำคง
พ.ต.ต.หญิง วิชดา สุระกำแหง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-7425-7019
09-2124-0222
0-7453-6336, 0-7455- 08-1956-5452
7232
0-7439-8802,
08-1598-6799
0-7425-8275
0-7453-6336,
08-8516-2699
0-7455-7232
0-7453-6336,
08-7699-6645
0-7455-7232
0-7425-7019
09-5440-4563
0-7425-7019
08-1956-5265
0-7439-8802
09-0439-2921
09-5419-3662
0-7425-8275,
09-2996-5591
0-7453-6238
0-7452-1658
08-1542-7329
0-7431-3480
08-4747-8484

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์กลาง 0-7361-1231 โทรสารกลาง 0-7353-0971
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นพดล รักชาติ
พ.ต.ท. พูลศักดิ์ แก้วสีขาว
พ.ต.ท.หญิง วาสนา ช่วยเสริม
พ.ต.ท. สุรชัย พงษ์สวัสดิ์
พ.ต.ต.หญิง กรรณิกา พระพิทักษ์
พ.ต.ต. ธนากร สับประสาน
พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ นาคมรกต

0-7361-1231 [210]
0-7361-1231 [211]
0-7361-1231
0-7361-1231
0-7361-1231 [213]
0-7361-1231 [205]
0-7361-1231

08-1401-5515
08-1628-4999
08-8516-1543
08-1959-6191
08-9474-4544
08-1969-4585
08-1751-1909

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล โทรศัพท์กลาง 0-7471-1080 โทรสารกลาง 0-7471-1080
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นิรันดร์ บริบาลบุรีภัณฑ์
พ.ต.ท. วรัณรพีร์ อิสริยพัฐ
พ.ต.ท. จักริน เป็นสุข
พ.ต.ท.หญิง ภัทราวดี บุนนาค
พ.ต.ท. ชัยศักดิ์ กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. สุเทพ เกิดมุสิก

0-7471-1080 [103]
0-7471-1080 [104]
0-7471-1080 [107]
0-7471-1080 [105]
0-7471-1080 [110]
0-7471-1080 [109]

09-1819-5760
08-1944-9922
08-1265-6596
08-0395-5665
08-1956-2656
08-1757-3535

หน้า 797

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง โทรศัพท์กลาง 0-7782-2016 โทรสารกลาง 0-7782-1216 (102)
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ประเสริฐ วิจิตรทัศนา
พ.ต.ท. เนติ ขันบุญ
พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ ปลื้มจิตต์
พ.ต.ท. เสริมเกียรติ คัมภีระ
พ.ต.ท. ชิติพัทธ์ ยางสวย
พ.ต.ต. ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล
พ.ต.ต. ลักษณ์ปกรณ์ ลูกรักษ์

0-7782-2016 [103]
0-7782-2016 [104]
0-7782-2016 [105]
0-7782-2016 [115]
0-7782-2016 [108]
0-7782-2016 [115]
0-7782-2016 [115]

08-1911-9335
08-1557-3922
08-1914-4951
08-4678-5384
08-3344-5656
08-1936-7700
09-1114-7777

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์กลาง 0-7727-3217 โทรสารกลาง 0-7727-3217
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วันชนะ บวรบุญ
พ.ต.ท. ฐนพงศ์ หมกทอง
พ.ต.ท. สุรชัย เอี่ยมผึ้ง
พ.ต.ท. สมเดช ประกอบผล
พ.ต.ท.หญิง โชติกา สุวรรณโชติ
พ.ต.ท. เทพประสิทธิ์ สามสี

0-7727-3217
0-7727-3217
0-7727-3217
0-7742-1069
0-7742-8513
0-7742-1069

08-6328-3626
08-1739-2879
08-9171-6798
08-9846-4246
08-3551-8558
08-9195-3955

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์กลาง 0-7561-1097 โทรสารกลาง 0-7562-3535
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย
พ.ต.ท. บัญชา ลิมปิชาติ
พ.ต.ท.หญิง วัลลี หนูทอง
พ.ต.ท. รัชชวิช อัครมาส
พ.ต.ต. ภูดิศ หนองเหล็ก

0-7561-1097
0-7561-1097
0-7561-1097
0-7561-1097
0-7561-1097
0-7561-1097

08-1583-8148
08-6901-6465
08-5665-4935
08-1788-4580
08-2979-6465
08-1552-2692

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา โทรศัพท์กลาง 0-7646-0512 โทรสารกลาง 0-7646-0512
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีระยุทธ บุตรน้ำเพชร
พ.ต.ท. ชูวงษ์ อุทัยสาง
พ.ต.ท. ฉัตรชัย หะยีมามะ
พ.ต.ท. อุดม ทองจีน
พ.ต.ต. ธนบดี วิรุณศักดิ์
พ.ต.ต. สภา จิตต์หลัง

0-76-460 [512]
0-76-460 [647]
0-76-460 [512]
0-76-460 [512]
0-76-460 [647]
0-76-460 [512]

08-1422-3033
08-1610-0110
08-6950-0600
08-9867-2442
09-5782-1515
08-2535-3999

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง โทรศัพท์กลาง 0-7525-1030 โทรสารกลาง 0-7525-1030
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. ประยุทธ สิมาธรรม
พ.ต.ท.หญิง อัมพร จุนทะเส
พ.ต.ต. นันทวุฒิ อภิบาลศรี

0-7525-1030
0-7525-1030
0-7525-1030

08-1540-5554
08-7495-6691
08-9559-3556
หน้า 798

สตม.

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร โทรศัพท์กลาง 0-7763-0282 โทรสารกลาง 0-7763-0282
สวญ.
สว.
สว.

พ.ต.ท. เจริญพงษ์ ขันติโล
พ.ต.ท. ศยธน กระบิน
พ.ต.ท. อภิศิษฎ์ โรจน์อนนท์

0-7763-0282
0-7763-0282
0-7763-0282

08-6800-8339
08-0561-5931
08-1988-4258

0-7532-0727,
0-7534-6679

08-1456-9944

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สว.

พ.ต.ท. ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์กลาง 0-7346-0202 โทรสารกลาง 0-7346-0207
สว.

พ.ต.ท. ธีร์รชสิษ เจี่ยงเพ็ชร

0-7346-0202

08-1978-2915

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา โทรศัพท์กลาง 0-7329-9948 โทรสารกลาง 0-7329-9948
สว.

พ.ต.ท. ธนกฤต กองคำ

0-7329-9948

09-2434-2899

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง โทรศัพท์กลาง 0-7323-1292 โทรสารกลาง 0-7323-1292
สว.

พ.ต.ต. สุกรี ปลัดสามะ

0-7323-1292

08-6122-1200

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคาร 1 ชั้น 5 เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท์กลาง 0-2287-3101-10
Web Site: www.inv.immigration.go.th
ผบก.

พล.ต.ต. สุวิชญ์พล อิ่มใจรัชต์

รอง ผบก.(1)

พ.ต.อ.หญิง วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์

รอง ผบก.(2)

พ.ต.อ. บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน

รอง ผบก.(3)

พ.ต.อ. เฉลิมพล จินตรัตน์

รอง ผบก.(4)

พ.ต.อ. ภัคพงศ์ สายอุบล

0-2286-8055,
0-2287-3101-10 [2131]
0-2286-0233,
0-2287-3101-10 [2305]
0-2286-1512,
0-2287-3101-10 [2197]
0-2286-3384,
0-2287-3101-10 [2280]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2200]

08-9921-8899
08-1836-3535
08-1822-1931
08-1443-8067
08-1842-3535

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ปรม พฤทธิกุล
พ.ต.ท.หญิง ศรัณยา ทับเป็นไทย

0-2287-3101-10 [2159] 08-6768-4545
08-1459-9057
หน้า 799

สตม.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
สว.(ธุรการและกำลังพล)
สว.(นโยบายและแผน)
สว.(การเงิน)
สว.(ส่งกำลังบำรุง)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เบญจา ชาติเผือก
พ.ต.ต.หญิง อัมพิกา ทัพสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง เบญญาภา ไชยชนะ
พ.ต.ต.หญิง สุปราณี เรือนใสแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2286-3397
0-2287-1158
0-2286-0192

มือถือ
09-0980-2893
08-7446-1935
09-2269-4514
08-1449-3234

กองกำกับการ 1 (สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ) โทรศัพท์กลาง 0-2286-6392 โทรสารกลาง 0-2286-6392
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ชยวุฒิ จันทร์สมบูรณ์
พ.ต.ท. เชฏฐพร วรผลึก
พ.ต.ท. บันดล วงศ์ระรื่น

สว.

พ.ต.ท. ธวัชชัย นรินรัตน์

สว.

พ.ต.ท. วุฒิชาติ บุตรศรีภูมิ

0-2287-3101-10 [2212] 08-9569-5355
0-2287-3101-10 [2303] 08-6351-5555
0-2287-3101-10 [2303] 08-9482-6023
08-9226-0031
0-2287-3101-10 [2303] 08-1334-2423
08-6374-8080
0-2287-3101-10 [2303] 08-1880-0777

กองกำกับการ 2 (สืบสวนปราบปรามแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์) โทรศัพท์กลาง 0-2287-1328 โทรสารกลาง 02287-3128
ผกก.

พ.ต.อ. ทิฆัมพร ศรีสังข์

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ประวิทย์ ศิริธร

รอง ผกก.

พ.ต.ท. พลสิทธิ์ สุทธิอาจ

สว.

พ.ต.ท. ทวีป ช่างต่อ

สว.

พ.ต.ต. ระลึก อินทรัศมี

0-2287-3128,
0-2287-3101-10 [2202]
0-2287-3128,
0-2287-3101-10 [2210]
0-2287-3128,
0-2287-3101-10 [2210]
0-2287-3128,
0-2287-3101-10 [2210]
0-2287-3128,
0-2287-3101-10 [2210]

08-1956-4651
08-1914-1804
08-1750-0809
08-2244-8008
08-1750-0809

กองกำกับการ 3 (งานต้องห้าม ควบคุม ส่งกลับ) โทรสารกลาง 0-2286-5776
ผกก.

พ.ต.อ. วัลลภ กังธาราทิพย์

รอง ผกก.
(งานห้องกัก, งานส่งกลับ)
รอง ผกก.
(งานธุรการ, งานคนต้องห้าม)
สว.(งานคนต้องห้าม)
สว.(งานส่งกลับ)

พ.ต.ท. จิตติ สามทอง

0-2286-5776,
08-6826-4077
0-2287-3101-10 [2294]
0-2287-3126
09-8259-9672

พ.ต.ท. พญา อ่อนศรีประไพ

0-2287-3126

08-7449-5635

พ.ต.ท. ครองพล หิรัญพรรณ
พ.ต.ท. ระพิน ชาติไทย

0-2287-3126
0-2213-2369,

08-9815-3120
08-6332-9633
หน้า 800

สตม.

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
สว.(งานห้องกัก)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จีรัชญ์ จงอิทธิ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2287-3101-10 [2298]
0-2213-2369
09-8289-0536

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2287-3129 โทรสารกลาง 0-2287-3129
ผกก.(สอบสวน) หน.

พ.ต.อ. ฤทธิดล ธีรเนตร

ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ธนวิน จันทวี

ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ นิลมงคล

ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พีร ปยุทธนันท์

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. จำเนียร ประคองทรัพย์

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สมศักดิ์ แสงสิน

สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ธีรเดช สัจจานุรักษ์วงศ์

สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วัฒนา เกตุอำไพ

สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. นฤดล ถุนพุฒดม

สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. พงศธร แก่นพุฒธิ

0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]
0-2287-3129,
0-2287-3101-10 [2205]

09-7193-5562
08-9244-4683
08-1838-4987
08-9794-6644
08-9488-1746
08-8783-7919
08-4077-1230
08-6966-6170
08-5966-4242
09-9095-9459

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง
Information Technology Center
507 ซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Web Site: www.immigration.go.th
รอง ผบก.

พ.ต.อ. อวิรุทธ์ รัชชุศิริ

0-2287-3101-10 [2249] 08-1143-5555

พ.ต.อ. ยิ่งรัตน์ สอาดยิ่ง

0-2287-3101-10 [2255] 08-6313-1943
0-2287-4793

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.

หน้า 801

สตม.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.(ธุรการและกำลังพล)
สว.(การเงินและพัสดุ)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท. สุทิน จันทน์แดง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อิ่มเอิบ
พ.ต.ต.หญิง จุฑามาศ ชุ่มทองพิทักษ์

0-2287-4793
08-1916-6226
0-2287-4793
08-6752-2608
0-2287-3101-10 [2268] 08-1651-9518
0-2287-4793

พ.ต.อ. อดุลย์ เทพิกัน
พ.ต.ท. ธนภณ ธรรมพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง จินตนา โพธิ์ศรี
พ.ต.ท.หญิง สุจิตร กิจดำรงตระกูล

0-2287-3101-10 [2190]
0-2287-3101-10 [2241]
0-2286-2774
0-2286-0736

08-9226-2222
08-5118-8722
08-1622-4681
08-6083-8323

-

08-1533-4844
08-6610-3000
08-1964-5294
08-3607-1616
08-1353-5359
08-6329-6295
09-9126-5511

ฝ่ายประมวลผลข้อมูล
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานประมวลผลฯ)
สว.(งานสถิติ)

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2287-3101-10 [2242,2243]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ควบคุมเครื่องคอมฯ)
สว.(ประมวล)
สว.(ประมวล)
สว.(ประมวล)
สว.(ประมวล)

พ.ต.อ. บุญชัย ปัญญาธรานุกูล
พ.ต.ท. อัครเดช จันทร์ตระกูล
พ.ต.ท. รุจน์พงศ์ กลมเกลียว
พ.ต.ท.หญิง กฤษณา สันธิศิริ
พ.ต.ท.หญิง สมพร ไกรวัตนุสสรณ์
พ.ต.ต.หญิง ฉัตรปวีณ์ พงษ์สิมา
พ.ต.ต. พีรพงษ์ ทองย้อย

หน้า 802

บช.ตชด.
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Bureau
1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2278-8000, 0-2279-8250-9 โทรสารกลาง 0-2279-1674, 0-2279-6292, 02279-4372
Web Site: www.bpp.go.th
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.

พล.ต.ท. ดร ปิ่นเฉลียว
พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร
พล.ต.ต. ชาลี เทพา
พล.ต.ต. เทพ อมรโสภิต

[50012]
[50002]
[50004]
[50005]

รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.ตชด.
ผบ.ร้อยฯ ปฏิบัติราชการ สนง.ผบช.ตชด.

พล.ต.ต. อรรณพ ปิ่นแจ้ง
พล.ต.ต. วันชาติ คำเครือคง
พล.ต.ต. ประพันธ์ จันทร์เอม
พล.ต.ต. สุพจน์ เกษมชัยนันท์
พล.ต.ต. พลพิพัฒน์ สมบูรณ์สุข
ร.ต.อ. กิตติพงษ์ ชัยอนันต์

[50006]
[50008]
[50002]
[50016]
[50022]
[50010]

มือถือ
08-1813-9522
08-1957-9881
08-1278-4901
08-99603064,08-43873232
08-1929-1466
08-1922-1755
08-1328-8023
08-1865-4131
08-1408-4459
09-1854-9062

ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
General Staff of Royal Development Projects
เลขที่ 77 หมู่ 7 ถ.บายพาส ต.สามพระยา อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์กลาง 0-3259-3252 โทรสารกลาง 0-3259-3252
Web Site: www.huaysaicenter.org E-mail: bpp_dev@bpp.go.th
รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานศึกษาทดลองและขยายผล
สว.งานสนับสนุน
สว.งานอำนวยการ
สว.งานพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ต.อ. นพพล ชาติวงศ์
พ.ต.อ. นพคุณ บำรุงพงษ์
พ.ต.ท. พงศ์พัชร นิคมภักดี
พ.ต.ท. ชาญ รามัญอุดม
พ.ต.ท.หญิง ชญากานท์ พงษ์เพชร
พ.ต.ท.หญิง นิภาพร วิลาศรี
พ.ต.ต. สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์

0-3259-3252
0-3259-3252
0-3259-3252
0-3259-3255
0-3259-3252
0-3259-3252
0-3259-3255

08-1888-9796
09-2453-9535
08-4827-0000
08-9551-8827
08-5186-5668
08-6333-4508
08-0053-8215

หน้า 803

บช.ตชด.

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
General Staff Division, Border Patrol Police Bureau
1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2278-8000, 0-2279-8250-9 โทรสารกลาง 0-2279-1674, 0-2279-6292, 02279-4372
Web Site: www.bpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. กิติ กาญจนกิติ
พ.ต.อ. สมบัติ สุดเจริญ
พ.ต.อ. ณัฐ สิ่งห์อุดม
พ.ต.อ. เตชิต สุนทรศาลทูล
พ.ต.อ. วรพัฒน์ บุญมา
ร.ต.อ.หญิง พนิดา มูลสาร

[51010]
[51002]
[51004]
[51005]
[51006]
[51010]

08-1857-5005
08-1807-1002
08-1830-3922
08-6913-0030
08-1783-8479
08-6864-7331

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-279-4370
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.อำนวยการและธุรการ
สว.งานทะเบียนพล
สว.งานพัฒนากำลังพล
สว.งานความชอบ
สว.งานประวัติ

พ.ต.อ. เสวัจ พิชิตภัย
พ.ต.ท. อนุศักดิ์ โกษฐ์เพชร
พ.ต.ท.หญิง ประวีณา กระจ่างจิตร
ร.ต.อ. อดิศักดิ์ แน่นอุดร
ร.ต.อ. อัครพนธ์ เนียมสุวรรณ
พ.ต.ต. อรรถพล แพสอาด
พ.ต.ท.หญิง ประวันนา สิริโชติธนสกุล
พ.ต.ท.หญิง เรณู จันทร

[51101]
[51103]
[51102]
[51111]
[51113]
[51112]
[51114]
[51115]

08-1572-4838
08-4155-2257
08-1850-0160
08-6642-3773
06-1985-2995
08-6402-7586
09-1716-8537
08-1811-7346

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2279-8130
รรท.ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.อำนวยการและแผนที่
สว.งานข่าวกรองความมั่นคง
สว.งานข่าวกรองอาชญากรรม
สว.งานต่อต้านข่าวกรอง
สว.งานรักษาความปลอดภัย

พ.ต.ท. พีระศักดิ์ เครือสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี แสงสง่า
พ.ต.ท. พีระเดช แก้วมรกต
พ.ต.ต. เสรี พรหมชาติ
ร.ต.อ. เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข
พ.ต.ท. ศุภพงษ์ ประดับสุข
พ.ต.ท. อภินันท์ พันธุ์หิม
ร.ต.อ. บัญญัติ จันทร์ทอง

[51215]
[51202]
[51203]
[51211]
[51206]
[51207]
[51208]
[51209]

08-2486-3983
09-7135-5369
09-0435-6329
08-5471-7805
08-7018-3562
06-1385-7186
09-1773-7600
08-3192-8335

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2278-5733
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ปฐม อุ่นอบ
พ.ต.ท. กิตติณัฐ์ ทุมเพชร

[51301]
[51302]

08-1372-1146
08-1802-5496
หน้า 804

บช.ตชด.

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการวิจัยและประเมินผล
สว.งานนโยบายและแผน
สว.งานความมั่นคง
สว.งานรักษาความสงบเรียบร้อย

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ริ้วไสว
ร.ต.อ. เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์
พ.ต.ท.หญิง ชัชฎากรณ์ ขาวแม้นจันทร์
ร.ต.อ. จาตุรันต์ คำศรี
พ.ต.ต. เมธิส น้ำดอกไม้

ที่ทำงาน[ภายใน]
[51303]
[51305]
[51306]
[51307]
[51308]

มือถือ
08-1988-8288
08-9117-8846
08-1633-8046
08-0553-3948
09-4659-9689

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2279-1675
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการ
สว.งานวิเคราะห์และตั้งคำของบประมาณ

พ.ต.อ.หญิง วิธิดา เจริญวงศ์
พ.ต.ท.หญิง นธี หงษ์ษา
พ.ต.ท.หญิง อรัญญา สุกุลนนท์
พ.ต.ท. สมคิด เจตนา
พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ สิทธิมหาทรัพย์

0-2279-4371 [51401]
0-2619-6538[51403]
[51402]
0-2279-1675[51405]
[51406],[51408]

สว.งานบริหารจัดสรรงบประมาณ

พ.ต.ต. ปัญจพล คุ้มภัย

[51407],[51413]

08-1255-3525
08-4088-1886
08-9819-0498
08-0524-8886
08-1726-8999,
08-1699-7190
08-1943-1695

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2278-4513
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รรท.สว.งานอำนวยการ
รรท.สว.งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาช
น
สว.งานมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.หญิง ภคภณ อมการ
พ.ต.ท.หญิง ชนัญญา วรอนุวัฒนกุล
พ.ต.ท. เทวิล วาสิกศิริ
ร.ต.อ. อนุสรณ์ สุนทร
ร.ต.อ. ธีระโชติ ปฐมวาณิชกะ

[51501]
[51502]
[51506]
[51514]
[51503]

08-9406-0278
08-9922-2388
08-1771-8918
08-1386-1561
09-4583-7555

พ.ต.ท.หญิง กีรติภรณ์ สิงห์วิเศษ

[51513]

08-0509-3299

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2278-5259
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานคดีปกครองและคดีแพ่ง
สว.งานอำนวยการและรับเรื่องราวร้องทุก
ข์
สว.งานนิติการ
สว.งานวินัย

พ.ต.อ. สุทิน คุณธร
พ.ต.ท.หญิง ศรีธร ถิ่นโท
พ.ต.ท. จำลอง โปแก้ว
พ.ต.ท. วัชระ ศรีสว่าง
พ.ต.ต. วัชรพงษ์ ไชยแก้ว

[51601]
[51602]
[51603]
[51607]
[51605]

08-1385-0695
08-9792-6880
08-9810-3734
08-9996-3809
08-2249-5353

ร.ต.อ. ธีร์วศิษฐ์ เต็งสุวรรณ
พ.ต.ต. ยงยุทธ ขุนทองแก้ว

[51608]
[51606]

06-1939-9962
09-2207-9507

0-2278-4505[51701]
[51702]

08-1832-6707
08-9084-4662

ฝ่ายอำนวยการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-2278-4505 โทรสารกลาง 0-2278-4505
ผกก.
รอง ผกก.(1)

พ.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ดิษบรรจง
พ.ต.ท.หญิง กุลชไม สมิตทันต์

หน้า 805

บช.ตชด.

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(2)
สว.งานอำนวยการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณการศึกษ
สว.งานหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึ
กษา

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เสาวณีย์ เรืองสุภาภิชาติ
พ.ต.ต. อะหลี เอียดไหน
พ.ต.ต. สมจิตร อ้นทอง
พ.ต.ท. สมชาย กาละวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

[51703]
[51705]
[51706]
[51707]

08-1869-7372
08-1094-0204
09-8273-5681
08-9533-1478

สว.งานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกัน พ.ต.ท. สุทธิพันธ์ แสงศรีจันทร์
ดาร

[51708]

08-1884-2748

สว.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

[51709]

09-7992-2268

[51801]
[51802]
[51805]
[51806]

08-9925-6362
08-4754-6660
09-2398-7951
08-1494-9897

0-2278-5351[52001]
0-2278-5131[52002]
0-2278-5254[52005]
0-2278-5014[52004]
0-2279-1661[52003]
0-2279-9520[52010]

08-9811-7512
08-1923-8824
08-1956-1835
08-1818-2137
09-2427-9797
08-9914-2351

ร.ต.อ. วิณพงศ์ บัวทองคำวิเศษ

ฝ่ายอำนวยการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-2278-8000
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นันทิกานต์ สุทัศษา
พ.ต.ท. พัฒนสิทธิ์ เข็มเงิน
พ.ต.ท. กัลป์ วงศ์มณี
ร.ต.อ. ทัน ทองดี

กองบังคับการสนับสนุน
General Support Division
1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2279-8250-9, 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2279-4373
Web Site: www.bpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. องอาจ ชุณหนันทน์
พ.ต.อ. พีระพงค์ ช่างสุพรรณ
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เผ่าจินดา
พ.ต.อ. ธรรมนูญ มั่นคง
พ.ต.อ. พงศกร เศรษฐวชิรา
ร.ต.อ. เขมณัฏฐ์ ห่อเล

ฝ่ายสนับสนุน 1 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2279-4380
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการและบริการ
สว.งานสงเคราะห์และมูลนิธิ

พ.ต.อ.หญิง สุลดา คงสวน
พ.ต.ท. สันต์ธร โตไทยะ
พ.ต.ท.หญิง อัญชิสา เรืองณรงค์
พ.ต.ท. วรกิจ บุญธรรม
พ.ต.ต. สุพรรณ พัดไธสง

0-2279-2669[52101]
[52103]
[52102]
[52106]
[52105]

08-6009-6655
08-1371-8542
08-3399-4739
08-9789-2610
08-4328-0058
หน้า 806

บช.ตชด.

กองบังคับการสนับสนุน
ตำแหน่ง
สว.งานสวัสดิการ
สว.งานส่งเสริมจริยธรรม

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สุนิตย์ ห้องชู
พ.ต.ท. ปรีชา พวงจันทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
[52107]
[52108]

มือถือ
08-7161-3644
08-6273-2863

ฝ่ายสนับสนุน 2 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2279-1674 , 0-2279-6292
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการและพัสดุสื่อสาร
สว.งานปฏิบัติการสื่อสาร
สว.งานซ่อมบำรุงพัสดุสื่อสาร
สว.งานฝึกอบรมด้านสื่อสารและสถานีวิท

พ.ต.อ. วชิระ พยาน้อย
พ.ต.ท. ปชา อมรสิริพาณิชย์
พ.ต.ท. ตรัย เข็มเพชร
พ.ต.ท.หญิง เฉลยศรี แทนรินทร์
พ.ต.ท. ณัฏฐพล สุขสมัย
พ.ต.ต. อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์
พ.ต.ท. ถวิล เทียนบุญ

[52201]
[52202]
[52203]
[52205]
[52206]
[52207]
[52208]

08-1851-7504
08-5702-3009
08-8840-1225
08-1267-4390
08-9073-1999
09-1865-6951
08-1856-4730

ฝ่ายสนับสนุน 3 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2619-6590
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการและส่งกำลัง
สว.งานพลาธิการ
สว.งานสรรพาวุธ
สว.งานโยธาธิการ
สว.งานยานพาหนะและขนส่ง

พ.ต.อ. สุกิจ หังสนาวิน
พ.ต.ท.หญิง กนกพรรณ ทองอ่อน
พ.ต.ท. ชาลี ศรีคำวงศ์
พ.ต.ท. สุธี พุฒตาล
พ.ต.ต. ชาติลักษณ์ ดิเรกวัฒนะ
พ.ต.ท. ชัยชนะ ศรีประไหม
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์
ร.ต.อ. กาจน์พิพัฒน์ ชาญวุฒิธรรม
ร.ต.อ. เอกภาพ สินพูล

[52301]
[52302]
[52303]
[52304]
[52305]
[52306]
[52308]
[52307]
[52309]

08-7911-8171
08-7074-9931
08-2074-9229
08-1628-7046
08-6296-1108
08-9683-1081
08-9055-5822
09-4406-6363
08-4414-1429

ฝ่ายสนับสนุน 4 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2270-1953
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการและเบิกจ่ายเงินนอกงบ
ประมาณ

พ.ต.อ.หญิง นาถฤดี มัธยมจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ยุวดี ศรีเพชร
พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ ปานคง
พ.ต.ต. จารุพงษ์ สะอาดยิ่ง

0-2279-1733
[52402]
[52403]
[52405]

08-3064-3200
08-9926-8624
08-9181-2109
08-3126-6901

สว.งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
สว.งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน
และงบกลาง
สว.งานบัญชี

ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐณิชา เพ็งพี
พ.ต.ท.หญิง ศิริณิฐศานน ศรีงามผ่อง

[52406]
[52407]

09-3320-7228
09-2251-9648

พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ชนะภัย

[52408]

08-1866-4569

หน้า 807

บช.ตชด.

กองบังคับการสนับสนุน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายสนับสนุน 5 โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-22792-2154
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานส่งเสริมสุขภาพ
สว.งานพยาบาลสนาม
สว.งานแพทย์โรงเรียน
รรท.สว.งานอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง สุดาพร ปัญญาภิญโญผล
พ.ต.ท.หญิง พงษ์ศิริ ทัดศรี
พ.ต.ท.หญิง ลดาวัลย์ ชาติไทย
พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย์ ศลสกล
พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา ศรีบุญ
พ.ต.ท.หญิง ภัทรนิษฐ์ พิทักษ์สกุลกิตยา
ร.ต.อ.หญิง พัชรีย์ ชาภูวงค์

0-2279-2154[52501]
[52502]
[52503]
[52506]
[52507]
[52508]
[52505]

08-1836-9656
08-1863-7616
08-1441-3732
08-9823-0087
08-8584-3498
08-1929-5765
08-1139-0660

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Special Training Division, Border Patrol Police Bureau
1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2278-5266
Web Site: www.bpptrain.go.th E-mail: bpp_tr@bpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม
พ.ต.อ. ธนพล โอบอ้อม
ร.ต.อ. ปริญญา จันทะบุรี

0-2278-5136 [70001]
0-2279-4376 [70002]
0-2279-4375 [70003]
0-2278-4127 [70004]
0-2279-9520 [70010]

08-9814-0134
09-7998-0514
08-6264-0111
08-1617-2223
08-1299-1263
08-4708-1161
08-1319-0905

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2279-9520-34 โทรสารกลาง 0-2278-5266
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ สีบุญเรือง
พ.ต.ท.หญิง สวยสม บุญโนนแต้

รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.หญิง มาณ์นิจก์ ถนอมนวล
ร.ต.อ. สายชล ตุงคะศิริ
พ.ต.ท. โสตถิ พรหมณี
พ.ต.ท.หญิง อรชร นามศิริ

0-2278-5373 [70051]
0-2279-9520 [70053],
08-1319-0905
0-2279-9520 [70052]
0-2279-9520 [70055]
0-2279-9520 [70056]
0-2279-9520 [70058]

กลุ่มงานนิติการและวินัย

ร.ต.ท.หญิง ชุมพูนุท ตันติธนูทอง

0-2279-9520 [70059]

08-0507-3330
08-9040-9704
08-5164-2727
08-0782-6603,
08-3141-1229
08-6999-0592

0-3250-8029 [210]
0-3250-8034 [222]
0-3250-8035 [223]

08-1984-1392
08-5721-4848
08-1542-4260

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-3250-8026 โทรสารกลาง 0-3250-8032
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. วันชนะ ธรรมเสมา
พ.ต.ท. อดุลย์ สิริสิทธินันท์
พ.ต.ท. ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

หน้า 808

บช.ตชด.

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
รรท.สว.งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.ท. เกรียงไกร มะลิทอง
พ.ต.ท. ณัชพล ช้างแก้ว
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แต้มจันทร์
พ.ต.ต.หญิง มยุรี วงศ์รักษา
พ.ต.ท. ภคิน ภัทรฐิติดิลก
พ.ต.ท. ปัญญา ว่องไว
พ.ต.ท. เชิดชัย หน่อทอง
พ.ต.ท. อนุชิต เพ็ญสดใส
พ.ต.ต. ประวิน คุรุเสถียร
ร.ต.อ. พยุงศักดิ์ เจริญสุข

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

[214]
0-3250-8027 [215]
0-3250-8033 [216]
0-3250-8030 [236]
[231]
[232]
[233]
[234]
[235]
-

09-5184-4997
08-0137-7778
08-1880-9646
08-1986-8460
09-2642-5499
08-1759-3010
08-9154-6866
08-9996-7318
08-1856-2415
08-9826-8211

0-3858-9112
0-3858-9114
0-3858-9114
0-3858-9117
0-3858-9114
0-3858-9116
-

08-9889-5499
08-7820-7308
08-7802-7308
08-5128-1119
08-1826-5534
08-1948-8979
08-9504-3003
08-1762-4266
08-4611-7889
08-4858-0831
08-9024-8895
08-9579-7333
-

-

08-9939-2945
09-3525-2883
09-8552-5885
08-1898-9352
08-8563-8214
09-1470-8605
08-3366-3268
08-1265-9829

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-3858-9118 โทรสารกลาง 0-3858-9118
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รรท.สว.งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

พ.ต.อ. จักร์กฤษฏ์ จีระเศรษฐ
พ.ต.ท. อำนาจ หาญไฟฟ้า
พ.ต.ท. แสงเพชร ทะเลน้อย
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ พรหมดี
พ.ต.ท. อาทร ท้าวศรีบุญเรือง
พ.ต.ท.หญิง บุญศรี หอมเหมือน
พ.ต.ท.หญิง วิภา เก่งปานสิงห์
พ.ต.ท. ธีรพล ภู่เนติ
พ.ต.ท. จุมพลภัทร์ มณีวรรณ์
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ละมุล
พ.ต.ต. พงษ์อำนาจ สมศรี
พ.ต.ท. สมพงษ์ โสภาวรรณ
ร.ต.ท. สุชาติ ทวีพงศ์

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-4531-1687 โทรสารกลาง 0-4531-1687
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2

พ.ต.อ. วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
พ.ต.ท. คำรณ ถีสูงเนิน
พ.ต.ท. ประสพโชค จันทราเรืองฤทธิ์
พ.ต.ต. โชค เมินธนู
พ.ต.ต. นฤบดินทร์ สินธรานพ
พ.ต.ท.หญิง ธีระรัตน์ ทองกระจ่าง
พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ ธงชัย
พ.ต.ต. จำลอง กำมะหยี่
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บช.ตชด.

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ บุญประสม
พ.ต.ท. สุวิทย์ บัวถา
พ.ต.ท. เกษม เริญตะขิล
ร.ต.อ. ประจวบ ประเสริฐแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

-

08-1725-9768
09-2935-5921
08-1111-5146
09-4542-1108

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-4222-2202 โทรสารกลาง 0-4224-8819
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ

พ.ต.อ. สุนทร ประดิษฐ์แท่น
พ.ต.ท. นพรัตน์ กองเมืองปัก
พ.ต.ท. สิโรจน์ โลกนิยม
พ.ต.ท. รณวัน ปิ่นทอง
พ.ต.ท. กฤตพล ศิริภูธร
พ.ต.ท.หญิง ยุพาพักตร์ สายสุทธิ

-

สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

พ.ต.ท.หญิง ลัดดา ฟิลลิปส์
พ.ต.ต. วิชิต เครือจันทร์
พ.ต.ท. ประยุทธ จุ้มอังวะ
พ.ต.ท. บรรหาร กองพิมพ์
พ.ต.ท. คำสอน คำจันวงษา
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ มาวิเศษ
ร.ต.อ. เวชชา จันทร์ศรี

-

08-1725-9716
08-1066-6373
08-5905-8046
08-7651-6681
08-6255-5915
08-136990300,
08-2109-2608
08-3358-5351
08-5450-3305
08-1954-8395
08-9276-7684
08-7223-1384
08-9398-4113
08-0480-4866

0-5304-6611
0-5304-6612
0-5304-6613
0-5304-6614
0-5304-6615
0-5304-6616
0-5304-6617
0-5304-6623
0-5304-6618
0-5304-6619
0-5304-6625
0-5304-6624
0-5304-6621

08-9633-4665
08-1504-4973
08-1531-8667
08-1746-7999
08-9950-0034
08-7182-0780
08-9853-6951
08-9845-1121
08-5722-5389
08-4800-7654
08-2285-9547
08-4870-0599
08-4047-0123

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-5304-6620 โทรสารกลาง 0-5304-6620
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

พ.ต.อ. วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว
พ.ต.ท. บงการ เจริญสุข
พ.ต.ท. ชำนาญ สมศักดิ์
พ.ต.ท. สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล
พ.ต.ท. บุญมี เข้มแข็งบุญ
พ.ต.ต. ขจรพล เดชมี
พ.ต.ท. สมพร รักชาติ
พ.ต.ท. ชินวัฒน์ อารินทร์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ศิริเวช
พ.ต.ท. นรินทร์ หอยสกุล
พ.ต.ต. วัฒนะ ศักดิ์เศรษฐ์
พ.ต.ต. ไพโรจน์ เร่งมีศรีสุข
ร.ต.อ. อนันต์ ญาณไพศาล
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กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-5594-5090 โทรสารกลาง 0-5594-5096
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

พ.ต.อ. นพเก้า โกกิละวาที
พ.ต.ท. พิรุณ ชาตะเวที
พ.ต.ท. ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ
พ.ต.ต. ดำรง สุขเชย
พ.ต.ท. ประพัฒน์ สุริยะมล
พ.ต.ท. สมศักดิ์ รัชตวัชรางกูร
พ.ต.ต.หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ
พ.ต.ท. ประวัติ นาคเมือง
พ.ต.ต. ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ต. จตุรงค์ ยมมะลิวรวงค์
พ.ต.ท. สมจิตร เขียนน้อย
พ.ต.ท. ขวัญเมือง คุ้งวารี
ร.ต.อ. ถาวร พุทธเสน

-

08-6445-1763
09-2257-2274
08-6291-9091
08-9568-7547
08-4486-6592
08-1705-3804
08-9460-6997
08-1562-4034
08-6288-6716
08-9599-8985
08-7195-3263
08-9461-0506
06-2268-9848

กองกำกับการ 7 โทรศัพท์กลาง 0-3250-3041-2 โทรสารกลาง 032-503-041-2
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

พ.ต.อ. วชิระ พานิชการ
พ.ต.ท. กิตติกานต์ กัปปิยบุตร
พ.ต.ท. ถวัลย์ พัฒนเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ประไพ ทองนุช
พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ใจดี
พ.ต.ท. บรรพต สุดยอด
พ.ต.ท.หญิง นันทวัน เพี้ยนภักตร์
พ.ต.ท. สุชาติ ศรีหิรัญ
พ.ต.ท. เดชา กระจ่างพล
พ.ต.ต. ชายวุธ ชายโอฬาร
ร.ต.อ. ไพโรจน์ พันธ์พงศ์
พ.ต.ท. ลือชัย จันทร์โชติ
ร.ต.อ. สมหมาย อารีรักษ์

-

08-1446-3505
08-7540-0011
08-9567-3638
08-9055-2629
08-9689-8208
08-9510-7730
08-9893-4485
08-9825-1379
08-7416-4640
09-2319-4359
09-8450-8118
09-2395-4004
08-7152-0269

0-7577-3299
0-7577-3301

06-1642-8285
08-1894-4975
08-3549-6065
08-7886-0036

กองกำกับการ 8 โทรศัพท์กลาง 0-7577-3301 โทรสารกลาง 075-773-296
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ

พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สุตสม
พ.ต.ท. วรรณะ บุญชัย
พ.ต.ท. โกเศรธฐ์ สาอุ
พ.ต.ท. สานนท์ ณ นคร
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บช.ตชด.

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ไพบูลย์ บุญเจริญ
พ.ต.ท. บุญเลิศ ธานีรัตน์
พ.ต.ท.หญิง วิภา องค์สวัสดิ์
พ.ต.ท. วิทยา สุวรรณมณี
พ.ต.ท. ยุทธนันต์ ขันโสม
พ.ต.ต. วิโรจน์ จันทนา
พ.ต.ต. สงบ ศรีประดิษฐ์
พ.ต.ต. อาคม โพธิ์อ่อง
ร.ต.ท. จุตินันท์ วรรณสถิตย์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7577-3297
0-7577-3297
0-7577-3295
-

มือถือ
08-7307-0878
09-5762-7250
08-1082-2557
08-1963-6485
08-6270-9292
08-9879-0855
08-9872-5856
08-5473-8265
08-1092-7271

กองกำกับการ 9 โทรศัพท์กลาง 0-7429-2225 โทรสารกลาง 0-7429-2227 , 0-7429-2228
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการฝึกและวิชาการ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานการเงินและส่งกำลังบำรุง
ผบ.ร้อย 1
ผบ.ร้อย 2
ผบ.ร้อย 3
ผบ.ร้อย 4
ผบ.ร้อย 5
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

พ.ต.อ. สถาพร แก้วสนิท
พ.ต.ท. บูรหัน ตานีเห็ง
พ.ต.ท. อำนวย ชูสงค์
พ.ต.ต. นพพันธ์ สุขศรีเจริญวงศ์
พ.ต.ต. วิเชียร ขาวสังข์
พ.ต.ต. กิติศักดิ์ มูสิก
พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ สุขศรีเจริญวงศ์
พ.ต.ท. สมพงษ์ ภาพพิธี
พ.ต.ท. พิสิทธิ์ สัมพัชนี
พ.ต.ต. ปราโมทย์ เทพทวี
พ.ต.ท. สุนันท์ ไชยศรี
พ.ต.ต. ไพโรจน์ วินิตกฤษฎา
ร.ต.อ. อุดม แก้วชูเสน

0-7429-2188
0-7429-2226
0-7429-2226
0-7429-2225
0-7429-2226
0-7429-2225
0-7429-2223
0-7429-2225
0-7429-2225
0-7429-2225
0-7429-2225
0-7429-2225
0-7429-2146

08-1959-3039
08-1896-4831
08-1957-0593
08-1368-4340
08-1728-9404
08-6286-6908
08-6599-8799
08-1957-9720
08-6294-7327
08-9658-4929
08-6742-6363
08-9566-2450
08-4691-4104

0-3270-6030
0-3240-6232
0-3270-6032
0-3270-6031
0-3270-6029

08-9836-0908
08-4965-9393
08-1989-7500
08-6001-3330
08-1904-6864
08-2264-7419

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ โทรศัพท์กลาง 0-3240-6147 โทรสารกลาง 0-3240-6147
ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานอำนวยการ
สว.งานฝึกอบรม
สว.งานสัตวบาล
สว.งานวิจัยพัฒนา

พ.ต.อ. ยุทธนา กิจพ่วงสุวรรณ
พ.ต.ท. กษิดิ์เดช พิกุลทอง
พ.ต.ท. สำราญ มาโชค
พ.ต.ท. ไสว คีรี
พ.ต.ท. นิธินันท์ นาคบุรี
พ.ต.ต. สุรเชต ดีเจริญดี
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บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
BORDER PATROL REGION 1
61 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์กลาง 0-2192-2401-5 โทรสารกลาง 0-2192-2408-9
Web Site: www.bpp1.go.th E-mail: www.po1@bpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. วิชิต ปักษา
พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ เมธานุชิต
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ทานธรรม
พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง
พ.ต.อ. ประกอบ พลเตชา
พ.ต.อ. สิงหนาท สีกาแก้ว
ร.ต.ท. นฤดม ทองคุ้มภัย

[801]
[802]
[803]
[804]
[805]
-

08-1657-7218
08-1479-1364
08-1897-9720
08-1948-4193
08-9938-7736
08-1891-9301
08-1537-7375

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2192-2401-5 โทรสารกลาง 0-2192-2408-9
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานกิจการพลเรือน
สว.งานการเงิน
ผบ.ร้อย(สบ.๒)

พ.ต.อ. อมร ผ่องสมรูป
พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์
พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธัญวงศ์
พ.ต.ท. ชัชชัย กอศิริวลานนท์
พ.ต.ท. ณัฐฑกร มังคลากุล
ร.ต.อ. คำแหง แก้วแกมทอง
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ดีนุ่ม
พ.ต.ต.หญิง สุดแสน แดงดี
พ.ต.ต. วรพงศ์ พรัมรัตนพงศ์

0-2192-2400
0-2192-2400
0-2192-2400
[201]
[303]
[402]
[502]
[602]
-

08-7448-4595
08-7515-5628
08-9500-8284
08-5431-0021
08-1583-7251
08-1910-1191
08-9000-1125
08-1750-4632
08-9888-2252

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 โทรศัพท์กลาง 0-3939-9015-6 โทรสารกลาง 0-3938-9193
ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน

พ.ต.อ. ประพฤติ วงศ์พุฒิ
พ.ต.ท. คัคคพงษ์ พิมพ์เสน
พ.ต.ท. ฐาปนนท์ หน่องพงษ์
พ.ต.ท. พิเพก วิเศษดี
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ เข่งทรัพย์
พ.ต.ท. นที ศรีสุข
พ.ต.ท. มนัส ท้าวสาลี
พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา แก้วแกมกาญจน์

0-3938-9166
0-3938-9015-6[141]
[142]
[143]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]

08-1992-5119
06-2465-1501
08-1455-5580
08-6138-1115
08-7130-1028
08-9247-4343
08-2122-4579
09-0909-6959
08-1940-1397
หน้า 813

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
ตำแหน่ง
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด. 111
ผบ.ร้อย ตชด. 112
ผบ.ร้อย ตชด. 113

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. เฉลิมศักดิ์ สุโขมีทรัพย์
พ.ต.ท. ทรงภพ ขาวผ่อง
พ.ต.ต. บรรยง ประเสริฐศรี
พ.ต.ต. นรงศักดิ์ สุขสมบัติ

ที่ทำงาน[ภายใน]
[136]
[101]
[102]
[102]

มือถือ
08-6016-8408
08-9002-0611
08-7136-2819
08-9000-4742

กองร้อย ตชด.ที่114 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์กลาง 0-3938-5101 โทรสารกลาง 0-3938-5101
ผบ.ร้อย ตชด.114

พ.ต.ท. สุวศิลป์ โลตุฤทธิ์

0-3938-5101

08-9845-1448

กองร้อย ตชด.ที่ 115 ต.โป่งเก่า อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 โทรศัพท์กลาง 0-3938-7245 โทรสารกลาง 0-39387245
ผบ.ร้อย ตชด.115

พ.ต.ท. พิรกิตติ์ รัตนดาราโชค

0-3938-7245

08-9062-0012

กองร้อย ตชด.ที่ 116 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์กลาง 0-3959-1456 โทรสารกลาง 0-3959-1456
ผบ.ร้อย ตชด.116

พ.ต.ต. ชวลิต คำตื้อ

0-3959-1456

08-4434-6161

กองร้อย ตชด.ที่ 117 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์กลาง 0-3967-1467 โทรสารกลาง 0-3967-1467
ผบ.ร้อย ตชด.117

พ.ต.ต. ปกรณ์ บุษผาคร

0-3967-1467

08-1862-1963

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 โทรศัพท์กลาง 0-3723-1012 โทรสารกลาง 0-3723-1012 ต่อ 956
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
ผบ.ร้อย ตชด.121
ผบ.ร้อย ตชด.122
ผบ.ร้อย ตชด.123

พ.ต.อ. สมชาย สุวจสุวรรณ์
พ.ต.ท. ศักดิ์ศิริ เข็มขาว
พ.ต.ท. ปาริชาติ บรรจงปรุ
พ.ต.ท. เอกภณ ดาวไธสง
พ.ต.ท. เรืองยศ สีดาชมภู
ร.ต.อ. ชนวีร์ เกื้อพันธุ์
พ.ต.ต. คณิศร์ ผิวขาว
พ.ต.ท. สมเดช สินศิริ
พ.ต.ท.หญิง ชัชชลัยย์ ด้วงเอียด
พ.ต.ท. ไพรชยันต์ เธียรวรรณ์
พ.ต.ท. สวัสดิ์ คำภิรานนท์
พ.ต.ต. วรพล บริบูรณ์

0-3723-1012 [120]
[123]
[122]
[129]
[125]
[127]
[127]
[131]
[134]
[135]
[142]
[145]

08-1192-0440
09-3505-0100
08-1863-8589
09-7989-3569
08-1385-0977
08-7284-7269
08-3376-0044
09-1819-6051
08-1540-1548
08-9068-1035
09-3462-5445
08-7299-9409

กองร้อย ตชด.ที่124 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์กลาง 0-3726-9069
ผบ.ร้อย ตชด.124

พ.ต.ท. พิเชษฐ์ พูนชู

0-3726-9069

08-1658-4056

กองร้อย ตชด.ที่125 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์กลาง 0-3724-3566
ผบ.ร้อย ตชด. 125

พ.ต.ท. นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช

0-3724-3566

08-1659-4943

กองร้อย ตชด.ที่126 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์กลาง 0-3723-3182
ผบ.ร้อย ตชด.126

พ.ต.ท. พรชัย แช่มช้อย

0-3723-3182

08-9865-6797
หน้า 814

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองร้อย ตชด.ที่127 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์กลาง 0-3725-2318
ผบ.ร้อย ตชด. 127

พ.ต.ต. ยุธยา สังแสวง

0-3725-2318

08-1140-6161

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 โทรศัพท์กลาง 0-3457-9353 โทรสารกลาง 0-3547-9254
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.131
ผบ.ร้อย ตชด.132
ผบ.ร้อย ตชด.133

พ.ต.อ. เชน ทรงเดช
พ.ต.ท. สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์
พ.ต.ท. มานิต นาโควงศ์
พ.ต.ท. ณรงค์ ทาประดิษฐ
พ.ต.ท. ณรงค์ สันทัด
พ.ต.ท. ประยงค์ มูลกำบิล
พ.ต.ท. อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ชัยชมภู
พ.ต.ท.หญิง ชมนาด ทิพย์วงศ์
ร.ต.อ. ชมพล ปิ่นอักษร
พ.ต.ท. ไมตรี เฉลิมวงษ์
พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี
พ.ต.ท. ตรีโลจนะ ภัสสุวัส

0-3457-9375[130]
[131]
[132]
[133]
[211]
[212]
[213]
[214]
[215]
[232]
[301]
[302]
[303]

08-1252-4334
09-3085-6743
08-7557-3232
08-1733-3484
08-1942-1191
08-9806-5726
09-4241-3787
08-5221-0808
08-1941-8410
08-9547-8169
09-5892-7865
09-7970-5497
08-1721-2119

กองร้อย ตชด.ที่ 134 บ.วังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์กลาง 0-3459-5116 โทรสารกลาง
0-3459-5116
ผบ.ร้อย ตชด.134

พ.ต.ท. วรากร วิทยาบำรุง

0-3459-5116

08-1988-3854

กองร้อย ตชด.ที่ 135 บ.ท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์กลาง 0-3459-9118
โทรสารกลาง 0-3459-9118
ผบ.ร้อย ตชด. 135

พ.ต.ท. อภิรัตน์ เปี่ยมพูล

0-3459-9118

08-5132-5656

กองร้อย ตชด.ที่ 136 บ.ใหม่ไทรทอง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์กลาง 0-3459-1055
โทรสารกลาง 0-3459-1055
ผบ.ร้อย ตชด.136

พ.ต.ท. จักริน อุ่นดี

0-3459-1055

08-1971-0535

กองร้อย ตชด.ที่ 137 บ.บ่อ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์กลาง 0-3239-5025 โทรสารกลาง 0-32395025
ผบ.ร้อย ตชด. 137

พ.ต.ท. วิโรจน์ สุขเสริม

0-3239-5158

08-6319-0392

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 โทรศัพท์กลาง 0-3251-0052 - 54 โทรสารกลาง 0-3257-8057
ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. จักรกริช รังสิโยภาส
พ.ต.ท. สมบัติ ธารา

0-3251-0052 [201]
[202]
[204]

08-1865-2123
08-1572-3755
08-1972-7142
หน้า 815

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด. 141
ผบ.ร้อย ตชด. 142
ผบ.ร้อย ตชด. 143

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ฉลาม พงษ์เพชร
พ.ต.ท. อมรเทพ ทับทิม
พ.ต.ต. อรัญ มูสิกิ้ม
พ.ต.ท. จักรพล จันทนพันธ์
พ.ต.ต. วรวุธ ประสิทธิชัยวุฒิ
พ.ต.ท.หญิง ปราณี อาวุธทอง
ร.ต.ท. ยงยุทธ โชติชนะเสรี
พ.ต.ต. คำนึง อุ่นปลอด
พ.ต.ต. วุฒิพร อ่องผู้ดี
พ.ต.ต. สุพัฒน์ กลัดพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
[205]
[254]
[223]
[215]
[214]
[216]
[209]
[221]
[222]
[236]

มือถือ
08-1587-9176
08-9832-4117
08-1736-4024
08-6703-8129
09-3763-1496
08-1941-8567
08-6750-1797
08-1388-7947
08-9107-0674
08-6164-9542

กองร้อย ตชด.ที่ 144 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์กลาง 0-3270-6046 โทรสารกลาง 0-32706046
ผบ.ร้อย ตชด.144

พ.ต.ต. กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์

0-3270-6046

09-1009-0503

กองร้อย ตชด.ที่145 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์กลาง 0-3254-2191 โทรสารกลาง 03254-2191
ผบ.ร้อย ตชด.145

พ.ต.ท. ปานเทพ ปาณะดิษ

0-3254-2191

06-1519-3956

กองร้อย ตชด.ที่ 16 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ระจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์กลาง 0-3281-0552 โทรสารกลาง 0-32810552
ผบ.ร้อย ตชด.146

พ.ต.ท. อนันต์ ศรีเอี่ยม

0-3281-0552

08-1865-2355

กองร้อย ตชด.ที่ 147 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์กลาง 0-3269-7373 โทรสารกลาง
0-3269-7373
ผบ.ร้อย ตชด.147

พ.ต.ท. กฤษฎา ปลอดโปร่ง

0-3269-7373

08-1434-3315

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
Border Patrol Police Region 2
202 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4324-6673, 0-4324-6796 โทรสารกลาง 0-4323-7600, 0-4324-6797
Web Site: www.bpp2.go.th E-mail: bpp_p02@bpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. วินิจ พัวพันธ์
พ.ต.อ. พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
พ.ต.อ. สุภัทร ม่วงสมัย
พ.ต.อ. เดชา คำเกิด
พ.ต.อ. อนุชา จารุนัฎ

0-4324-6796 [20011]
0-4324-6796 [20006]
0-4324-6796 [20053]
0-4324-6796 [20055]
0-4324-6796 [20048]

08-1481-5577
08-9755-2137
08-1725-9380
08-7984-8165
08-6674-0017
หน้า 816

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
หน.สง.ผบก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. อัทธชนม์ ช่วงงาม
ร.ต.ท. ชาติชาย เวียงสีมา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4324-6796 [20012]
0-4324-6796 [20009]

มือถือ
09-3539-9898
08-5659-0095

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4324-6673, 0-4324-6796 โทรสารกลาง 0-4323-7600, 0-4324-6797
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ กำลังพลและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานกิจการพลเรือน
สว.งานการเงิน
ผบ.ร้อยสนับสนุน

พ.ต.อ. นิตินัย สุขะวิริยะ
พ.ต.ท. สำราญ สุธรรม
พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร
พ.ต.ท. ขวัญชัย สิงห์อ่อน
พ.ต.ท. ถาวร ศิลปบดินทร์
พ.ต.ท.หญิง นภัสสรณ์ วงศ์คำสาย
พ.ต.ต. เกรียงไกร สิตะเสน
พ.ต.ท.หญิง ยุพิน ไชยเวช
พ.ต.ท. สุพจน์ ศิริวัฒน์

0-4324-6796 [20015]
0-4324-6796 [20016]
0-4324-6796 [20021]
0-4324-6796 [20017]
0-4324-6796 [20018]
0-4324-6796 [20019]
0-4324-6796 [20020]
0-4324-6796 [20008]
0-4354-6796 [20022]
0-4324-6796 [20033]

08-9959-1013
09-4362-9459
09-0405-3636
08-9417-0191
09-7949-2592
08-9714-0989
08-1717-3833
08-9985-9669
08-6630-7994
08-1052-6006

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โทรศัพท์กลาง 0-4404-2038,0-4404-2040 โทรสารกลาง 0-4404-2039
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.211
ผบ.ร้อย ตชด.212
ผบ.ร้อย ตชด.213

พ.ต.อ. สนธยา แจงเจริญ
พ.ต.ท. ปรัชญ์ สุนทรพิมล
พ.ต.ท. ศิวพงษ์ เชื่อมทอง
พ.ต.ท. บารมี อำไพพิศ
พ.ต.ต. แสน ซิวประโคน
พ.ต.ท. ภาดล แสงสุกวาว
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ภาโว
พ.ต.ท. ธนพัน สุพัฒนวรางกูร
พ.ต.ท. ศิริชัย สมดี
ร.ต.อ. ธีระวรรธร์ อุทุมเพ็ญสกล
พ.ต.ท. ทำนอง ศรีคุณ
พ.ต.ท. เชิด เรืองสุขสุด
พ.ต.ต. สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร

0-4404-2038[100]
0-4404-2038[101]
0-4404-2038[102]
0-4404-2038[103]
0-4404-2038[121]
0-4404-2038[122]
0-4404-2038[123]
0-4404-2038[124]
0-4404-2038[126]
0-4404-2038[117]
0-4404-2038[211]
0-4404-2038[212]
0-4404-2038[213]

08-1279-0145
08-6600-4353
08-1760-5066
08-1760-3212
08-9848-8603
08-9284-8642
08-1414-3133
08-5768-2681
08-1601-8016
08-7253-4327
08-7259-6957
08-5202-1261
08-6087-1040

กองร้อย ตชด.ที่ 214 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์กลาง 0-4457-1637 โทรสารกลาง 0-4457-1637
ผบ.ร้อย ตชด.214

พ.ต.ท. สายสิน ศรวิชัย

0-4457-1637

08-9281-8349

กองร้อย ตชด.ที่ 215 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์กลาง 0-4463-1593 โทรสารกลาง 0-4463-2383
ผบ.ร้อย ตชด.215

พ.ต.ท. บุญเลื่อน กุมภาว์

0-4463-1593

08-1955-5679
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองร้อย ตชด.ที่ 216 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์กลาง 0-4467-1390 โทรสารกลาง 0-44671390
ผบ.ร้อย ตชด.216

พ.ต.ท. ชัชวาลย์ รัชตะประกร

0-4467-1390

08-2249-0967

ร้อย ตชด.ที่ 217 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์กลาง 0-4455-1463 โทรสารกลาง 0-4455-1143
ผบ.ร้อย ตชด.217

พ.ต.ท. วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ

0-4455-1463

08-7955-1457

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 โทรศัพท์กลาง 0-4531-3531 โทรสารกลาง 0-4531-3531
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.221
ผบ.ร้อย ตชด.222
ผบ.ร้อย ตชด.223

พ.ต.อ. พรหมวุฒิ วุฒิวัฒน์ชัย
พ.ต.ท. สุระสิทธิ์ สกุลพานิช
พ.ต.ท. สุกิจ ก้องจตุศักดิ์
พ.ต.ท. กวีพงษ์ ชลการ
พ.ต.ท. เกียรติทวี บุญมา
ร.ต.อ. ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์
พ.ต.ท. ธัชพล คงทวี
พ.ต.ท. ญาณวุฒิ ยิ่งยงดำรงกุล
พ.ต.ท. ทรงพล ธิษาชัย
ร.ต.อ. รัชพล วัฒนก้านตรง
ร.ต.อ. สมศักดิ์ ไฝภักดี
พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์
พ.ต.ท. อัควัฒน์ เผือดนอก

-

08-1444-4579
09-2274-6224
08-1389-7149
08-1062-3111
08-9465-5156
08-4001-0046
08-4826-6011
08-1966-5399
08-1876-6874
08-6782-2360
09-8674-3699
09-4045-6792
08-9722-9700

กองร้อย ตชด.ที่ 224 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์กลาง 0-4566-1490 โทรสารกลาง 0-45661490
ผบ.ร้อย ตชด.224

พ.ต.ท. สุนิชาญ พงศ์ภราดร

-

08-1442-0386

กองร้อย ตชด.ที่ 225 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์กลาง 0-4536-1141 โทรสารกลาง 04536-1141
ผบ.ร้อย ตชด.225

พ.ต.ต. ภาสกร หนุดตะแสง

-

08-5765-3561

กองร้อย ตชด.ที่226 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์กลาง 0-4544-1022 โทรสารกลาง 04544-1022
ผบ.ร้อย ตชด.226

พ.ต.ท. ธีรวุฒิ บุญชัย

-

08-5316-0613

กองร้อย ตชด.ที่ 227 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์กลาง 0-4549-1538 โทรสารกลาง 04549-1538
ผบ.ร้อย ตชด.227

พ.ต.ท. จารุบุตร เรืองศรี

-

09-0241-1414

หน้า 818

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 โทรศัพท์กลาง 0-4271-3311 โทรสารกลาง 0-4297-2096
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ กำลังพล
วินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด. 231
ผบ.ร้อย ตชด. 232
ผบ.ร้อย ตชด. 233

พ.ต.อ. สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว
พ.ต.ท. ภานุฤทธิ์ แสงแข
พ.ต.ท. สุวิทย์ สังฆะมณี
พ.ต.ท. ธนพล ท้าวหนู
พ.ต.ท. รังสฤษฎ์ สมเทพ

0-4297-2033[23001]
0-4271-3311[23002]
0-4271-3311[23003]
0-4271-3311[23004]
0-4271-3311[23006]

08-1901-8635
08-6851-9990
08-9941-9924
08-4856-0998
09-2774-5687

พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์
พ.ต.ท. สมผล พุ่มพวง
พ.ต.ต. เบญจรงค์ ใบใหญ่
ร.ต.อ.หญิง ภาวิณี อรอรรถ
ร.ต.อ. บัญญนภัส เวียงบาล
ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ อุปจันโท
พ.ต.ต. พจน์ พงษ์จำนงค์

0-4271-3311[23007]
0-4271-3311[23008]
0-4271-331[23009]
0-4271-3311[23010]
0-4271-3311[23035]
0-4271-3311[23013]
0-4271-3311[23014]
0-4271-3311[23015]

08-6347-3689
08-7800-5939
08-3357-7326
08-9844-2279
08-1955-1186
06-1232-3144
08-6017-3075
08-1104-5702

กองร้อย ตชด.ที่ 234 เลขที่ 5 ต. ในเมือง อ. เมือง .มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์กลาง 0-4261-1270
ผบ.ร้อย ตชด. 234

พ.ต.ท. เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง

0-4261-1270

08-1726-3952

กองร้อย ตชด.ที่ 235 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์กลาง 0-4254-1345
ผบ.ร้อย ตชด. 235

พ.ต.ท. ชนทัต เทียมนาก

0-4254-1345

08-1261-9922

กองร้อย ตชด.ที่ 236 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์กลาง 0-4251-017
ผบ.ร้อย ตชด. 236

พ.ต.ท. ทวี สารกาล

0-4251-3017

08-1778-3874

กองร้อย ตชด.ที่ 237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์กลาง 0-4257-3155
ผบ.ร้อย ตชด. 237

พ.ต.ท. ทวี ภาน้อย

0-4257-3155

08-9673-4078

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 โทรศัพท์กลาง 0-4222-4467-8 โทรสารกลาง 0-4293-2522
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการ กำลังพล
วินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ. สมบัติ บุญโสภา
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ นกอยู่
พ.ต.ท. กุลทภัท อุทธิเสน
พ.ต.ท. ชาญชัย ผลเจริญ

0-4222-1734
0-4222-4467-8
0-4222-4467-9
0-4222-4467-8
-

08-9840-9511
08-1878-4404
08-1974-3032
09-1016-9924
0-8832-3086

พ.ต.ต. อนันตศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
พ.ต.ต. เบญจรงค์ ใบใหญ่
พ.ต.ท. ธานี ภูตีกา

-

08-4783-5792
08-3357-7326
08-6232-6921
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ตำแหน่ง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.241
ผบ.ร้อย ตชด. 242
ผบ.ร้อย ตชด.243

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง พัชรา ฤๅชา
ร.ต.อ. ลืออำนาจ นรสาร
พ.ต.ท. ชิตยาวัฒน์ ชุมแวงวาปี
พ.ต.ท. โอฬาร คำผุย
พ.ต.ต. พลสันติ์ คมขาว

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-1545-5374
08-3361-7831
08-1954-7766
08-1872-5580
08-6324-1434

กองร้อย ตชด.ที่244 ต.แสนสำราญ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 โทรศัพท์กลาง 0-4249-2969 โทรสารกลาง 042492969
ผบ.ร้อย ตชด.244

พ.ต.ท. อนุรักษ์ เสนามาตย์

-

08-9157-3455

กองร้อย ตชด.ที่245 ต.จอมเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์กลาง 0-4201-2552 โทรสารกลาง 042-012552
ผบ.ร้อย ตชด.245

พ.ต.ท. บุญเลิศ วิเศษชาติ

-

09-0994-7774

กองร้อย ตชด.ที่246 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์กลาง 0-4282-1176 โทรสารกลาง 042-821176
ผบ.ร้อย ตชด.246

พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา

-

08-6353-5539

กองร้อย ตชด.ที่247 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์กลาง 0-4289-1237 โทรสารกลาง 042-891237
ผบ.ร้อย ตชด.247

พ.ต.ท. จำเนียร จันทร์ค้ำ

-

08-1871-8249

0-5329-7480
-

08-1933-9961
08-9851-5507
08-4931-9541
08-1786-8209
08-1764-3666
08-1892-5436

-

08-1962-3409
08-6569-6121
08-4177-0859
08-6910-4747
08-1326-4425
08-1785-2507

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
Border patral police division 3
101 หมู่ 1 ถ.โชตนา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทรสารกลาง 0-5329-8085
Web Site: www.p3.bpp.police.go.th E-mail: bpp-p3@bpp.go.th
ผบก.
รองผบก.
รองผบก.
รองผบก.
รองผบก.
รองผบก.

พล.ต.ต. มนต์ชัย เรืองจรัส
พ.ต.อ. รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์
พ.ต.อ. ยุทธพล แก้วเจริญ
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ริมประโคน
พ.ต.อ. เนรมิต ดุสิตากร
พ.ต.อ. สมกูล กาญจนอุดมการ

ฝ่ายอำนวยการ โทรสารกลาง 0-5329-8058
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ

พ.ต.อ. อพิวัฒน์ กลั่นวารี
พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา วิจารณ์
พ.ต.ท. ปรีชา วังจินา
พ.ต.ท.หญิง ทัศรินทร์ ภิบาลแทน
ร.ต.อ. ธีรัตม์ ชูดละออง
พ.ต.ท. วิบูลย์ อุ่นนันกาศ

หน้า 820

บช.ตชด.
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ตำแหน่ง
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานกิจการพลเรือน
สว.การเงิน
ผบ.ร้อย ตชด. สสน.ฯ

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง สุดาลักษณ์ บุญเคลือบ
พ.ต.ท. บุญช่วย คำแสน
พ.ต.ท.หญิง สิริปุณยาณุช เปาธ์วัลย์
พ.ต.ท. นภดล จันทร์ฉ่อง

ที่ทำงาน[ภายใน]
-

มือถือ
08-9851-4963
08-1268-7963
08-1867-8859
08-6194-0699

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 โทรศัพท์กลาง 0-5598-4713 โทรสารกลาง 0-5598-4713
ผกก.ตชด.31
รอง ผกก.ตชด.31
รอง ผกก.ตชด.31
รอง ผกก.ตชด.31
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด ชุดที่ 1
กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด ชุดที่ 2
ผบ.ร้อย ตชด.311
ผบ.ร้อย ตชด.312
ผบ.ร้อย ตชด.313

พ.ต.อ. ถวัลย์ บุญสูง
พ.ต.ท. สุจิน สุทธิแสน
พ.ต.ท. สมศักดิ์ เดชคุ้ม
พ.ต.ท. ทวี พิจอมบุตร
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต่วนสะเอม
พ.ต.ต. เมธี ถิ่นจอม
ร.ต.อ. วีระชาญ วิริยะวงษ์
ร.ต.อ. สมคาด ชัยศิริ
พ.ต.ท.หญิง ภิญญา ไตรนารี
ร.ต.อ. คำนวล ขลิบเงิน
ร.ต.ท. พันธุ์พงษ์ ภาวงค์
พ.ต.ต. พูลชัย ฟองฟู
พ.ต.ท. รณกร ไวยนิภี
พ.ต.ต. จุมพล ไชยวงศ์

0-5598-4655
0-5598-4663
0-5598-4718
0-5598-4728
-

08-1883-1656
08-1785-6373
08-1953-6189
08-1885-0948
08-9703-3777
09-3227-6616
08-9839-4670
09-3581-8393
08-1555-2912
08-9644-4745
08-3330-3363
08-7175-3704
08-9018-5684
08-9633-4859

กองร้อย ตชด.ที่ 314 เลขที่ 111 หมู่ 2 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์กลาง 0-5548-9052
โทรสารกลาง 0-5548-9052
ผบ.ร้อย ตชด.314

พ.ต.ต. ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน

0-5548-9052

08-6042-2961

กองร้อย ตชด.ที่ 315 เลขที่ 111 หมู่ 3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์กลาง 0-5548-9052
โทรสารกลาง 0-5538-1347
ผบ.ร้อย ตชด.315

พ.ต.ต. ฐานิตย์ นามบ้าน

0-5538-1347

08-1886-9230

กองร้อย ตชด.ที่316 เลขที่ 106 หมู่ 2 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์กลาง 0-5548-9052
โทรสารกลาง 0-5548-1185
ผบ.ร้อย ตชด.316

พ.ต.ท. วิทูร ตั้งวุฒิสาร

0-5548-1185

08-9067-0506

กองร้อย ตชด.ที่ 317 เลขที่ 91 หมู่ 2 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180 โทรศัพท์กลาง 0-5548-9052
โทรสารกลาง 0-5548-6177
ผบ.ร้อย ตชด.317

พ.ต.ท. บัญชา สมัครรัฐกิจ

-

09-8254-5353

หน้า 821

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โทรศัพท์กลาง 0-5448-2003 โทรสารกลาง 0-5448-2328
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานกิจการพลเรือน
สว.การเงิน
ผบ.ร้อย ตชด.321
ผบ.ร้อย ตชด. 322
ผบ.ร้อย ตชด. 323

พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม
พ.ต.ท. นรวีร พุ่มเจริญ
พ.ต.ท. ประกฤติ ยามานนท์
พ.ต.ท. รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์
พ.ต.ต. ชัชวาลย์ เพ็ชรแสนงาม
พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ ชำนาญยา
พ.ต.ท. นพรัตน์ ขัดเงางาม
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี ณีวัง
พ.ต.ท. จรูญ สุอาราม
ร.ต.อ. สมชาย จันทรังสี
พ.ต.ท. ณฐกร อินถานะ
พ.ต.ท. กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง
พ.ต.ท. อุดม เป็งนวล

0-5448-2000 [110]
0-5448-2327 [112]
0-5448-2326 [113]
0-5448-2325 [111]
0-5441-0949 [201]
0-5448-3831 [202]
0-5448-0644 [203]
0-5448-2153 [204]
0-5448-7176 [205]
0-5448-2003 [206]
0-5448-3905 [301]
0-5448-4052 [302]
0-5448-2003 [303]

08-9951-3115
08-1973-1310
08-1952-9195
09-9141-9989
08-6628-3359
08-1035-0116
09-1486-6595
08-1801-5703
08-1784-1605
08-6297-1050
08-1387-6961
08-7188-9972
08-7179-3899

กองร้อย ตชด.ที่ 324 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์กลาง 0-5460-0055 โทรสารกลาง 0-5460-0055
ผบ.ร้อย ตชด. 324

พ.ต.ท. วิชัย จำปาทุม

0-5445-1696 [324]

08-5401-5265

กองร้อย ตชด.ที่ 325 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์กลาง 0-5479-7115 โทรสารกลาง 0-54797115
ผบ.ร้อย ตชด. 325

พ.ต.ท. สุทธิพร นันตา

0-5479-7115

09-1996-6553

กองร้อย ตชด.ที่ 326 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์กลาง 0-5445-1696 โทรสารกลาง 0-5445-1696
ผบ.ร้อย ตชด. 326

พ.ต.ท. กฤษดา ใจแก้ว

0-5445-1696

08-6412-3583

กองร้อย ตชด.ที่ 327 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์กลาง 0-5377-1880 โทรสารกลาง 0-5377-1880
ผบ.ร้อย ตชด. 327

พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ

0-5377-1880

08-9559-9106

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โทรศัพท์กลาง 0-5301-2925 โทรสารกลาง 0-5301-2922
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน

พ.ต.อ. ปรีชา วังปรีชา
พ.ต.ท. จักรินทร์ ถ้ำแก้ว
พ.ต.ท. สุรวุฒิ พงศ์ทัศนะธาดา
พ.ต.ท. อภิชาติ รักพงษ์
พ.ต.ท. ยุทธนัย ภาคพาไชย
พ.ต.ท. ผจญ กุลให้
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ หมายดี
พ.ต.ท. พิชิต วงศ์นาดี
พ.ต.ท. อาซันคาน ประทานวงศ์สกุล

0-5301-2925 [33000]
0-5301-2925 [33001]
0-5301-2925 [33002]
0-5301-2925 [33003]
0-5301-2925 [33011]
0-5301-2925 [33012]
0-5301-2925 [33013]
0-5301-2925 [33014]
0-5301-2925 [33015]

08-9598-1102
08-7175-9292
08-9858-8994
08-1881-3347
08-0419-4258
08-5031-2009
08-1960-0498
08-9956-8699
08-6672-3243
หน้า 822

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
ตำแหน่ง
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.331
ผบ.ร้อย ตชด.332
ผบ.ร้อย ตชด.333

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

ร.ต.อ. วิโรจน์ สงวนโสภณ
พ.ต.ต. กิตติพงษ์ ไชยอนันต์
พ.ต.ท. รณชัย ทองไทย
พ.ต.ท. ภูษิต กฤษสมัย

0-5301-2925 [33016]
0-5301-2925 [33017]
0-5301-2925 [33018]
0-5301-2925 [33020]

มือถือ
08-5707-2168
09-1854-9062
08-6210-0183
08-9255-3555

กองร้อย ตชด.334 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์กลาง 0-5345-9479 โทรสารกลาง 0-5345-9479
ผบ.ร้อย ตชด.334

พ.ต.ท. นพพร กาวหนึ่ง

0-5345-9480

08-9851-6542

กองร้อย ตชด.335 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์กลาง 0-5326-1424 โทรสารกลาง 0-53261424
ผบ.ร้อย ตชด.335

พ.ต.ต. ดิลก อารินเป็ง

0-5326-1424

08-0129-6161

กองร้อย ตชด.336 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์กลาง 0-5306-1153 โทรสารกลาง 0-5306-1153
ผบ.ร้อย ตชด.336

พ.ต.ท. พงษ์นรินทร์ พลนำ

0-5306-1106

09-0893-1090

กองร้อย ตชด.337 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์กลาง 0-5368-1502 โทรสารกลาง 05368-1502
ผบ.ร้อย ตชด.337

พ.ต.ท. นิรันดร์ ไชยรัตน์

0-5368-1502

08-6911-1882

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 โทรศัพท์กลาง 0-5589-5545 โทรสารกลาง 055-895546
ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. บุรินทร์ ชื่นอารมย์
พ.ต.ท. อุดม อินอยู่
พ.ต.ท. กัมปนาท ศรีภิรมย์

0-5589-5545 [34000]
0-5589-5545 [34002]
0-5589-5545 [34001]

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย

0-5589-5545[34003]

สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ ไชยลาภ

0-5589-5545 [34011]

สว.งาน การข่าว
สว.งาน แผนและงบประมาณ
สว.งาน ส่งกำลังบำรุง
สว.งาน การเงิน

พ.ต.ท. คนอง สวนวัน
พ.ต.ท. ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ
พ.ต.ท. สมชัย สังข์เจริญ
พ.ต.ท. ไชยรัตน์ ไชยกุล

0-5589-5545[34012]
0-5589-5545 [34013]
0-5589-5545 [34014]
0-5589-5545 [34015]

ผบ.ร้อย ตชด.341
ผบ.ร้อย ตชด.342
ผบ.ร้อย ตชด. 343

พ.ต.ท. นพคุณ ไชยกล
พ.ต.ท. เทพ มงคล
พ.ต.ท. ศรีพูน วงศ์ละ

0-5589-5545 [34020]
0-5589-5545 [34030]
0-5589-5545 [34040]

08-1973-1147
08-9959-5616
08-1972-2066,
09-0057-0520
08-1890-8013,
09-5643-5454
09-8947-2392,
08-4616-9899
08-7188-5719
08-1041-4309
08-1971-4945
08-9961-4605,
09-0456-2456
08-6199-7386
08-1881-3678
08-7210-8225

หน้า 823

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองร้อย ตชด.ที่ 344 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 โทรศัพท์กลาง 0-5558-9047 โทรสารกลาง 0-5558-9047
ผบ.ร้อย ตชด.344

พ.ต.ต. นคร รุ่งคณาวุฒิ

0-5558-9047

09-1789-5559

กองร้อย ตชด.ที่ 345ต. แม่ระมาด อแม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์กลาง 0-5558-1251 โทรสารกลาง 0-5558-1251
ผบ.ร้อย ตชด. 345

พ.ต.ท. วิญญู พรประทุม

0-5558-1251

08-9954-2484

กองร้อย ตชด.ที่346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์กลาง 0-5556-3085 โทรสารกลาง 0-5556-3085
ผบ.ร้อย ตชด. 346

พ.ต.ต. รัฐกร อินทนิล

0-5556-3085

08-7900-5479

กองร้อย ตชด.ที่ 347 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 โทรศัพท์กลาง 0-5556-3085 โทรสารกลาง 0-5556-1008
ผบ.ร้อย ตชด. 347

พ.ต.ท. ดุสิต ประสิทธิ์สุวรรณ์

0-5556-1008

08-1669-5757,
08-1252-3955

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Region 4
432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
โทรศัพท์กลาง 0-7432-4826 โทรสารกลาง 0 7432 3875
Web Site: www. P4.bpp.police.go.th E-mail: bpp_p4@bpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก..
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ1)

พล.ต.ต. สมเกียรติ เนื้อทอง
พ.ต.อ. ไพโรจน์ สุขี
พ.ต.อ. พยุหะ บุษบงค์
พ.ต.อ. สุวิช สว่างวงศ์
พ.ต.อ. วิวัฒน์ คำชำนาญ
พ.ต.อ. ณรงค์ ธนานันทกุล
ร.ต.อ. อรรถพล จินตาคม

0-7432-4826 [207]
0-7432-4826 [210]
0-7432-4826 [211]
0-7432-4826 [212]
0-7432-4826 [208]

08-1946-0298
08-9534-3441
08-1738-9327
09-1916-1542
08-1331-2133
08-1898-1108
09-2071-1974

0-7432-4826[213]
0-7432-4826[214]
0-7432-4826[215]
0-7432-4826[201]
0-7432-4826[202]
0-7432-4826[203]
0-7432-4826[204]
0-7432-4826[205]
0-7432-4826[206]
-

08-1824-7487
08-1767-8446
08-5827-0425
08-1276-4602
08-4559-0142
08-4056-4481
08-1858-1679
08-1541-6916
08-9656-2941
08-9975-3407

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7432-4826 โทรสารกลาง 0-7432-3875
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานกำลังพลและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานกิจการพลเรือน
สว.งานการเงิน
ผบ.ร้อยสนับสนุน

พ.ต.อ. พรชัย พุ่มสอาด
พ.ต.ท. ชาติชาย สนิทมัจโร
พ.ต.ท. ธนโชติ สงค์แก้ว
พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร ยินดี
พ.ต.ต. วสันต์ มาวิเลิศ
พ.ต.ต. สฤษดิ์ สอนทา
พ.ต.ต. สมญา กาลนนท์
พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ภรณ์อร ชื่นเจริญ
พ.ต.ท. บุญประเสริฐ ทองนุ้ย

หน้า 824

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 โทรศัพท์กลาง 0-7764-1574,0-7764-1507 โทรสารกลาง 0-7764-1574
ผกก.ตชด.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
รรท.สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.411
ผบ.ร้อย ตชด.412
ผบ.ร้อย ตชด.413

พ.ต.อ. กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง
พ.ต.ท. สมภพ อ่อนสิน
พ.ต.ท. อดุลย์ เง๊าะ
พ.ต.ท. สุนทร จิระวัฒนผลิน
พ.ต.ต. ประเสริฐ ไชยสวัสดิ์
พ.ต.ต. สมจิตร อ้นทอง
พ.ต.ต. จำรูญ ศรีนวล
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุชาสันติ
พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ นาคฤทธิ์
พ.ต.ท. ฐานันดร์ ช่วยหนู
พ.ต.ท. วิสูตร เฮงเอีย
พ.ต.ท.หญิง กฤตยา ประดิษฐพงษ์
พ.ต.ท. จตุพงศ์ สมมัง

0-7764-1557
0-7764-1557
0-7764-1557
0-7764-1557
0-7764-1570
0-7764-1574
0-7764-1512
0-7764-1573
0-7764-1642
0-7764-1574
09-8015-1412
-

08-1638-7820
08-9295-5124
08-1898-7294
08-9866-8352
08-1959-6058
09-8273-5681
08-1748-9692
08-1866-9758
08-7397-7293
08-4051-1053
08-6288-0804
08-6299-9227
08-4848-0139

กองร้อย ตชด.ที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์กลาง 0-7761-3035 โทรสารกลาง 0-7761-3035
ผบ.ร้อย ตชด. 414

พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ

0-7761-3035

08-1970-4453

กองร้อย ตชด.ที่ 415 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์กลาง 0-7781-1944 โทรสารกลาง 0-7781-1944
ผบ.ร้อย ตชด.415

พ.ต.ต. รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์

0-7781-1944

08-6269-1441,
08-7905-4343

กองร้อย ตชด.ที่ 416 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทรศัพท์กลาง 0-7734-6091 โทรสารกลาง 07734-6091
ผบ.ร้อย ตชด. 416

พ.ต.ต. บรรณพล อินทิพย์

0-7734-6091

08-1255-8430

กองร้อย ตชด.ที่ 417 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์กลาง 0-7740-5431 โทรสารกลาง 0-77405431
ผบ.ร้อย ตชด. 417

พ.ต.ท. เชาวลิต ฆังคะรัตน์

0-7740-5431

08-4445-6955

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 โทรศัพท์กลาง 0-7541-1222,41220 โทรสารกลาง 0-7541-1722
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ

พ.ต.อ. นิคม พลประสิทธิ์
พ.ต.ท. วรากร สมสุวรรณ
พ.ต.ท. คำมูล ปันทะวัง
พ.ต.ท. พิมณรัตน์ ธรรมาธิปติ์
พ.ต.ท. กิติพัฒน์ รื่นรวย
พ.ต.ท. วิโรจน์ บุญสนิท
พ.ต.ท. สอาด สังข์ทองจีน

0-7541-1222 [201]
0-7541-1222 [206]
0-7541-1222 [208]
0-7541-1222 [210]
0-7541-1222 [213]
0-7541-1222 [216]

08-1970-6842
08-1897-1608
08-1891-5486
08-3185-8855
08-8392-1051
08-5827-0425
08-7283-6367
หน้า 825

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
ตำแหน่ง
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.421
ผบ.ร้อย ตชด.422
ผบ.ร้อย ตชด.423

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ชาญ ชูยก
พ.ต.ท.หญิง ทัศวรรณ ภูมิประสิทธิ์
พ.ต.ท. บวรศักดิ์ ทิพย์เดช
พ.ต.ต. สมเพชร แสนราช
พ.ต.ท. ธัญญา ดำแก้ว
พ.ต.ท. อเนชา ตาวัน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-7541-1222 [219]
0-7541-1222 [255]
0-7541-1222 [254]
0-7541-1222 [228]
0-7541-1222 [257]
0-7541-1222 [233]

มือถือ
08-4860-6677
08-9196-5664
08-1388-8580
08-9970-9985
08-4838-4049
08-8751-3944

กองร้อย ตชด.424 เลขที่ 75 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์กลาง 0-7533-5751 โทรสารกลาง 07566-3069
ผบ.ร้อย ตชด.424

พ.ต.ท. จอมภพ เสียงเพราะ

0-7533-5751

08-6881-9597

กองร้อย ตชด.425 เลขที่ 39/1 ต.บางนายสี่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์กลาง 0-7642-1651 โทรสารกลาง 07642-1953
ผบ.ร้อย ตชด.425

พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ ศรีราชยา

0-7642-1651

08-6292-8007

กองร้อย ตชด.426 เลขที่ 97 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 82110 โทรศัพท์กลาง 0-7566-3069 โทรสารกลาง 0-75663068
ผบ.ร้อย ตชด.426

ร.ต.อ. วีระศักดิ์ กงเพชร

0-7566-3069

09-3794-4400

กองร้อย ตชด.427 เลขที่ 1 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์กลาง 0-7530-2035 โทรสารกลาง
0-7530-2098
ผบ.ร้อย ตชด.427

พ.ต.ท. วิษณุ ชนะอักษร

0-7530-2035

08-6292-3851

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โทรศัพท์กลาง 0-7444-3883 โทรสารกลาง 0-7432-4825
ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด. 431
ผบ.ร้อย ตชด.432
ผบ.ร้อย ตชด. 433

พ.ต.อ. พหล เกตุแก้ว
พ.ต.ท. วัฒนา เพ็งแก้ว
พ.ต.ท. พิภพ พรหมยก
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล
พ.ต.ต. พิทักษ์ ใจสมุทร
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ รอดน้อย
พ.ต.ต. บัณฑิต เกิดเสวียด
พ.ต.ท.หญิง สมถวิล รองเดช
ร.ต.อ. วันดี พันมะกรูดทอง
พ.ต.ต. เดชา ดำวงศ์
พ.ต.ท. ปรีชา นุ้ยเถี้ยม
พ.ต.ต. จรอบ ดิษสระ
พ.ต.ต. ยศ มณฑาณี

0-7444-3882
0-7444-3882
0-7444-3882
0-7444-3882
0-7444-3882
0-7432-1517
0-7444-3882
0-7444-3893
0-7444-3882
0-7444-3882
0-7431-1913
0-7453-1725
0-7437-3271

08-1898-9772
08-1599-1158
08-7297-4796
08-1897-7917
08-4850-9859
08-7202-2752
09-5406-6788
08-2435-6972
08-6295-9994
08-1963-8665
08-0549-2501
08-1093-9949
08-4914-4343
หน้า 826

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองร้อย ตชด.ที่ 434 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์กลาง 0-7448-0119 โทรสารกลาง 0-7448-0120
ผบ.ร้อย ตชด. 434

พ.ต.ท. จักรพันธ์ พยับไชยกุล

0-7461-3142

08-1654-4564

กองร้อย ตชด.ที่ 435 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์กลาง 0-7522-4158 โทรสารกลาง 0-7522-4881
ผบ.ร้อย ตชด. 435

พ.ต.ท. สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ

0-7522-4158

08-9977-2270

กองร้อย ตชด.ที่ 436 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์กลาง 0-7473-0766 โทรสารกลาง 0-7473-0767
ผบ.ร้อย ตชด. 436

พ.ต.ต. บัญฑิต สีหาโครต

0-7473-0766

08-9959-7255

กองร้อย ตชด.ที่ 437 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์กลาง 0-7441-1035 โทรสารกลาง 0-7441-1904
ผบ.ร้อย ตชด. 437

พ.ต.ต. สุเทพ ชูแก้ว

0-7441-1035

08-1373-4323

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 โทรศัพท์กลาง 0-7328-8012 โทรสารกลาง 0-7328-8013
ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
รอง ผกก.ตชด.
สว.งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานการเงิน
กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ตชด.441
ผบ.ร้อย ตชด.442

พ.ต.อ. เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์
พ.ต.ท. เชษฐวิทย์ นีระฮิง
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ พันธุวงศ์
พ.ต.ต. ชนะพงศ์ ส้มเกิด
พ.ต.ต. ศุภโชค สุดคง
พ.ต.ต. วิวัฒน์ วงษ์สุนทร
พ.ต.ต. นริศ อัมพวัน
พ.ต.ต. สมศักดิ์ สุวรรณสุข
พ.ต.ต.หญิง อารี จิตต์หลัง
พ.ต.ต. สัมฤทธิ์ อิฏฐพล
พ.ต.ต. สมพร ไชยศรี
พ.ต.ต. กำแหง บุญสนิท

0-7328-8012
0-7328-8012
0-7328-8223
0-7328-8012
0-7328-8012
07-3288-2842
0-7328-8283
0-7328-8221
0-7328-8124
0-7328-8012
0-7328-8013
0-7328-8226

08-1378-4235
08-6958-5444
08-1572-3755
09-3929-2469
08-9976-6312
08-1705-8105
08-6475-6241
08-4964-6755
08-0703-7239
09-8713-2815
08-5672-6566
08-6287-8298

กองร้อย ตชด.ที่ 443 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์กลาง 0-7327-4491 โทรสารกลาง 0-7327-4491
ผบ.ร้อย ตชด.443

พ.ต.ต. ณรงค์ ทรัพย์สมบูรณ์

0-7327-4491

08-1858-2613

กองร้อย ตชด.ที่444 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์กลาง 0-7335-1455 โทรสารกลาง 0-7335-1455
ผบ.ร้อย ตชด.444

พ.ต.ท. พชรพล พรมตวง

0-7335-1391

08-8409-1091

กองร้อย ตชด.ที่445 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์กลาง 0-732-1314 โทรสารกลาง 0-732-1314
ผบ.ร้อย ตชด.445

พ.ต.ท. จาริพัฒน์ ทองแดง

0-732-1314

08-7285-9455

กองร้อย ตชด.ที่446 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์กลาง 0-7358-4106 โทรสารกลาง 0-7358-4106
ผบ.ร้อย ตชด.446

พ.ต.ท. วรากรณ์ ไชยเสือ

0-7358-4106

08-6291-9145

กองร้อย ตชด.ที่ 447 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์กลาง 0-7365-3043 โทรสารกลาง 0-73653043
ผบ.ร้อย ตชด.447

พ.ต.ท. ปกาสิฐ หนูอิ่ม

0-7365-3045

08-6277-7378
หน้า 827

บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองร้อย ตชด.ที่ 448 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ผบ.ร้อย ตชด.448

พ.ต.ต. วิศรุต สุขแท้

-

08-9974-7906

-

08-6786-2927

กองร้อย ตชด.ที่ 449 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ผบ.ร้อย ตชด.449

พ.ต.ต. ยศพล โคตา

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Airborne Support Division, Border Patrol Police
1280 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355 , 0-3244-2356 โทรสารกลาง 0-3244-2458
Web Site: www.bppparu.go.th E-mail: paru2558@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. อำนวย พวกสนิท
พ.ต.อ. ทัศนา แสงงาม
พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธ์
พ.ต.อ. อรินทร เดชาธรอมร
ร.ต.อ. ปริญญา สุมณฑา

0-3244-2355 [107]
0-3244-2355 [106]
0-3244-2355 [108]
0-3244-2355 [105]
0-3244-2355 [107]

08-1882-2586
08-1857-4260
08-1939-9515
08-1493-7946
08-7553-4460

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355 , 0-3244-2356 โทรสารกลาง 0-3244-2458
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานธุรการกำลังพล
สว.งานการข่าว
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
สว.งานส่งกำลังบำรุง
สว.งานกิจการพลเรือน
สว.งานการเงิน
ผบ.ร้อย

พ.ต.อ. พีระศักดิ์ กลีบจันทร์
พ.ต.ท. รณรงค์ เชื้อนาค
พ.ต.ท. พนม เพ็ชรมีค่า
ร.ต.อ. จิตพงษ์ ภู่บัวเผื่อน
พ.ต.ต. สุทิน ขาวเรือง
พ.ต.ท. ประชา วังคีรี
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ปิดสายะ
พ.ต.ต. ชูศักดิ์ วิมล
ร.ต.อ.หญิง อุไร วงษ์ลา
พ.ต.ท. ศุภพล อารีย์

0-3244-2355 [202]
0-3244-2355 [203]
0-3244-2355 [201]
0-3244-2355 [211]
0-3244-2355 [221]
0-3244-2355 [231]
0-3244-2355 [241]
0-3244-2355 [251]
0-3244-2355 [261]
0-3244-2355 [270]

08-9135-5889
08-1743-4019
09-4581-0428
08-0113-0962
08-6312-0878
08-9271-8777
08-1705-2250
08-6291-0546
08-1995-8058
08-1858-6003

0-3244-2475 [111]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]

09-3190-8989
08-9699-8700
08-1802-8121
09-5145-5009
08-9919-9102
08-9257-1118

กองกำกับการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-3244-2475 โทรสารกลาง 0-3244-2475
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 1
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 2

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ อินทชาติ
พ.ต.ท. พิพัฒน์ นุฤทธิ์มนตรี
พ.ต.ท. สุชาติ มากกำเหนิด
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ ลดขุนทด
พ.ต.ต. สุวิทย์ มณีวงษ์
พ.ต.ต. สุ่น อ้นพันธ์

หน้า 828

บช.ตชด.

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 3
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 4
ผบ.ร้อย ปฏิบัติการจิตวิทยา
ผบ.ร้อย อาวุธ
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เดชฤทธิ์ สถิตรโชติ
พ.ต.ต. วรวิเชียร คงสม
พ.ต.ต. อำนวย ตะเภาทอง
พ.ต.ท. อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์
ร.ต.อ. ถนอมศักดิ์ บุญรอด

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]
0-3244-2475 [110]

มือถือ
08-1846-4505
08-1767-8858
08-7152-1939
08-5465-2258
08-7968-4898

กองกำกับการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-3251-1218 ต่อ 11 โทรสารกลาง 0-3251-1218 ต่อ 16
ผกก.

พ.ต.อ. ไกรวรรณ ประชุมพันธ์

0-3251-1218 [22]

รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
ผบ.ร้อย กิจการพิเศษที่ 1
ผบ.ร้อย กิจการพิเศษที่ 2
ผบ.ร้อย กิจการพิเศษที่ 3
ผบ.ร้อย กิจการพิเศษที่ 4
ศูนย์สื่อสาร กอ.ภป.97 ตชด.

พ.ต.ท.หญิง กรองทอง เกตุบุญลือ
พ.ต.ท. ปิ่นเพชร ช่อคง
พ.ต.ท. สุชาติ บุปปาจันโท
ร.ต.อ. สมฤกษ์ ทองมี
พ.ต.ท. วิชัย หาญเลิศ
พ.ต.ต. จรูญ อรภักดี
พ.ต.ต. เอกภพ กมลสัจจะ
พ.ต.ท. พลวัฒน์ พลอยพิมล
ร.ต.ท. อเนก เซ่งตระกูล

0-3251-1218 [21]
0-3251-1218 [11]
0-3251-1219

08-0628-8274,
08-2267-5779
06-1549-1659
08-9299-0383
09-9534-1658
08-4840-6384
08-6245-8099
08-4728-7473
08-7899-4459
09-8256-1946
08-4572-4176

0-3244-2390
0-3244-2390
0-3244-2390
0-3244-2390
0-3244-2390 [350]
0-3244-2390
0-3244-2390
0-3244-2390 [335]
0-3244-2390 [334]
0-3244-2390 [300]

08-1857-7302
08-1874-7222
08-1902-8122
08-5381-0099
08-1737-9085
09-6276-8588
09-4787-4701
09-8257-8059
08-1138-1762
08-9551-2260

กองกำกับการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-3244-2390 โทรสารกลาง 0-3244-2390
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผบ.ร้อย ปฏิบัติการพิเศษที่ 1
ผบ.ร้อย ปฏิบัติการพิเศษที่ 2
ผบ.ร้อย ปฏิบัติการพิเศษที่ 3
ผบ.ร้อย กู้ชีพ
สว.

พ.ต.อ. ชาตรี มีรสสม
พ.ต.ท. อินทรัตน์ ปัญญา
พ.ต.ท. สิทธิสุนทร สุนทรโชติ
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ลาสุทธิ
พ.ต.ท. ชูพันธ์ จันทะเมนชัย
พ.ต.ท. เจษฎา ชุมพล
พ.ต.ต. อนุรักษ์ ไชยสิทธิ์
พ.ต.ต. อาทิตย์ วงษ์จันนา
ร.ต.อ. วีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ร.ต.อ. อดุลย์ คงไข่ศรี

กองกำกับการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355 , 0-3244-2356 โทรสารกลาง 0-3244-2458
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ประจวบ พินิจสกุล
พ.ต.ท. สวัสดิ์ บุญมั่น
พ.ต.ท. ประพันธ์ มิตรเฉลียว
พ.ต.ท. รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ

0-3244-2355 [401]
0-3244-2355 [400]
0-3244-2355 [400]
0-3244-2355 [400]

08-1477-0364
08-1940-6175
08-8141-5565
08-1291-1342
หน้า 829

บช.ตชด.

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำแหน่ง
สว.
สว.
ผบ.ร้อย ฝึกรบพิเศษ
ผบ.ร้อย ฝึกส่งกำลังบำรุงทางอากาศ
ผบ.ร้อย ฝึกอาวุธยุทธวิธี

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ศรนารี ศรพรมมาส
ร.ต.อ. ธาดา มานิตย์
พ.ต.ท. อนุชา อุดมเกษตรรัตน์
พ.ต.ท. รชต เรียงอิศราง
พ.ต.ต. เชาวลิต บุญเพ็ง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3244-2355 [404]
0-3244-2355 [400]
0-3244-2355 [407]
0-3250-8115
0-3244-2355 [406]

มือถือ
08-1941-3224
08-1898-4103
08-4917-5077
09-4564-4155
08-1986-7678

กองกำกับการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355 , 0-3244-2356 โทรสารกลาง 0-3244-2458
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมชาย ศรีสรยุทธ์
พ.ต.ท.หญิง พธู วุฑฒวิภาต
พ.ต.ท. พีระศักดิ์ เครือสุวรรณ
พ.ต.ท. ศุภดล วงศ์ชีวะ
พ.ต.ท. สมรัฐ อาวรณ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ สัมมาขันธ์
พ.ต.ท. ดนัย ทองน้อย
พ.ต.ท. ปัญญาชโย อุนาสิงห์
พ.ต.ท. สุริยันห์ หาญจริง
พ.ต.ต. วิโรจน์ ชอบเอียด
พ.ต.ต. สมบัติ สัมฤทธิ์
พ.ต.ต. สุรศักดิ์ บุญรอด
พ.ต.ต. ดำรงชาติ ช่างปลูก
ร.ต.อ. สมพงษ์ สินสมุทรไทย
ร.ต.อ. โกศล นุ่นเกลี้ยง
ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ซุ่นหั้ว
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ จันทะเอียด
ร.ต.อ. ทวี จุลนิล

0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]
0-3244-2355 [501]

08-1898-9342
06-2395-1495
08-2486-3983
08-1899-2851
08-9952-7322
08-1112-1722
08-9750-5599
08-8896-5908
08-3568-0516
08-9975-1565
08-2826-7425
09-2656-2998
08-1198-0980
08-5266-4969
08-9292-8583
08-1969-2341
06-1193-0244
08-2245-8136

หน้า 830

สพฐ.ตร.
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Office of Police Forensic Science
อาคาร 14 - 16 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1060 โทรสารกลาง 0-2251-3897
Web Site: www.forensic.police.go.th E-mail: forensic@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
รอง ผบช.(4)
ผบก. ประจำ
รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก
พล.ต.ต. เสน่ห์ อรุณพันธุ์
พล.ต.ต. สมพล อัครเดโชชัย
พล.ต.ต. รัษฎากร ยิ่งยง
พล.ต.ต. ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
พล.ต.ต. สมัคร เสียงเลิศ
พ.ต.ท. วรงศักดิ์ ตั้งปกรณ์
พ.ต.ต. ปัญญา ถิรกิจพงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-2755 [2553]
0-2205-2173 [2173]
0-2205-2124 [2124]
0-2205-1176 [1176]
0-2205-1070 [1070]
0-2205-1329
-

08-1840-3838
08-1935-7818
09-2896-6695
08-0242-9000
08-1872-7766
08-1585-8555
08-1907-1000
08-1824-5025

0-2205-2189 [2189]
0-2205-2756 [2756]
0-2205-2207 [2207]

08-1313-4747
09-8758-8828
08-1644-4521

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
อาคาร 16 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1060 - 63 โทรสารกลาง 0-2251-3897
Web Site: www.staff.forensic.police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

พล.ต.ต. คม อมรปิยะกฤษฐ์
พ.ต.อ.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์
พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์

ฝ่ายธุรการและกำลังพล โทรศัพท์กลาง 0-2205-1060-63 โทรสารกลาง 0-2251-3897
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เอกรินทร์ อิทธิวัฒนะ
พ.ต.ท. สมภพ วงษ์ดวง
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาพร ราชกิจ
พ.ต.ท. กันตพัฒน์ เติมคิด
พ.ต.ต.หญิง ปรานี นวลนุกูล
พ.ต.ต.หญิง กมนมาศ ชาญณรงค์

0-2205-2754 [2754]
0-2205-1063 [1063]
0-2205-1061 [1061]
0-2205-1061 [1061]
0-2205-1060
0-2205-1062 [1062]

สว.

พ.ต.ต.หญิง บุษกร กมลจิตร

0-2205-1063 [1063]

08-9897-8339
08-1341-0516
08-9447-4664
09-8891-5664
08-6038-3548
08-64306402,08-13442562
08-1913-8861
หน้า 831

สพฐ.ตร.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1065, 0-2205-1066 โทรสารกลาง 0-2205-2793
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล
พ.ต.ท. ทรงชัย สังข์นาค
พ.ต.ท. อัครวัฒน์ วรวานิช
พ.ต.ต.หญิง สาริสา พิณทอง

0-2251-3899 [1065]
0-2205-1065 [1065]
0-2205-1065 [1065]
0-2205-1065 [1066]

08-9767-9464
09-5993-5459
08-1684-3767
08-7717-8306

0-2205-1071 [1071]
0-2205-2665 2665]
0-2205-2665 [2665]
0-2205-1071 1071]
0-2205-2792 [2792]
0-2205-2665 [2665]

09-8826-7427
08-9810-7606
08-6538-5810
08-1433-5856
08-6010-4018
08-6514-5517

0-2205-2794 [2794]
0-2205-1064 [1064]
0-2205-2663 [2663]
0-2205-1064 [1064]
0-2205-2663 [2663]

08-9949-7120
08-1834-3333
08-1928-0849
08-1614-8298
09-4745-4192

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โทรศัพท์กลาง 0-2205-2792,0-2205-1071
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เสน่ห์ พึ่งสาย
พ.ต.ท. วิชิตชัย บุญปัญญาถาวร
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ คชาชนม์
พ.ต.ท. วัชระ แก้วทองเมือง
พ.ต.ต.หญิง อรัญญา ศิริลักษณ์
พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ แก้วทอง

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน โทรศัพท์กลาง 0-2205-1064, 0-2205-2663
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กง.)
สว.(งป.)
สว.(บช.)

พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุขแสง
พ.ต.ท.หญิง ขวัญชนก ยิ้มช้าง
พ.ต.ท.หญิง พวงผกา เกตุตรีกรณ์
พ.ต.ต.หญิง วาสนา ชัยพิพัฒน์
พ.ต.ต.หญิง อำพัน ดีเสมอศักดิ์

ฝ่ายกฎหมายและวินัย โทรศัพท์กลาง 0-2205-1068 โทรสารกลาง 02-251-6741
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. โสภณ หอมรักษ์
พ.ต.ท. วิญญู ฉายอรุณ
พ.ต.ต. จักรกฤษณ์ หนุนภักดี
พ.ต.ต.หญิง นงนุช รัศมี

0-2205-1068 [1068]
0-2205-2583 [2583]
0-2205-1068 [1068]
0-2205-1068 [1068]

08-1254-9693
08-5828-3552
08-5829-3652
08-6414-0655

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1582 โทรสารกลาง 02-205-1582
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ธันยนันท์ ธนโชตเกษมสิทธิ์
พ.ต.ท. ธีระ ชัยยานนท์
พ.ต.ท. นนท สง่าเนตร
พ.ต.ต. ธรรศ รัฐปัตย์

0-2205-1582 [1582]
0-2205-1582 [1582]
0-2205-1582 [1582]
0-2205-1582 [1582]

09-3693-6514
08-1314-6920
08-9106-0118
08-6573-7479

หน้า 832

สพฐ.ตร.

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร 14 - 15 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1749 โทรสารกลาง 0-2251-3928
Web Site: www.science.police.go.th E-mail: gb.cscdd@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นวท. (สบ 5)
นวท. (สบ 5)
นวท. (สบ 5)
นวท. (สบ 5)

พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
พ.ต.อ. ขรรค์ชัย เจียมวิไล
พ.ต.อ.หญิง ราตรี มหรรฆวุธ
พ.ต.อ. นพดล กันตะกนิษฐ์
พ.ต.อ. พิษณุ ฟูปลื้ม
พ.ต.อ. อภิชาต โกญจนาท
พ.ต.อ. สมภพ เองสมบุญ

0-2252-9699 [2667]
0-2205-2220 [2220]
0-2205-2669 [2669]
0-2205-2852
0-2205-1473 [1473]
0-2205-1072 [1702]
0-2205-2322 [2322]

08-1966-9711
08-1755-9644
08-9763-9571
08-6597-5091
08-1614-0282
08-1480-9228
08-1493-3633

0-2205-1073 [1073]
0-2205-2666 [2666]
0-2205-1749 [1749]
0-2205-2130 [2130]
0-2205-1749 [1749]
0-2205-2666 [2666]

09-4545-8520
08-6317-3799
08-4745-5924
08-1649-6448
06-3511-9328
08-3035-0348

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1749 โทรสารกลาง 0-2251-3928
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีรพล พันธุ์รัตน์
พ.ต.ท.หญิง อภิญญา ชาวเมือง
พ.ต.ท.หญิง สิริกร เกตุแก้ว
พ.ต.ท. กำพล ศิริวิเศษ
พ.ต.ท.หญิง ชญาดา ชัชวาลรัตน์
พ.ต.ท.หญิง พิชชาภรณ์ นามสอน

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ(ศูนย์จามจุรี) โทรศัพท์กลาง 0-2205-1738,0-2252-9770,0-2205-2668,0-2205-1739
นวท.(สบ4)
นวท.(สบ3)
นวท.(สบ3)
นวท.(สบ3)
นวท.(สบ2)
นวท.(สบ2)

พ.ต.อ. อนุราช จิตศีล
พ.ต.ท.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู
พ.ต.ท. เชิดพงศ์ ชูกลิ่น
พ.ต.ท. จีรศักดิ์ ผู้ปลื้ม
พ.ต.ท.หญิง ศศิวรกาญจน์ สุวรรณดิษ
พ.ต.ท.หญิง สรัลนุช ชูกลิ่น

0-2205-1738 [1738]
0-2205-1739 [1739]
0-2205-1739 [1739]
0-2205-1738 [1738]
0-2205-1739 [1739]
0-2205-1739 [1739]

08-9007-5995
08-6512-5461
08-1154-4099
08-1904-5561
08-1205-5992
08-9835-2529

กลุ่มงานตรวจเอกสาร โทรศัพท์กลาง 0-2205-2114 โทรสารกลาง 0-2205-1673
นวท.(สบ4)
นวท.(สบ3)
นวท.(สบ3)
นวท.(สบ3)
นวท.(สบ3)

พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ
พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร จันทขันธ์
พ.ต.ท.หญิง วิมลธรา พาลี
พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ อ้นมี

0-2205-1763 [1763]
0-2205-2073 [2073]
0-2205-1735 [1735]
0-2205-1740 [1740]
0-2205-1737 [1737]

08-9772-0278
09-2265-9864
08-9895-4532
08-1376-0845
08-1889-3129
หน้า 833

สพฐ.ตร.

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ตำแหน่ง
นวท.(สบ2)
นวท.(สบ2)
นวท.(สบ2)
นวท.(สบ2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ชัดชนก โชคชัยเจริญ
พ.ต.ท.หญิง กรอุษา เตชบวรเกียรติ
พ.ต.ต.หญิง ธนาภา ธนารัชตะภูมิ
พ.ต.ต.หญิง ณัฐณิชา วงศาสุข

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-1741 [1741]
0-2205-2120 [2120]
0-2205-2120 [2120]
0-2205-2120 [2120]

มือถือ
06-1446-9566
08-4673-1012
09-0992-8158
08-6377-9217

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โทรศัพท์กลาง 0-2205-2643,0-2205-2640
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ฉัตรชัย นันทมงคล
พ.ต.ท. นพสิทธิ์ อัครนพหงส์
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย
พ.ต.ท. ธีรนันต์ นคินทร์พงษ์
พ.ต.ท. ธนงศักดิ์ บุญมาก
พ.ต.ท. ชัยยงค์ พรมเชียง
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์อร บัวจำรัส
พ.ต.ต.หญิง สุพัตรา ถนอมวงค์
พ.ต.ต.หญิง ชินานาฎ สุคนธมัต

0-2205-2555 [2555]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]
0-2205-2640 [2640]

08-6344-4401
08-1496-6622
08-9925-2514
08-6611-6112
08-9179-8980
08-3576-7229
08-1843-8084
08-2321-3291
08-1712-8104

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1096 โทรสารกลาง 0-2205-1277
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. อนุศักดิ์ วนาปกรณ์
พ.ต.ท.หญิง เอื้ออารีย์ พันธ์ศิริ
พ.ต.ท.หญิง อรอุมา อังธารารักษ์
พ.ต.ท.หญิง ออมสิน เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
พ.ต.ท. เอกดนัย ธิมาชัย
พ.ต.ท.หญิง ยุพรัตน์ ปิ่นแก้ว
พ.ต.ต. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์

0-2205-1483 [1483]
0-2205-2110 [2110]
0-2205-2110 [2110]
0-2205-2110 [2110]
0-2205-2110 [2110]
0-2205-1921 [1921]
0-2205-1921 [1921]

08-1405-9777
09-7003-2648
08-1914-8284
08-1702-8240
08-4179-1398
08-0256-4920
08-0211-5322

0-2205-1484 [1484]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]
0-2205-1922 [1098]

08-1982-9609
08-1489-1044
08-4979-7323
08-9066-7193
08-5516-8660
08-1904-3233
08-3050-6657
08-1880-4787
08-1299-5650

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โทรศัพท์กลาง 0-2205-1922
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ ฟูปลื้ม
พ.ต.ท. วีรพงษ์ บรรพลิตานนท์
พ.ต.ท.หญิง จุฑาพร ภัทรพฤฒานนท์
พ.ต.ท.หญิง นิธิมา นพฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ วิวัฒนไพศาล
พ.ต.ท.หญิง ทิพย์อาภา นคินทร์พงษ์
พ.ต.ต.หญิง ญาศินี ขันติโสภณ
พ.ต.ต.หญิง สุญาดา ตาลสุข
พ.ต.ต.หญิง ธนวรรณ ภัสสรานนท์
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มือถือ

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โทรศัพท์กลาง 0-2205-1747 โทรสารกลาง 02-205-1747
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ
พ.ต.ท.หญิง ชวัลลักษณ์ วรวงค์
พ.ต.ท.หญิง อรณี นวลขาว
พ.ต.ท.หญิง ปิยะรัตน์ สุขสถิตย์
พ.ต.ท.หญิง สุภวรรณ พันสิ้ว
พ.ต.ท.หญิง สุพินดา ศิริวราศิลป์
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ โพธิ์เวชกุล
พ.ต.ต.หญิง สุทธิกา จันทรอัมพร
พ.ต.ต.หญิง ทัชมน ไป๋งาม

0-2205-1747 [1747]
0-2205-2125 [2125]
0-2205-2551 [2551]
0-2205-1746 [1746]
0-2205-1746 [1746]
0-2205-1746 [1746]
0-2205-2125 [2125]
0-2205-1746 [1746]
0-2205-2552 [2552]

08-9202-6168
08-5066-3303
08-9178-1065
06-1495-1429
08-3715-2333
08-1902-2874
08-1315-9786
08-5905-8300
09-2995-2929

0-2205-1018 [1018]
0-2205-1018 [1018]
0-2205-2587 [2587]
0-2205-2587 [2587]
0-2205-2587 [2587]
0-2205-2587 [2587]
0-2205-2587 [2587]
0-2205-1744 [1744]
0-2205-1744 [1744]

08-1643-2900
08-3198-4899
08-5901-3116
08-6537-7107
08-9752-0536
08-1631-5229
08-6960-2369
08-7494-8647
08-4944-0422

พ.ต.อ. วิวัฒน์ สิทธิสรเดช
พ.ต.ท. นิติ อินทุลักษณ์
พ.ต.ต.หญิง สมร ดีแสง

0-2205-1742 [1742]
0-2205-1742 [1742]
0-2205-1742 [1742]

08-1496-2494
08-9999-2908
08-1831-9555

พ.ต.อ. จิรศักดิ์ เจียมเจตจรูญ
พ.ต.อ. อนุชิต บุญญะปฏิภาค
พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี บุญเฉลียว

0-2205-1635 [1635]
0-2205-1742 [1742]
0-2205-1021 [1021]

08-4087-8828
08-1646-4321
08-9482-0951

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1751
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง โศรดา ปิติเลิศปัญญา
พ.ต.ท.หญิง พรวิภา เวฬุกาญจนา
พ.ต.ท.หญิง เกวลี จันทร์พันธุ์
พ.ต.ท.หญิง วัชรี ชุณห์กุล
พ.ต.ต.หญิง เปลมลภัส นิลสิทธิ์สถาพร
พ.ต.ต.หญิง ศุภมาศ เดชอรัญ
พ.ต.ต.หญิง อรวรรณ สมบูรณ์เงิน
พ.ต.ต.หญิง เกศราพร นนทิอภิรมย์

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1742
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 4)
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กองทะเบียนประวัติอาชญากร
Criminal Records Division
อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1339 โทรสารกลาง 0-2205-2811
Web Site: www.criminal.police.go.th E-mail: crdpolice@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)
รอง ผบก.(5)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์
พ.ต.อ. โสฬส พินิจศักดิ์
พ.ต.อ. ศตวรรษ จันทร์แป้น
พ.ต.อ. ชำนาญ ชำนาญเวช
พ.ต.อ. นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล
พ.ต.อ.หญิง พงษ์จิตรา ธีระพงษ์พันธุ์
ร.ต.ท. นิธิวิทย์ เบอรพันธุ์

0-2252-1738 [1330]
0-2251-5983 [1331]
0-2205-1337 [1337]
0-2205-1332 [1332]
0-2205-1327 [1327]
0-2205-1326 [1326]
0-2205-2138 [2138,
1329]

08-7587-1111
08-9880-1616
08-5955-4695
08-1625-9210
08-1879-6838
08-4139-9939
08-6606-6545

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1339 โทรสารกลาง 02-205-2811, 02-205-1338
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นิศานันท์ นุสคง
พ.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร เพ็ชรอำไพ
พ.ต.ท.หญิง สรรัตน์ เผือกมงคล
พ.ต.ท. อรรถพันธ์ วัชระปันตรี
พ.ต.ต. ธวัชชัย ไพรดำ

0-2205-1336 [1336]
0-2205-2147 [2147]
0-2205-2556 [2556]
0-2205-1771 [1771]
0-2205-1339 [1339]

08-1449-8884
08-1900-3663
08-5442-7979
08-6310-4962
08-1427-2061

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1340 โทรสารกลาง 02-205-1340
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อัศนีย์ อินทรครรชิต
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ตรีรัตนนนท์
พ.ต.ท.หญิง วีณา ศรีทิพย์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อิ่มกลับ
พ.ต.ท. นิธาน พรหมณะ
พ.ต.ท. พรรณชาติ อุดมพรรษา

0-2205-1910 [1910]
0-2205-1773 [1773]
0-2205-1773 [1773]
0-2205-1341 [1341]
0-2205-1285 [1285]
0-2205-1341 [1341]

08-1496-9169
08-1839-0278
08-6391-2424
08-6782-2483
08-1685-3370
08-1645-7491

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2145 โทรสารกลาง 02-205-2145
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ บูรณะ
พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ ศิริวงศ์ถวัลย์
พ.ต.ท.หญิง อภิรติ สุขใจ
พ.ต.ท. จักรกฤตติ์ เจนธัญญกรรม

0-2205-1471 [1471]
0-2205-2145 [2145]
0-2205-2145 [2145]
0-2205-2145 [2145]

08-6393-4991
08-1921-1062
08-1775-8585
08-1493-4443
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ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2815 โทรสารกลาง 02-205-2815
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ณรงค์ยศ อุณหบัณฑิต
พ.ต.ท. ทวีป กรวยทอง
พ.ต.ท. สมชาย ธีรภัทรไพศาล
พ.ต.ท.หญิง พวงทิพย์ ตุ้มมณี
พ.ต.ท.หญิง รัชตา บุญเรือง
พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ พิมพ์อ่อน

0-2205-1343 [1343]
0-2205-2815 [2815]
0-2205-2815 [2815]
0-2205-1311 [1311]
0-2205-1310 [1310]
0-2205-2815 [2815]

08-6822-2242
08-1433-3473
08-1851-1494
08-7023-6189
08-9921-7942
08-1742-9559

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1257 โทรสารกลาง 02-250-1496
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อำนรรฆ ไตรกิตยานุกูล
พ.ต.ท.หญิง ศิรประภา สัตยานุรักษ์
พ.ต.ท. ชนาดิศักดิ์ บุณยรัตพันธ์
พ.ต.ท. โชคชัย ราษฎร์นิยม
พ.ต.ท. ปัญญา บุญมี
พ.ต.ต. ประทีป คำจริง

0-2205-1895 [2155]
0-2205-1257 [1257]
0-2205-1257 [1257]
0-2205-2143 [2143]
0-2205-2144 [2144]
0-2205-1033 [1033]

08-6773-6391
08-1381-1587
08-9136-4822
08-9065-7487
08-9133-5055
08-1483-3841

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2148 โทรสารกลาง 02-250-1439
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมพัฒน์ ลีลาพจนาพร
พ.ต.ท.หญิง อรุวรรณ พินธุรักษ์
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ด้วงปั้น
พ.ต.ท.หญิง วราพร แพงจักร
พ.ต.ท. ปรัชญา จารุพงศ์ปรีดา
พ.ต.ต. วราวุธ มัจฉาชีพ

0-2205-2148 [2148]
0-2205-1349 [1349]
0-2205-1349 [1349]
0-2205-2200 [2200]
0-2205-2148 [2148]
0-2205-2148 [2148]

08-1831-2824
08-9760-2465
08-9764-5624
08-3797-1818
08-6410-7258
08-1733-2725

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 โทรศัพท์กลาง 0-2205-2153 โทรสารกลาง 02-205-1093
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สาทิต ธนวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง สุมน ทวีวัฒนศรีสุข
พ.ต.ท.หญิง อรชร อติมานกุล
พ.ต.ท.หญิง วัลคุ์สร แฟงสม
พ.ต.ท. วุฒิชัย ดำทองสุก
พ.ต.ต. ธนบดี ทิพย์ฤาตรี

0-2205-2151 [2151]
0-2205-2149 [2149]
0-2251-1021 [2153]
0-2205-1088 [1088]
0-2205-1092 [1092]
0-2205-2153 [2153]

08-1446-2050
08-1254-9589
08-1854-1221
08-5340-1222
08-1615-5432
08-1622-9335

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1077 โทรสารกลาง 02-205-1077
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง กฤติกา ชื่นจิตต์
พ.ต.ท.หญิง รำไพพรรณ สิริโพธิคุณ
พ.ต.ท.หญิง จำเรียง เจริญสาย
พ.ต.ท.หญิง ณปภา แพงวงษ์

0-2205-1573 [1573]
0-2205-1078 [1078]
0-2205-1333 [1333]
0-2205-1259 [1259]

08-1446-1175
08-6374-3560
08-9693-3848
08-6046-8333
หน้า 837

สพฐ.ตร.

กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

พ.ต.ท. ประภาส หยงสตาร์
0-2205-1076 [1076]
พ.ต.ท. อำนวย เด่นเวหา
0-2205-1077 [1077]
พ.ต.ต.หญิง เบญญาภา ทองเมืองหลวง 0-2205-1259 [1259]

มือถือ
08-1931-6491
08-6363-8566
08-5951-6299

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1056 โทรสารกลาง 02-205-1202
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. พจน์ ฟอร์ตี้
พ.ต.ท.หญิง สุทิศา รัตนเทวมาตย์
พ.ต.ต. อยู่รบ สุรวาศรี

0-2205-1056 [1056]
0-2205-1056 [1056]
0-2205-1056 [1056]

08-1627-7401
08-9792-1707
08-9643-4395

พ.ต.อ. ณฐพล สามเสน

0-2529-2233 ต่อ 312

08-1455-5745

ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(การเงินและพัสดุ)

พ.ต.อ. สมิง รอดรัตษะ
พ.ต.ท. แวว ผ่อนผัน
พ.ต.ท. สิทธิพร สุริเย
พ.ต.ท.หญิง พิมพวรรณ สุริยะวงศ์

08-9444-4779
08-6318-0291
08-1704-7372
08-1640-7164

สว.(วิทยาการ)

พ.ต.ต.หญิง วันทนา เรืองอรุณ

0-2529-2233 ต่อ 303
0-2529-2233 ต่อ 101
0-2529-2233 ต่อ 303
0-2529-2233 ต่อ
107,108
0-2529-2233 ต่อ
101,109

พ.ต.อ. พงษ์นเรศวร์ ตันติวัฒนา
พ.ต.ต. อุดมศักดิ์ พาลี
พ.ต.ต.หญิง เสาวภา พลานนท์
พ.ต.ต. พัฒนะ จิตต์หมวด

0-2529-2233 ต่อ 301
0-2529-2233 ต่อ 102
0-2529-2233 ต่อ 102
0-2529-2233 ต่อ 102

08-6812-6636
08-7901-6123
08-5173-0512
08-9003-1616

พ.ต.อ. ศิริ สกประเสริฐ

0-2529-2233 ต่อ 310

08-5812-3924

0-2529-2233 ต่อ
210,214
0-2529-2233 ต่อ

08-0047-5005

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
Police Forensic Science Center 1
19/75 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์กลาง 0-2529-2233 โทรสารกลาง 0-2529-2233 ต่อ 304
Web Site: www.fspc1.go.th E-mail: forensic_center1@hotmail.com
รอง ผบก.

ฝ่ายอำนวยการ

08-9492-2404

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ตะวัน ไวยารัตน์

นวท.(สบ 2)

ร.ต.อ. ศุภชัย ดำคง

08-9654-7069
หน้า 838

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

210,214

กลุ่มงานตรวจทางเคมีและฟิสิกส์
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์

0-2529-2233 ต่อ 310

08-6409-8082

นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. สุชน เลิศปรีชา

08-1888-7862

นวท.(สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง นภัสรพี สุนทราญ

นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท. สมเจตน์ ซ้ายเส้ง

นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง วิชญา รามสมภพ

0-2529-2233 ต่อ
307,309
0-2529-2233 ต่อ
307,309
0-2529-2233 ต่อ
307,309
0-2529-2233 ต่อ
307,309
0-2529-2233 ต่อ 313
0-2529-2233 ต่อ 313
0-2529-2233 ต่อ 313
0-2529-2233 ต่อ 313
0-2529-2233 ต่อ 313
0-2529-2233 ต่อ 313

08-1699-2768
08-5675-3125
08-9017-4684
08-4463-3535
08-1559-4724
08-9744-6967

0-2529-2233 ต่อ 310

08-9880-2349

พ.ต.อ.หญิง สุพัตรา ขันรุ่ง

0-2529-2233 ต่อ 310

08-9993-9471

พ.ต.อ. ถนอม มุสิกะ

0-2529-2233 ต่อ 310

08-6329-2244

พ.ต.อ. ศุภชัย ไตรสมบูรณ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ รัศมีจันทร์
พ.ต.ท. ทศพร ทับทิม
พ.ต.ต. ณกฤตชัย เตี้ยสุด

0-2527-7982
0-2527-7982
0-2527-7982
0-2527-7982

08-4675-3856
08-1920-3744
08-6564-2876
08-8216-7336

พ.ต.อ. สมภพ พุฒศรี
พ.ต.ท. พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู

0-2388-0910
0-2388-0910

08-9927-9962
08-9771-0918

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

08-4925-0057
08-9797-8148
08-9528-7394

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง ปิยธิดา สินไชย
พ.ต.ท.หญิง นริศรา สุวรรณโภชน์
พ.ต.ท.หญิง บัณชิต สมพงษ์
พ.ต.ต.หญิง ณัฐิกา กีรติธรรมกฤต
พ.ต.ต.หญิง ศศิรัตน์ สุทธิพรชัย
พ.ต.ต.หญิง สุวรรณี บุญส่งไพโรจน์

กลุ่มงานตรวจทางทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)

หน้า 839

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
ตำแหน่ง
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ธิติมา ศิริทรัพย์
พ.ต.ต. พิทยวิชย์ คำมี
พ.ต.ต.หญิง เบจพร พรมลี
พ.ต.ต.หญิง อรวรรณ แสงพริ้ง
พ.ต.ท. ภานุ อินทรประเสริฐ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2388-0910
0-2388-0910
0-2388-0910
0-2388-0910
0-2388-0910

08-9500-7350
08-9233-1275
08-9253-4601
08-1205-7850
08-6810-9056

พ.ต.ท.หญิง ชลีรัชช์ สระดี
พ.ต.ท. สมพิศ เสียงสวัสดิ์
พ.ต.ต.หญิง มาลินี จิตรีเนื่อง
พ.ต.ต.หญิง บุษกร จันทร์แรม

0-3524-5108
0-3524-5108
0-3524-5109
0-3524-5109

08-9179-9292
08-1587-7303
08-6411-1076
08-1948-9336

พ.ต.ท. ไพศาล พวงทอง
พ.ต.ต. นฤนาท อ้อยทองทิพย์

0-5642-1279
0-5642-1279

08-7192-1919
08-5175-6721

พ.ต.ท.หญิง สันธนา จำปา
พ.ต.ท.หญิง สุภสดา ทองกร

0-3641-1754
0-3641-1754

08-5058-9699
08-7094-3189

พ.ต.อ. เจริญ ปานคล้าย
ร.ต.อ.หญิง วัลลภา อุดทาพันธ์

0-3623-1934
0-3623-1934

08-1446-5866
08-4569-2135

พ.ต.ต.หญิง ณัชชา แสงสว่าง

0-3659-7753

08-1434-1260

พ.ต.ท. ปิยะ ตันติสิระ
พ.ต.ท. สุราญ ชูกระจ่าง
พ.ต.ต. ธนากฤต ไชยศร
พ.ต.ท. วุฒิ เทียมผล

0-3561-0854
0-3561-0854
0-3561-0854
0-3561-0854

08-1808-0464
08-7326-5119
08-3603-3009
08-3846-0405

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นวท. (สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท
นวท.(สบ 3)
นวท. (สบ 3)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี
นวท. (สบ 3)
นวท. (สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี
นวท. (สบ 4)
นวท. (สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี
นวท.(สบ 3)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง
นวท. (สบ 3)
นวท. (สบ 3)
นวท. (สบ 2)
สว.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
Police Forensic Science Center 3
102 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์กลาง 0-4437-0235 โทรสารกลาง 0-4437-0235
Web Site: http://scdc3.forensic.police.go.th E-mail: spt.03@hotmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. เสรีย์ จันทรประทิน

0-4437-0235

08-6345-4145
หน้า 840

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
ตำแหน่ง
รอง ผบก.
นวท.(สบ 5)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. เกษมศักดิ์ หะซะนี
พ.ต.อ. ธนยศ เทพพิชัยยานนท์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4437-0235
0-4437-0235

08-7966-1122
08-7399-2932

พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี เจ็กจันทึก
พ.ต.ท. สาธิต จัตตานนท์
พ.ต.ท.หญิง กัญญาภัค โตจันทร์
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ์ สบายแท้

0-4437-0235
0-4437-0235
0-4437-0235
0-4437-0235

08-1876-3559
08-4311-8259
09-9090-9783
08-2874-4462

พ.ต.อ. ศุทธ์ศริน สุนทรโภคิน
พ.ต.ท. ยอดรัก ด้วนมี

0-4437-0235
0-4437-0235

08-9794-4079
08-7675-3007

พ.ต.อ. ดำรงค์ ขำเปลี่ยน
พ.ต.ท. อัครเดช นิมาลา
พ.ต.ท.หญิง ปวิชญา อึดจันทึก

0-4437-0235
0-4437-0235
0-4437-0235

08-1816-3321
09-0918-3181
09-4821-7267

0-4437-0235
0-4437-0235

08-3052-1414
08-1766-7003

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4437-0235 โทรสารกลาง 0-4437-0235
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง อารีรัตน์ ริมใหม่
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา เสริมแสง

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-4437-0235 โทรสารกลาง 0-4437-0235
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ธนสิทธิ แตงจั่น

0-4437-0235

09-6879-4778

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง รัตนา เทพศิริ
0-4437-0235 [320]
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ประพรรณ กรรณสูตร 0-4437-0235 [320]
พ.ต.ท.หญิง ชริตา บุญศิริเศรณี
0-4437-0235 [320]

08-6398-3542
08-1590-1454
08-1071-9714

พ.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ ปานทั่ง
พ.ต.ท.หญิง วีณา พรมสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง เสวิตา เลิศสุคนธ์
พ.ต.ต.หญิง วิภาวี คร้อมสูงเนิน

0-4437-0235
0-4437-0235
0-4437-0235
0-4437-0235

08-9815-6563
08-5611-7890
08-1707-4056
08-9580-3190

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เลิศวรรณเอก
พ.ต.ต.หญิง พรรธิพา จันทรโคตร
พ.ต.ต.หญิง พิชชาภา บุญโสดา

0-4425-9277
0-4425-9277
0-4425-9277

08-1999-2068
08-6632-6941
08-9945-7405

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

หน้า 841

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. วรพล ภู่ระพงษ์

0-4437-0235

08-7379-9733

พ.ต.อ.หญิง วรัชยา เทียมสุวรรณ

0-4437-0235

08-1790-3429

0-4461-1759
0-4461-1759
0-4461-1759

08-9427-2828
08-7257-7866
08-1725-8767

0-4451-6088
0-4451-6088
0-4451-6088
0-4451-6088

08-1789-7480
09-8609-9918
08-4836-6818
08-7279-3369

0-4561-1096
0-4561-1096
0-4561-1096
0-4561-1096

08-1977-7240
08-1547-0726
09-0354-1406
08-5289-0773

0-4524-4495
0-4524-4495
0-4524-4495
0-4524-4495
0-4524-4495
0-4524-4495
0-4524-4495
0-4524-4495

08-5857-5005
09-2795-4591
08-1730-5648
08-1718-5325
08-5164-0203
08-1955-7460
09-5625-2393
08-3366-2233

0-4482-2457
0-4482-2457
0-4482-2457
0-4482-2457

08-3366-9998
09-3325-5517
08-9649-6219
08-7874-2006

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4461-1759
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. สถาพร ทองจำรูญ
พ.ต.ท. ปิยพงศ์ พรหมบุตร
พ.ต.ท.หญิง วรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4451-6088
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ฉลอง เกิดโมลี
พ.ต.ท. วุฒิกร ลวดเงิน
พ.ต.ท. พิทักษ์ แดงสันเทียะ
พ.ต.ท.หญิง วรางคณา เที่ยงธรรม

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์กลาง 0-4561-1096
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

พ.ต.อ. กิตติ ชาญชัยศิลป์
พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี ขงรัมย์
พ.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ ไชยพรรค
พ.ต.ต.หญิง ขวัญฤดี ศรีนวล

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์กลาง 0-4524-4495
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล
พ.ต.ท. ศุภกฤษ ทองลิ่ม
พ.ต.ท. สันติรักษ์ มงคลนำ
พ.ต.ท.หญิง วิมลศิริ อมรไชย
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา แสวงศรี
พ.ต.ท.หญิง ราตรี เล่งน้อย
พ.ต.ต.หญิง ณัฐยาภรณ์ เหล่าโก้ก
พ.ต.ท.หญิง ชมบงกช มาลีหวล

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4482-2457
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง วิสนีย์ โลขันธ์
พ.ต.ท.หญิง โสภิดา ประภาสะโนบล
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อิ่มสวัสดิ์
พ.ต.ต. เศกสรรค์ ธรรมกุล

หน้า 842

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร โทรศัพท์กลาง 0-4571-1092
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

พ.ต.ท.หญิง จิรนันท์ ธนะสิงห์
พ.ต.ท.หญิง สิริวัฒน์ ทั่งทอง
พ.ต.ต.หญิง ภาณุรัตน์ ขุมทอง
พ.ต.ต.หญิง วารี แสงแสน
พ.ต.ต.หญิง พิมพ์ลภัส ศรชัย

0-4571-1092
0-4571-1092
0-4571-1092
0-4571-1092
0-4571-1092

08-1321-4229
08-6198-3402
09-3484-1486
08-9262-2835
09-1689-9257

0-4545-2836
0-4545-2836
0-4545-2836
0-4545-2836

08-0484-0977
09-3171-5199
08-7252-2124
08-6652-4129

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4545-2836
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
สว.

พ.ต.ท. ทศพล ธรรมวงศ์
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรี วิลากุล
พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ บุบผาพวง
พ.ต.ต. ณัฐพล นิลภูมิ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
Police Forensic Science Center 5
ถ.วังเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง 52000
โทรศัพท์กลาง 0-5421-8396, 0-5421-8713 โทรสารกลาง 0-5421-8396, 0-5421-8713
Web Site: www.scdc5.forensic.police.go.th E-mail: science_d3@royalthaipolice.go.th
ผบก.

พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์

นวท.(สบ ๕)

พ.ต.อ. วันชัย ฉันทชล

0-5421-7699,
0-5421-8022
0-5421-8396,
0-5421-8713

09-4545-4053

0-5421-8713,
0-5421-8396
0-5421-8713,
0-5421-8396
0-5421-8713,
0-5421-8396
0-5421-8713,
0-5421-8396
0-5421-8713,
0-5421-8396
0-5421-8713,

08-6921-7127

08-9954-6136

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.

พ.ต.อ. ญาณวรุตม์ หวังดี

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ปิยะพันธุ์ คำตัน

สว.

พ.ต.ต.หญิง มัลลิกา เมืองมูลชัย

สว.

พ.ต.ต.หญิง พัชรียา เฉียบแหลม

สว.

พ.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ เทียมแสน

08-9950-6840
08-9700-9705
08-9634-8418
08-9756-5450
08-1531-3546
หน้า 843

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5421-8396

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท(สบ 2)
นวท(สบ 2)

พ.ต.อ. สนธิ์ จันทานานนท์
พ.ต.ท. อัครเดช วงค์บุญตัน
พ.ต.ท. สุธาฌาณ สุธรรมแปงกำธร
พ.ต.ต. เอกพงษ์ พอใจ
พ.ต.ต. ธนกฤต ขัดผาบ
พ.ต.ต.หญิง รัฐิกา สมบูรณ์ชัย

0-5421-8400 [305]
0-5421-8400 [305]
0-5421-8400 [305]
0-5421-8400 [305]
0-5421-8400 [305]
0-5421-8400 [305]

09-3050-5844
08-6921-6657
08-3156-7303
08-3979-7241
08-9635-9898
09-1143-7121

พ.ต.อ. ชูสิทธิ์ อินทฤทธิ์

0-5421-8713,
0-5421-8396

08-1535-0603

พ.ต.อ. บุญรักษ์ ก้าวสมบัติ
พ.ต.ท. ยุทธนา จันทรธรรม
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ โจมสติ

-

06-2904-7899
08-9191-3262
08-6802-5857

พ.ต.อ.หญิง จินตนา บุรินทราพันธุ์

-

08-1568-6202

พ.ต.อ. สุทธิพันธุ์ บุรินทราพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง วารุณี ดวงแข
พ.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ พฤกษวรรณ
พ.ต.ท.หญิง กนกกร นนทะมาตย์

-

08-9429-6003
08-1764-2859
08-1882-3423
09-1478-5882

พ.ต.อ.หญิง พิกุล นิลพงศ์
พ.ต.ต.หญิง วรรณิษา ไพศาลธรรม

0-5421-8726 [311]
0-5421-8726 [311]

08-3201-5479
09-8264-3668

พ.ต.อ. เกรียงไกร แช่มชุ่ม
พ.ต.ท. ขวัญใจ คำยศ
พ.ต.ท.หญิง พิรานันท์ บุยเป็ง
พ.ต.ต. วรศักดิ์ โพธิ์พญา

0-5432-0837
0-5432-0837
0-5432-0837
0-5432-0837

08-5909-2706
08-6228-6200
08-9559-3004
08-7288-0423

0-5421-8713,
0-5421-8396

08-9801-2365

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ฤทธิรงค์ บุณยะกาญจน์

หน้า 844

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ พันธุมสินชัย

0-5421-8713,
0-5421-8396

08-1992-0541

พ.ต.อ. ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล
พ.ต.ท.หญิง ประไพพิมพ์ หาญมุ่งธรรม
พ.ต.ท. ประทีป บุญทวี
พ.ต.ต.หญิง เบญจ์ พุฒินิล
พ.ต.ต. สิทธิศักดิ์ เพชรมาตย์
พ.ต.ต.หญิง ภัคภร เค้ามูล
พ.ต.ต. อติชาต ปฐมพรชัยศิริ

0-5321-9591
0-5321-9591
0-5321-9591
0-5321-9591
0-5321-9591
0-5321-9591
0-5321-9591

08-7788-9898
08-8498-2538
08-1960-6499
09-0319-4997
09-0960-4999
08-8260-8194
08-5041-5361

พ.ต.อ.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง
พ.ต.ท. วิจิตร ชาติพัฒนานันท์
พ.ต.ท. วิโรจน์ ยอดวุฒิ

0-5371-1435
0-5371-1435
0-5371-1435

08-1861-1893
08-6912-0745
08-9963-8992

พ.ต.ท. ภูมินทร์ อินทร์คง

0-5369-5486

09-2518-2353

พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์ สังวรสิงห์
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงค์
พ.ต.ท.หญิง ภรภัค วรรณศรี

0-5352-5523
0-5352-5523
0-5352-5523

08-6430-0439
08-4047-2106
09-5308-8409

พ.ต.ท.หญิง ภานุชนาถ จำนงเพียร
พ.ต.ต. ปภังกร คำหน้อย

0-5451-1224
0-5451-1224

08-1885-7611
08-7192-1919

พ.ต.ท. วิสิฐ อธิวาส
พ.ต.ต. กสิณพจน์ มิ่งเมืองแก้ว

0-5448-2311
0-5448-2311

09-4638-9911
08-4894-6956

พ.ต.ท. ศิริพงษ์ พิริยะอนันตกุล
พ.ต.ท.หญิง วัชรพรรณ วะรินทร์
พ.ต.ต. จุลเดช ว่องไว

0-5477-3038
0-5477-3038
0-5477-3038

08-1596-6683
08-9270-2131
08-4776-1434

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
สว.
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นวท.(สบ 3)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

หน้า 845

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
Police Forensic Science Center 9
4 หมู่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์กลาง 0-7420-5830 โทรสารกลาง 0-7420-5830
Web Site: www.scdc9.forensic.police.go.th E-mail: turakan09@gmail.com
รอง ผบก.

พ.ต.อ. สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา

0-7420-5825

08-1690-1794

พ.ต.อ. สมชาย เล็กบัว
พ.ต.ท. ฉลอง คงอินทร์
พ.ต.ท.หญิง สุจินตนา อักษรนำ
พ.ต.ท.หญิง โสลัดดา ผังจิโน
พ.ต.ต.หญิง นัยนา ล่องแดง
พ.ต.ต.หญิง ศุภลักษณ์ รัตนพันธ์

0-7420-5830
0-7420-5830
0-7420-5814
0-7420-5830
0-7420-5814
0-7420-5826

08-6410-4507
08-6003-6191
08-7384-9887
08-9739-9314
08-1898-6575
08-6743-1549

พ.ต.อ. โกศิ พรมสิทธิ์
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ บัวแก้ว
พ.ต.ท.หญิง กรุณา เหลืองเอกพันธุ์

0-7420-5829
0-7420-5829
0-7420-5829

09-0242-2989
08-9736-8855
08-1478-6006

พ.ต.อ.หญิง ประสพศิลป์ สุดา

0-7420-5825

08-1325-4931

พ.ต.อ. อนุวัตร บัวสรวง
พ.ต.ท. ฐิติกร กัณฐตุริต
พ.ต.ท.หญิง วรากร ขุทกาฬา

0-7420-5827
0-7420-5827
0-7420-5827

08-9606-3833
08-6963-0621
08-4697-7779

พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ

0-7420-5830

08-1944-1179

พ.ต.อ.หญิง นิศากร คชรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ ทองมีเหลือ
พ.ต.ท.หญิง จันทร์จิรา ยอดรักษ์

0-7420-5828
0-7420-5828
0-7420-5828

08-7290-7771
08-1099-5101
08-3191-2552

พ.ต.อ.หญิง รุ่งนภา ธัญญรังสี
พ.ต.ท. เชิดศักดิ์ แก้วมณีโชติ

0-7420-5827
0-7420-5827

08-1487-5557
08-9737-7954

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการฯ)
สว.(ทะเบียนประวัติฯ)
สว.(การเงินฯ)

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
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สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม

0-7420-5825

08-1320-3969

พ.ต.อ.หญิง ธีรดา ชินสาย

0-7420-5825

09-8437-5171

พ.ต.อ. กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์

0-7420-5825

06-1736-6514

พ.ต.อ. บริภัณฑ์ บริรักษ์
พ.ต.ท. สราวุธ จงจิต
พ.ต.ท.หญิง พัชรี ศรีธัญรัตน์
พ.ต.ท. ประภากร กิ่งทัพหลวง

0-7521-4021
0-7521-4021
0-7521-4021
0-7521-4021

09-0570-7265
08-9646-5149
08-7071-3239
08-6564-3854

พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ ขวัญพรหม
พ.ต.ท.หญิง พรภิมล สังข์เพชร
พ.ต.ต.หญิง เพ็ญศรี แก้วมา

0-7461-4146
0-7461-4146
0-7461-4146

06-3227-6490
08-6049-3307
08-7797-3660

พ.ต.ท. สาวิตร รุมแสง
พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ รามคง

0-7471-2493
0-7471-2493

09-1847-2869
08-9455-2915

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานพัทลุง
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล
นวท.(สบ 3)
สว.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
Police Forensic Science Center 2
เลขที่ 3 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์กลาง 0-3827-6906 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
Web Site: www.scdc2.forensic.police.go.th E-mail: science_p13@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
นวท.(สบ 5)

พล.ต.ต. ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ
พ.ต.อ. โรจนชัย สุขสมยิ่ง
พ.ต.อ. วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์

0-3828-7503
0-3828-7504
0-3827-6906

08-1555-5855
09-8539-6907
08-6393-9319

0-3827-6906
0-3828-7604
0-3827-6906
0-3827-6906

08-7808-0766
08-9454-4100
08-1398-9396
08-6150-1325

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3827-6906 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ)

พ.ต.อ. ยูรายุ พ่วงพงษ์
พ.ต.ท. ณรงค์ มั่นพรม
พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ มั่นพรม
พ.ต.ท. ณรงค์ ยิ้มงาม
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สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สว.(ทะเบียนประวัติ)
สว.(การเงินและพัสดุ)

พ.ต.ท. กัณฑ์ธดา นามทอง

0-3828-7402

08-5187-0008

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โทรศัพท์กลาง 0-3828-7605 โทรสารกลาง 0-3827-6906 -7
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ณัฏฐ์ บุรณศิริ
พ.ต.ท.หญิง ชลดา ศิริวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ดุษฎี สุขะวิศิษฐ์
พ.ต.ท. ธัชกร ไชยสิทธิ์

0-3828-7605
0-3828-7605
0-3828-7605
0-3828-7605

08-1720-3235
08-9936-4886
08-1493-3649
08-6348-2830

กลุ่มงานตรวจเอกสาร โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง บุศรินทร์ ทัศนนพนันท์

0-3828-7505

08-6832-6987

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โทรศัพท์กลาง 0-3828-7404 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. สมศักดิ์ บุญธีระเลิศ
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ปุณณสิริพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ เพิ่มพรสกุล
พ.ต.ท. องอาจ จันทร์โสภา

0-3828-7404
0-3828-7404
0-3828-7404
0-3828-7404

08-3070-8099
08-5399-0209
08-9495-9236
08-5276-9292

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. อรรณนพ ตะปานนท์
พ.ต.ต. พิธนธานี บัวทอง

0-3828-7505
0-3828-7505

08-8525-6422
09-5080-4888

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง ธิติมา ธรรเมศรานนท์
พ.ต.ท.หญิง ภัทราวรรณ นาคขำพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง วิยดา จินากลึง

0-3828-7505
0-3828-7505
0-3828-7505

08-1498-7174
08-9105-9381
06-3209-9944

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง กิตติยา โตพัฒนกุล
พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ สุทธิมรรคผล
พ.ต.ท.หญิง จิตติมา บุญย้อยหยัด

0-3828-7505
0-3828-7505
0-3828-7505

08-1342-9364
08-0633-2815
08-7354-3864

กลุ่มงานตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. กัมพล สุคนธราช

0-3828-7505

08-9969-8098

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. อรรถพร ภมรมานพ

0-3828-7505

08-1430-2225

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์กลาง 0-3828-7505 โทรสารกลาง 0-3827-6906-7
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง รัชนี บูรณะชัย

0-3828-7505

08-9199-1442
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ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง โทรศัพท์กลาง 0-3862-3050 โทรสารกลาง 0-3862-3050
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. กิตตภูมิ สืบพันธุ์นงค์
พ.ต.ท.หญิง ปาริฉัตร อั้นเต้ง
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา ยุทธชัย

0-3862-3050
0-3862-3050
0-3862-3050

08-9808-8009
08-7087-1222
08-6095-1599

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์กลาง 0-3851-4757 โทรสารกลาง 0-3851-4757
นวท.(สบ 4)
สว.

พ.ต.อ. ภักดี ศุภวิริยกุล
พ.ต.ท. ช่วงโชติ มงคลธนายุทธ

0-3851-4757
0-3851-4757

08-6757-4033
09-9004-6692

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3931-3759,0-3931-3503 โทรสารกลาง 0-3931-3759
นวท.(สบ 4)
สว.
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. สมศักดิ์ แก้วเกตุ
พ.ต.ท.หญิง นภาพร ยินดีแท้
พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ มั่นเหมาะ

0-3931-3759
0-3931-3503
0-3931-3503

08-1383-1858
08-1865-6643
09-9960-0406

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด โทรศัพท์กลาง 0-3953-0623 โทรสารกลาง 039-530-623
นวท.(สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง สุรดา มหันตะกาศรี

0-3953-0623

09-1769-1777

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3721-1335 โทรสารกลาง 0-3721-1335
นวท. (สบ 3)
นวท. (สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง ธิดาพร คุ้มครอง
พ.ต.ท.หญิง รจนาพร เคนบุปผา

0-3721-1335
0-3721-1335

08-4663-5064
08-6244-1999

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก โทรศัพท์กลาง 0-3731-3556 โทรสารกลาง 0-3731-3556
นวท. (สบ 3)
นวท. (สบ 2)
สว.

พ.ต.ท.หญิง นันท์ภัส อิ่มพร
พ.ต.ต.หญิง อรอุษา สราญชื่น
ร.ต.อ. วรัษฐา วุฑฒิรักษ์

0-3731-3556
0-3731-3556
0-3731-3556

08-6834-9945
06-1495-5497
08-5047-6662

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-3726-1498 โทรสารกลาง 0-3726-1498
นวท. (สบ 3)
นวท. (สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง ชมัยพร เคียรประเสริฐ
พ.ต.ต. พูลทรัพย์ เสร็จสิ้น

0-3726-1498
0-3726-1498

08-1654-6802
09-8252-3237

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
Police Forensic Science Center 6
133 หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
Web Site: www.scdc6.forensic.police.go.th E-mail: spt_06@hotmail.com
รอง ผบก.

พ.ต.อ. ดิเรก ธนานนท์นิวาส

0-5532-2699 [402]

08-1550-8940

0-5532-2699 [407]
0-5532-2699 [402]

08-9202-1472
08-9856-4609

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี แสงเดือนฉาย
พ.ต.ท.หญิง จันทร รื่นรมย์
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สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.( ฝ่ายอำนวยการ
สว.(การเงินและพัสดุ)
สว.(วิทยาการ)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศุภเดช จิตรหมั่น
พ.ต.ท.หญิง นงนุช ภู่ระย้า
พ.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ มาประสพ
พ.ต.ต.หญิง ชญาน์นันท์ สินประเสริฐ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-5532-2699 [202]
0-5532-2699 [409]
0-5532-2699 [202]
0-5532-2699 [110]

มือถือ
08-1281-3116
08-7520-7683
08-3619-6633
09-5095-3555

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ไพรินทร์ แสงแก้ว
พ.ต.ท.หญิง ขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง เรณุกา หมอนแพร
พ.ต.ท. หาญณรงค์ ตุ้มประสิทธิ์
พ.ต.ท.หญิง สุนันทา ศรีพันนาม

0-5532-2699 [214]
0-5532-2699 [214]
0-5532-2699 [214]
0-5532-2699 [214]
0-5532-2699 [214]

08-1288-3603
08-1315-4454
08-9638-7344
08-1971-2991
09-5615-1491

กลุ่มงานตรวจเอกสาร โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง ประทุม พรมมี

0-5532-2699

08-3091-6198

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. เชี่ยวชัย พงศ์อัมพรขจี
พ.ต.ท. วิสูตร พันธ์แก้ว
พ.ต.ท.หญิง สุวรินทร์ เลี้ยงกอสกุล
พ.ต.ท.หญิง ธนกร กันนา
พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา ทาพา
พ.ต.ต.หญิง อัจฉราภรณ์ ประสงค์

0-5532-2699 [102]
0-5532-2699 [102]
0-5532-2699 [102]
0-5532-2699 [102]
0-5532-2699 [102]
0-5532-2699 [102]

08-1596-7022
08-1887-4841
09-3461-6951
08-5934-7941
08-9885-5657
06-2614-1423

กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ4)

พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ ศิลาพันธุ์

0-5532-2699

08-1971-6974

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง นวลละออง จรูญชาติ
พ.ต.ท.หญิง น้ำฝน โพธิ์นิยม
พ.ต.ท.หญิง ศรวนีย์ มณีรัตน์

0-5532-2699 [308]
0-5532-2699 [308]
0-5532-2699 [308]

09-5365-0966
08-7318-3306
08-1888-3952

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. กฤช โอภาสนิพัทธ์

0-5532-2699 [308]

08-6611-7695

กลุ่มงานตรวจชีววิยาและดีเอ็นเอ โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง สิริพร การุณวงษ์

0-5532-2699

08-1989-8092

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ภาณุ พิทยาเวชวิวัฒน์

0-5532-2699

08-1973-8459

หน้า 850

สพฐ.ตร.
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699 โทรสารกลาง 0-5532-2678
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง กฤษฏี พงศ์อัมพรขจี

0-5532-2699 [313]

08-1596-7866

พ.ต.อ. พรชัย ผะอบทิพย์
พ.ต.ท.หญิง ดารา มากจาด
พ.ต.ท. พรชัย วิชชุตารัช
พ.ต.ท. กรปภา ชัยนนท์นอก
พ.ต.ต. ประสงค์ สาสตร์ประเสริฐ
พ.ต.ต.หญิง ปรารถนา พานทอง
พ.ต.ต.หญิง ธวัลรัตน์ กาญจนโพชน์

0-5688-2601
0-5688-2601
0-5688-2601
0-5688-2601
0-5688-2601
0-5688-2601
0-5688-2601

09-7239-2814
08-1533-9568
08-1953-9892
08-5180-3791
08-3762-9602
08-9878-1991
08-5121-0371

พ.ต.อ. สมเกียรติ เสวกมหารี
พ.ต.ต.หญิง ศุภธิดา อันถามนต์
พ.ต.ต. วรปรีชา อิ่มเอม

0-5589-6295
0-5589-6295
0-5589-6295

08-1971-3556
08-0119-6889
08-1969-9822

พ.ต.ต.หญิง วรกมล แน่นอุดร
พ.ต.ต.หญิง สมหมาย แสงแก้ว
พ.ต.ท.หญิง อัมพวัน สังคง

0-5571-1966
0-5571-1966
0-5571-1966

08-1736-9665
08-9438-6833
08-1869-1489

พ.ต.ท. ณรงค์ เชิญทอง
พ.ต.ท. สุเทพ ทองเกล็ด
พ.ต.ท.หญิง รุจิฬา อุปริวงศ์
พ.ต.ท. ชูศักดิ์ พันนา

0-5651-3172
0-5651-3172
0-5651-3172
0-5651-3172

08-9708-8459
08-1916-9086
08-4717-1156
08-4818-9335

พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์ ด่านพิกุลทอง
พ.ต.ต. ชัยพร จินดาวงษ์

0-5561-0949
0-5561-0949

08-9968-2277
08-4713-9744

พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ กุณฑโร
พ.ต.ต. ปิยะพงษ์ ดอชนะ
พ.ต.ต. ยศพล ทองนุ่ม

0-5699-0322
0-5699-0322
0-5699-0322

09-1328-9154
09-8750-3345
08-4048-8246

พ.ต.ท. นรพนธ์ อุสาใจ

0-5541-4058

08-8282-5231

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย
นวท. (สบ ๓)
สว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
นวท.(สบ 3)

หน้า 851

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง ไพลิน ภูวนัย
พ.ต.ท.หญิง รัตนา อ่วมสุข
พ.ต.ต. อนุพล พรมปิก
พ.ต.ต.หญิง กฤตยา เกตุสุวรรณ

0-5671-1029
0-5671-1029
0-5671-1029
0-5671-1029

08-1972-4811
08-6213-1494
08-7943-6647
08-0085-7252

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
Police Forensic Science Center 7
อาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
Web Site: www.scdc7.forensic.police.go.th E-mail: vt15_16@hotmail.co.th
รอง ผบก.

พ.ต.อ. ชูชาติ โชคสถาพร

0-3425-1981

08-1974-7456

0-3425-1981 (26)
0-3425-1981
0-3425-1981
0-3425-1981
0-3425-1981
0-3425-1981

08-1481-1140
08-1716-4747
08-7292-4343
08-5266-5956
08-6563-4487
09-7945-2441

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภิญโญ เอี่ยมภู่
พ.ต.ท. วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
พ.ต.ท. ยุทธนา โฉมงาม
พ.ต.ท.หญิง แก้วมณี เปรมปรีสุข
พ.ต.ท.หญิง อิ่มใจ จันโท
พ.ต.ต. ธวัช แสงแก้ว

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โทรศัพท์กลาง 0-3425-0214 โทรสารกลาง 0-3425-0214
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. อดิชัย กัณหา
พ.ต.ท. ธนบดี บุญพา
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ เที่ยงเธียรธรรม

0-3425-0214
0-3425-0214
0-3425-0214

08-1839-3153
08-1695-4447
09-8828-3665

พ.ต.อ.หญิง ภัทราพร อมรไชย

0-3425-1981

09-1074-8312,
08-6317-6155

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจอาวุธและเครื่องกระสุน โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. นิรันดร์ ทองฤทธิ์
พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์ ศรีบุญราษฎร์

0-3425-1981 [16]
0-3425-1981 [16]

08-1559-9300
08-1559-9096

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)

พ.ต.อ. สมหมาย โชติกะนาวิน
พ.ต.ท. ชุมพล เฉลิมวิบูลย์

0-3425-1981
0-3425-1981

08-4082-5912
09-8254-7858
หน้า 852

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โทรศัพท์กลาง 0-3424-2969 โทรสารกลาง 0-3425-8478
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรา นาคไร่ขิง
พ.ต.ท.หญิง จุรีภรณ์ ขำภู่
พ.ต.ท.หญิง ปริศนา เฟื่องฟู
พ.ต.ท.หญิง วิลาสินี วานิชชัง
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร กระฉ่อนวงษ์

0-3424-2969
0-3424-2969
0-3424-2969
0-3424-2969
0-3424-2969

08-1913-3181
08-1986-2245
08-9445-5001
08-1979-3188
08-1440-7754

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง
พ.ต.ท.หญิง กุลนาถ ชนาชินรัฐ
พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์
พ.ต.ต.หญิง นวรัตน์ ใจวิจิตร

0-3425-1981[20]
0-3425-1981[20]
0-3425-1981[20]
0-3425-1981[20]

08-9251-2888
09-9415-5962
08-7694-8777
06-1779-3332

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง พิฐชญาณ์ จิรัญญ์โรจน์

0-3425-1981

08-5965-9461

-

08-63773990,08-64888808

กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. เกษม รัตนวิทย์

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์กลาง 0-3425-1981 โทรสารกลาง 0-3425-8478
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร ธีระทองคำ

0-3425-1981

09-10622343,09-52487426

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3462-0990 โทรสารกลาง 0-3451-8785
ผกก.
นวท.(สบ 2)
สว.

พ.ต.อ. รัชต งามสงวน
พ.ต.ท. สุธีย์ ฉิมพลี
พ.ต.ต.หญิง ญาดา ทองมี

0-3462-0990
0-3462-0990
0-3462-0990

08-1956-2974
08-5513-5514
09-4951-9643

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-3260-2481 โทรสารกลาง 0-3260-2481
ผกก.
นวท.(สบ2)
สว.

พ.ต.อ. วิรัช ทองไทย
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา กัวหา
พ.ต.ต. เกษมศักดิ์ ฉันทะศิริวิศาล

0-3260-2481
0-3260-2481
0-3260-2481

08-1948-5724
08-9798-9946
08-9773-3604

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3278-0413 โทรสารกลาง 0-3278-0413
นวท.(สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร

0-3278-0413

นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรรณ์

0-3278-0413

08-3011-2088
,09-8516-7191
08-7668-6473
หน้า 853

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
ตำแหน่ง
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง มาริษา ปักษาสวย
พ.ต.ต. สันติ ถิ่นวงษ์ม่อม

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3278-0413
0-3278-0413

มือถือ
08-3594-0515
08-7162-0701

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3231-5332 โทรสารกลาง 0-3231-5332
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. อัครวัฒน์ ชินวรสวัสดิ์
พ.ต.ท. ธนบูรณ์ ธัชศฤงคารสกุล
พ.ต.ต.หญิง ศิริกัญญา เรืองศรี

0-3231-5332
0-3231-5332
0-3231-5332

08-9615-5467
08-6349-9442
08-9789-3260

0-3471-1276

08-1586-9468

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-3471-1276
นวท.(สบ 3)

พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม มาศคีรีวงศ์

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์กลาง 0-3485-7552 โทรสารกลาง 0-3485-7552
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
สว.
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ชัยยา หัตถเสรีพงษ์
พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์ ญานุกูล
พ.ต.ต. ณรงค์ แก้วศรี
ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา ปานมณี

0-3485-7552
0-3485-7552
0-3485-7552
0-3485-7552

09-9794-8345
08-9616-9614
08-1921-5466
08-7159-7958

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์กลาง 0-3550-0275 โทรสารกลาง 0-3550-0275
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท. มงคล สุนทรวิภาต
พ.ต.ต. รัฐพล โพธิ์พันธุ์

0-3550-0275
0-3550-0275

08-1583-6963
08-7528-5411

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
Police Forensic Science Center 10
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
Web Site: www.scdc10.forensic.police.go.th E-mail: job_snt@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
นวท.(สบ 5)

พล.ต.ต. ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ
พ.ต.อ. ทิวธวัช นครศรี
พ.ต.อ. ทนงค์ ทองประดับเพชร

0-7327-4405
0-7327-4405
0-7327-4405

08-1569-9020
08-9998-8828
08-7782-4188

0-7327-4424
0-7327-4424
0-7327-4424
0-7327-4424
0-7327-4424

08-9295-5008
08-4859-9955
08-4999-8198
08-1766-2278
08-9288-5788

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(นโยบายและแผน)
สว.(ธุรการ-กำลังพล)

พ.ต.อ.หญิง นิภา เนตรจรัสแสง
พ.ต.ท. โรจนะ เทียนศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง อริญชยา สิทธิกุล
พ.ต.ท. อุกฤษณ์ ศรีนวลขาว
พ.ต.ต.หญิง พรหมภัสสร จันทร์ส่องภพ

หน้า 854

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โทรศัพท์กลาง 0-7327-4406 โทรสารกลาง 0 7327 4424
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. มีเดช แก่งสันเทียะ

0-7327-4406

08-6976-7800

กลุ่มงานตรวจเอกสาร โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ บัวศรี
พ.ต.ต.หญิง บุญตา ใจตรง

0-7327-4424 ต่อ 402
0-7327-4424 ต่อ 402

08-3661-2997
09-3649-9491

0-7327-4424 ต่อ312

08-4160-1148

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ภิญโญ อุ่นแดง

กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. กฤชรัตน์ จินายน

0-7327-4424 ต่อ 306

08-0541-7364

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. กระจ่าง รักษ์ณรงค์

0-7327-4424 ต่อ311

08-1271-1293

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ณัฐพงศ์ คงเอียง
พ.ต.ท.หญิง จีรพันธ์ ศรีสุมล
พ.ต.ต.หญิง อาซีซะ นิลวิสุทธิ์

0-7327-4424 ต่อ 411
0-7327-4424 ต่อ 411
0-7327-4424 ต่อ 411

09-9264-7887
09-5038-6531
08-7107-1488

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ โทรศัพท์กลาง 0-7428-2965-6 โทรสารกลาง 0-7450-0057
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง วรรณรัตน์ พงษ์สุวรรณ
พ.ต.ต. พิรุนพัฒน์ อิทธิประจักษ์
พ.ต.ต.หญิง รพีพร เขียนทอง

0-7428-2965-6
0-7428-2965-6
0-7428-2965-6

08-1963-2859
09-4591-5469
08-9974-8966

0-7327-4424

08-9689-5891

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โทรสารกลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ใจโอบอ้อม

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์กลาง 0-7327-4424 โทรสารกลาง 0-7327-4424
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง อนุช หัสคุณไพศาล

0-7327-4424

08-1440-3050

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์กลาง 0-7351-1612 โทรสารกลาง 0-7351-1612
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. เนติธร วัตตธรรม
พ.ต.ต. ศราวุธ เกาะสมัน

0-7351-1612
0-7351-1612

08-1898-4773
08-4944-1044

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์กลาง 0-7342-3128 โทรสารกลาง 0-7342-3128
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)

พ.ต.อ. นิวัฒน์ ฐิติพันธกุล
พ.ต.ท. มานิตย์ ปานทอง

0-7342-3128
0-7342-3128

08-9462-4046
08-4861-9955

หน้า 855

สพฐ.ตร.

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Institute of Police Forensic Science Training and Research
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 14 ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1039 โทรสารกลาง 0-2252-0330
Web Site: www.iftr-forensic.com E-mail: iftr_police@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
นวท.(สบ 5)

พล.ต.ต. เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์
พ.ต.อ. นิธิ บัณฑุวงศ์
พ.ต.อ. พิภพ ไกรวัฒนพงศ์

0-2205-1470 [1470]
0-2205-1570 [1570]
0-2205-2752 [2752]

08-1472-1666
09-7447-9889
08-9796-0861

0-2205-1039 [1039]
0-2205-1039 [1039]

08-1689-5251
08-4279-9066

0-2205-1743 [1743]
0-2205-1743 [1743]
0-2205-1743 [1743]
0-2205-1743 [1743]

08-1562-4859
09-9964-6393
08-9761-9987
08-8809-1295

0-2205-1586 [1586]
0-2205-1586 [1586]
0-2205-1586 [1586]
0-2205-1586 [1586]

08-6302-7321
08-1537-6364
08-6316-3387
09-9227-7888

0-3259-1132
0-3259-1132
0-3259-1132

08-5155-5596
09-8587-5878
09-9429-1619

0-2205-1586 [1586]
0-2205-1586 [1586]
0-2205-1586 [1586]
0-2205-1586 [1586]

08-6888-8615
09-9153-4509
09-5169-2369
09-4265-9641

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1039 โทรสารกลาง 02-252-0330
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท.หญิง สิรินทร นกเทศ
พ.ต.ต. เดวิช ชัยนนทวัชร์

ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2205-1743 โทรสารกลาง 02-252-0330
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อรรถพล พงษ์สุพรรณ
พ.ต.ท.หญิง พิชชาญา แก้วบรรจง
พ.ต.ท. สมเกียรติ อยู่ศิริ
พ.ต.ต.หญิง แพรวณพัฐร์ หนูตะพงศ์

ฝ่ายพัฒนา โทรศัพท์กลาง 0-2205-1586 โทรสารกลาง 02-252-0330
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. กัมปนาท แสงเพ็ชร์
พ.ต.ท. พงษ์พิสิษฐ์ ปรีชาหาญ
พ.ต.ต.หญิง พันธนิภา วินิจกิจเจริญ
พ.ต.ต.หญิง แสนสุข บุญสืบ

ฝ่ายปกครอง โทรศัพท์กลาง 0-3259-1132 โทรสารกลาง 032-591-133
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. มนวีร์ กลั่นบุศย์
พ.ต.ท. ธนัท ธรรมรังสี
พ.ต.ต. พรโชค ดาปิน

กลุ่มงานมาตรฐาน โทรศัพท์กลาง 0-2205-1586 โทรสารกลาง 02-252-0330
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง กนกวรรณ สุขจิต
พ.ต.ท. ศุภชัย ภู่พลับ
พ.ต.ท. ประเวส ภูบุญเต็ม
พ.ต.ต.หญิง ปัทม์คีติกา กิฎามร

หน้า 856

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
Police Forensic Science Center 8
168 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์กลาง 0-7728-6007 โทรสารกลาง 0-7728-6007
Web Site: www.scdc8.forensic.police.go.th E-mail: forensic.police.c8@gmail.com
รอง ผบก.

พ.ต.อ. สาธิต ก้อนแก้ว

0-7727-3901

08-1963-4915

พ.ต.อ. ธานินทร์ สินลา
พ.ต.ท.หญิง ขจรศรี แก้วคล้าย
พ.ต.ท.หญิง เดือนเพ็ญ มีแก้ว
พ.ต.ท. สมพงษ์ จุลศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง เจษฎา ใจกระจ่าง
พ.ต.ท.หญิง มรรยาท สุวรรณแสง

0-7728-9287
0-7728-9287
0-7727-3901
0-7728-9287
0-7727-3901
0-7728-9287

08-7556-6459
08-1486-5207
08-1535-7632
08-1273-9028
08-9650-8847
08-1958-5155

พ.ต.อ. สุรพล ใจแสน
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ พลเกษตร
พ.ต.ท. สมบุญ ศรีวิรุฬห์โชติ
พ.ต.ท.หญิง เนตรทราย วงศ์พรต

0-7727-3901
0-7727-3901
0-7727-3901
0-7727-3901

08-9851-8016
08-1737-2652
08-1797-4997
08-9733-2107

พ.ต.อ.หญิง กุลดา สุวรรณรัตน์

0-7727-3901

08-9895-9797

พ.ต.อ. ไวพจน์ มีแก้ว
พ.ต.ท. พงษ์พัฒน์ สุทธิประภา

0-7728-6007
0-7728-3106

08-9970-2747
08-5084-3652

พ.ต.อ. ปรอง เกิดมีสุข

0-7728-6007

08-6267-4505

พ.ต.อ. ธาดา เพชรกาฬ
พ.ต.ท.หญิง เด่นระวี ทองรัตน์
พ.ต.ท.หญิง สุนิชา รัตนคช
พ.ต.ท.หญิง อินทิรา สุทธิประภา

0-7728-3106
0-7728-3106
0-7728-3106
0-7728-3106

08-1797-3001
08-6680-8702
09-5083-9571
08-9920-2167

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
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สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม
พ.ต.ท.หญิง จรัสศรี สำราญ

0-7728-9287
0-7728-9287

08-1257-3183
08-6902-8577

พ.ต.อ.หญิง ทรงรัตน์ ถิ่นหนองจิก

0-7727-3901

08-6491-6375

พ.ต.อ.หญิง เรวดี วรรณโพธิ์กลาง

0-7727-3901

08-1780-7348

พ.ต.อ. มานัส จงวิมาณสินธุ์

0-7727-3901

08-1442-3997

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง โทรศัพท์กลาง 0-7781-1827 โทรสารกลาง 0-7781-1827
นวท.(สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง ศุภนิจ ศรีทองฉิม

0-7781-1827

08-2499-9985

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร โทรศัพท์กลาง 0-7765-8306 โทรสารกลาง 0-7765-8306
นวท.(สบ 4)
สว.

พ.ต.อ. โจม โกไศยกานนท์
ร.ต.อ. ภานุวัฒน์ โฉมยงค์

0-7765-8306
0-7765-8306

08-1389-7312
09-4478-2894

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์กลาง 0-7621-1176 , 0-7621-8200 โทรสารกลาง 0-7621-1176
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
สว.

พ.ต.อ. สมนึก วรรณชิต
พ.ต.ท. จิระพล เขาสูง
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ หนูผึ้ง
พ.ต.ท.หญิง สุดากาญจน์ โลหะนะ

0-7621-1176
0-7621-1176
0-7621-1176
0-7621-1176

09-4579-7684
09-8104-0766
08-6690-6449
09-8581-8934

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์กลาง 0-7561-2981 โทรสารกลาง 0-7561-2981
นวท(สบ 4)
นวท.(สบ 3)

พ.ต.อ. วชิรา ละเอียดศิลป์
พ.ต.ท.หญิง ประเพ็ญพิศ คงมาก

0-7561-2981
0-7561-2981

08-9970-1857
08-6687-5077

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา โทรศัพท์กลาง 0-7643-0171 โทรสารกลาง 0-7643-0171
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง นายิกา งามประดิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง ญาณิสร ประสงค์

0-7643-0171
0-7643-0171

08-6597-5433
08-9471-3697

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์กลาง 0-7534-1033 โทรสารกลาง 0-7534-1033
นวท(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
สว.

พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ พาหุบุตร
พ.ต.ท.หญิง เปรมฤดี สุนทร
พ.ต.ท.หญิง เด่นดวง คงพลปาน
พ.ต.ต. จิรพงศ์ เจียดคง
ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ หมื่นระย้า

0-7534-1033
0-7534-1033
0-7534-1033
0-7534-1033
0-7534-1033

08-6685-8316
08-6781-9389
09-3695-2039
08-9869-0620
08-7388-4651

หน้า 858

สพฐ.ตร.

ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Bomb Data Center
52 อาคาร 23 ชั้น 2 ถ.เศรษฐศิร แขวงถนนนครไชยศร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241-0100 โทรสารกลาง 0-2241-0112
Web Site: www.http://thaibdc.forensic.police.go.th E-mail: thaibdc@gmail.com
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. มินทร์ ชูเลิศ
พ.ต.ท. เดชภัทร ภัยลี้
พ.ต.ท. สุรนาท วงศ์พรหมชัย
พ.ต.ท.หญิง ทิพวัลย์ จันทร์แจ่ม
พ.ต.ต. รัฐวิทย์ วันเพ็ญศรี

0-2241-0100
0-2241-0100
0-2241-0100
0-2241-0100
0-2241-0100

08-5833-3359
08-3363-6565
08-6380-7976
08-9879-1815
08-9639-0008

กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
Disaster Victim Identification Subdivision
อาคาร 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2558 โทรสารกลาง 0-2251-1283
Web Site: www.tdvi.forensic.police.go.th E-mail: dvithailand@gmail.com
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
นวท.(สบ ๒)
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง บังอร คล้ายสกุล
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ พุดไทย
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ไกรนรา
พ.ต.ท.หญิง วิภาดา มาตแย้ม
พ.ต.ท. สมเดช แย้มพจนา
พ.ต.ต. สุทธิชัย คำมี
พ.ต.ต.หญิง มณฑินี สิงห์กิ้ง
พ.ต.ต. ทสิวัฒน์ หูทอง
พ.ต.ต. พชร แสนชัยสกุลกิจ

0-2205-2889 [2889]
0-2205-2558 [2558]
0-2205-2558 [2558]
0-2205-2558 [2558]
0-2205-2558 [2558]
0-2205-2558 [2558]
0-2205-2558 [2558]
0-2205-1488 [1488]
0-2205-1488 [1488]

08-1617-6686
09-4615-5141
08-9206-1413
08-6396-2111
08-7987-2055
08-7406-3492
08-4194-9888
08-3000-0369
08-6378-0901

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
Police Forensic Science Center 4
323 หมู่ 16 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง 0-4320-2070 โทรสารกลาง 0 4320 2075
Web Site: http/www.scdc4.forensicpolice.go.th E-mail: scdc04document@hotmail.com
รอง ผบก.

พ.ต.อ. บุญชัย ฤาชัยสา

0-4320-2070 [163]

08-9607-3532
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สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. รุตจิรัสย์ นามสีฐาน
พ.ต.ท. เกียรติก้อง มหาเกตุ
พ.ต.ท. สะอาด ทางทอง
พ.ต.ต.หญิง ชนกานต์ แก้วสิมมา
พ.ต.ต.หญิง พูนทรัพย์ พิพิธหิรัญการ

0-4320-2070 [106]
0-4320-2070 [112]
0-4320-2070 [158]
0-4320-2070 [112]
0-4320-2070 [158]

08-1345-5664
08-1766-3693
08-4631-8210
09-4260-5554
08-1872-4922

พ.ต.อ. สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์
พ.ต.ท.หญิง เอื้องฟ้า จันทะเกิด
พ.ต.ท. วรากุล กาญจนกัณโห
พ.ต.ท.หญิง นันทกาล ตาลจินดา
พ.ต.ต.หญิง มัตติกา สุขประเสริฐ
พ.ต.ต.หญิง พรพรรณ ประสงค์ธรรม

0-4320-2070 [128]
0-4320-2070 [128]
0-4320-2070 [128]
0-4320-2070 [128]
0-4320-2070 [128]
0-4320-2070 [128]

08-9619-7109
08-9712-1277
08-3145-4536
08-6318-1700
08-7862-8977
09-1864-6042

พ.ต.อ. ธนพล ภาระพงษ์

0-4320-2070 [147]

09-1130-3583

พ.ต.อ. วิรัตน์ มะแก้ว

0-4320-2070[138]

08-9215-5348

พ.ต.อ. มนตรี อามินเซ็น

0-4320-2070 [135]

08-9677-4488

นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. นิติธร ยุกตะเสวี

0-4320-2070 [149]

นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง บุศยรินทร์ วรรณโนมัย
พ.ต.ท.หญิง สุธิสา ใครอุบล
พ.ต.ท. ชวลิต เชาว์พานิชย์เวช

0-4320-2070 [149]
0-4320-2070 [149]
0-4320-2070 [149]

09-39514797,09-74461199
08-9417-9337
08-1975-3815
08-9891-7392

พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ
พ.ต.ท.หญิง ระวีวรรณ บุรินทร์ประโคน
พ.ต.ท.หญิง สกุลตลา อาจวิชัย
พ.ต.ท.หญิง นิศรา ปานเหง้า
พ.ต.ต.หญิง อรเกษม สาลาด

0-4320-2070 [137]
0-4320-2070 [137]
0-4320-2070 [137]
0-4320-2070 [137]
0-4320-2070 [137]

08-1051-2996
08-9716-2711
08-5055-0036
08-9096-5496
08-5763-5680

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

กลุ่มงานตรวจเอกสาร
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

หน้า 860

สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4320-2070 [118,124]
0-4320-2070 [118,124]
0-4320-2070 [118,124]
0-4320-2070 [118,124]
0-4320-2070 [118,124]

08-1291-8968
09-5596-5454
08-9798-2913
08-7869-8069
08-1876-2815

พ.ต.อ. บรรพจน์ กูดอั้ว

0-4320-2070

08-4351-7941

พ.ต.อ. จิรวัชร ธนูรัตน์

0-4320-2070 [117]

08-9656-5453

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. อาคม เกษร
พ.ต.ต.หญิง ศิรินทริพย์ พลชา
พ.ต.ต.หญิง ศิรินดา สุทธิจิต
พ.ต.ต. วิทยา วงษ์ตรี
พ.ต.ต.หญิง ธนียา ศรีมณฑา

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นวท.(สบ 4)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
นวท.(สบ 4)

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์กลาง 0-4222-1394 โทรสารกลาง 0-4222-1394
นวท.(สบ 4)

พ.ต.อ. มารุต วังณะยูนุช

0-4222-1394

08-1498-8750

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์กลาง 0-4231-2530 โทรสารกลาง 0-4231-2530
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท. สันติภาพ สมบัตินันท์
พ.ต.ต. สุเจน หลิ่มน้อย

0-4231-2530
0-4231-2530

08-1729-3282
09-0983-6668

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย โทรศัพท์กลาง 0-4281-3526 โทรสารกลาง 0-4281-3526
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท. ดำรงค์ชัย ชนาภัทรภณ
พ.ต.ต.หญิง จิราณี คงธัญญงาม

0-4281-3526
0-4281-3526

08-9062-6984
08-9941-2310

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์กลาง 0-4372-3534 โทรสารกลาง 0-4372-3534
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. พิทักษ์ วิริยะ
พ.ต.ท.หญิง ดลฤดี เพ็ชรประดิษฐ์
พ.ต.ท. วิทยา จันทรศิลป์
พ.ต.ต. ศักรินทร์ วีรธนศิลป์

0-4371-2663
0-4371-2663
0-4371-2663
0-4371-2663

08-5004-6519
08-1592-5233
08-3355-0975
09-1867-2315

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์กลาง 0-4241-2882 โทรสารกลาง 0-4241-2882
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง เพียงหทัย สุพล
พ.ต.ท.หญิง ปิยะพร จึงสถิตกุล

0-4241-2882
0-4241-2882

08-4466-5885
08-1282-4720

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์กลาง 0-4271-4911 โทรสารกลาง 0-4271-4911
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์
พ.ต.ท. ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.ต.หญิง อรรถพร ไชยชมภู
พ.ต.ต.หญิง สุพรรษา โพธิอุดม

0-4271-4911
0-4271-4911
0-4271-4911
0-4271-4911

08-4601-1641
08-9714-9980
08-1111-1334
08-5452-3061
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สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์กลาง 0-4351-2984 โทรสารกลาง 0-4351-2984
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ. สมเกียรติ เกียรติวิชัยงาม
พ.ต.ท.หญิง มนัฎฐ์ชนก มหาชนะวงศ์
พ.ต.ท. อัมพร สอนสี
พ.ต.ท.หญิง สุกัลยา คณาศรี

0-4351-2984
0-4351-2984
0-4351-2984
0-4351-2984

09-5253-5939
08-6945-3616
08-6015-7122
08-1117-3665

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์กลาง 0-4261-1982 โทรสารกลาง 0-4261-1982
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท. ราม พรมโสดา
พ.ต.ท.หญิง ลำเทียน บุทธิจักร

0-4261-1982
0-4261-1982

08-1579-6606
08-9713-8316

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์กลาง 0-4381-2340 โทรสารกลาง 0-4381-2340
นวท.(สบ 4)
นวท.(สบ 3)
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง โศภชา สิงห์ทอง
พ.ต.ท. เกียรติก้อง เงินสง่า
พ.ต.ท.หญิง ธัญสินี บุรี
พ.ต.ท.หญิง เมธาพร นันลา

0-4381-2340
0-4381-2340
0-4381-2340
0-4381-2340

09-6147-8045
08-7425-9842
08-5746-5876
08-9420-7165

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์กลาง 0-4249-2258 โทรสารกลาง 0-4249-2258
นวท.(สบ 2)
นวท.(สบ 2)

พ.ต.ท. สมชาย สัพโส
พ.ต.ท. ชาติกล้า ไชยประทุม

0-4249-2258
0-4249-2258

08-1736-0280
08-7864-1392
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สทส.
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Office of Information and Communication Technology
อาคาร 8 (เดิม 33) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1054 โทรสารกลาง 0-2205-2689
Web Site: www.ict.police.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
ผบก.ประจำ
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
พล.ต.ต. ประยุทธ ชวนะวงศ์
พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวิชัย
พล.ต.ต. พีระวัฒน์ บุญลักขะ
พ.ต.ต. ภิญญู ธรรมนรภัทร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-1633 [1633]
0-2205-2620 [2620]
0-2205-1982 [1982]
0-2205-2520 [2520]
0-2205-1633 [1633]

มือถือ
08-1657-8000
08-7060-8555
08-1639-4477
08-4751-8484
08-6461-3286

กองตำรวจสื่อสาร
Police Communications Division
อาคาร 8 (เดิม 33) ชั้น 3 ถ.พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1118, 0-2205-1526 โทรสารกลาง 0-2205-1119
Web Site: www.communications.police.go.th E-mail: human_commu@hotmail.com
ผบก.สส.
รอง ผบก.สส.
รอง ผบก.สส.
รอง ผบก.สส.
รอง ผบก.สส.
รอง ผบก.สส.

พล.ต.ต. ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์
พ.ต.อ. อาคม ไตรพยัคฆ์
พ.ต.อ. มานะ ปุยะกุล
พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ ทิพย์โยธา
พ.ต.อ. วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ
พ.ต.อ. เฉลิมพนธ์ มะลิวัลย์

0-2205-1765 [1765]
0-2205-1946 [1946]
0-2205-2386 [2386]
0-2205-2004 [2004]
0-2205-1112 [1112]
0-2205-1145 [1145]

08-1901-6677
08-1904-1945
08-1875-6776
08-9103-8775
08-6422-5555
08-7933-0138

0-2205-1163 [1163]
0-2205-2774 [2774]
0-2205-2116 [2116]
0-2205-1123 [1123]
0-2205-1136 [1136]
0-2205-1291 [1291]
0-2205-1120 [1120]

08-5797-1441
08-9206-1416
08-1373-0909
08-1318-1675
08-9659-7719
09-2625-2419
08-5245-8772

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1118 โทรสารกลาง 0-2205-1119
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝอ.สส.(แผนและงบประมาณ)
สว.ฝอ.สส.(พัสดุ)
สว.ฝอ.สส.(ธุรการและกำลังพล)
สว.ฝอ.สส.(การเงิน)

พ.ต.อ. สุรกาญจณ์ นาคสิงห์
พ.ต.ท.หญิง วรภร สนธิเวช
พ.ต.ท. พิชิต คงพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง ลักษณาภรณ์ ดีโท่น
พ.ต.ท. ภูชิชย์ กิจโกศล
พ.ต.ต. ชินวัฒน์ เรืองอร่าม
พ.ต.ต.หญิง สมใจ ลอยมา

หน้า 863

สทส.

กองตำรวจสื่อสาร
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายการสื่อสาร 1 โทรศัพท์กลาง 0-2205-1156 โทรสารกลาง 0-2254-1456
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (ศูนย์ปทุมวัน)
สว. (ศูนย์ฝึกฯ)
สว. (ปฏิบัติการสื่อสารพิเศษ)
สว. (แผนฯ)

พ.ต.อ. สุชาติ หวานวาจา
พ.ต.ท. สุนันท์ จันทร์โนทัย
พ.ต.ท. นมัสการ นิลกำแหง
พ.ต.ท. โสจิรัตน์ โลหะเนตร
พ.ต.ท. สรวิศ ปาณะจำนงค์
พ.ต.ท. นิกร แทนสุวรรณ
พ.ต.ท. วิชัย เสริฐวิชา

0-2205-1219 [1219]
0-2579-4550
0-2205-1156
0-2205-1146
0-2279-4550
0-2279-4550
0-2205-1262

08-6892-6998
08-9891-7085
09-2260-9292
08-5210-4949
08-3311-8284
08-1205-4997
08-4303-9384

0-2984-6376
0-2984-6376
0-2984-6376
0-2579-4616
0-2984-6483
0-2579-1651
0-2205-2142

08-1627-9706
08-6101-9009
08-6760-3959
08-4145-0788
08-6007-9011
08-5373-2275
08-9206-1417

0-3846-7600
0-3846-7600
0-3524-1416
0-3846-7676
0-3932-5201

08-1304-4890
08-1627-0201
08-1737-0716
08-1639-0179
08-1914-1940

0-4425-9306
0-4425-9306
0-4425-9306
0-4437-1359
0-4525-5815
0-4323-7407

08-6978-7714
08-1819-5511
08-5263-6565
08-1730-5026
08-6245-7899
09-4381-0896

0-5524-7078
0-5524-7078
0-5524-7078

06-1959-8956
08-6691-0333
08-5225-2050

ฝ่ายการสื่อสาร 2 โทรศัพท์กลาง 0-2984-6376 โทรสารกลาง 0-2574-6695
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.ฝสส.2 สส. (ศบส.1 น.)
สว.ฝสส.2 สส. (ศบส.2 น.)
สว.ฝสส.2 สส. (เสาและสายอากาศ)
สว.ฝสส.2 สส. (บริการโสตทัศนูปกรณ์)

พ.ต.อ. จักรพันธุ์ รัตนเทวมาตย์
พ.ต.ท. พรชัย โฆษิตสุรังคกุล
พ.ต.ท. สุนทร คลายโศรก
พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ แก้วนาค
พ.ต.ท. เนติรัฐ ศรีชมภู
พ.ต.ท. ทะนอง วงษ์นารี
พ.ต.ท. ชัยยุทธ โนแก้ว

ฝ่ายการสื่อสาร 3 โทรศัพท์กลาง 0-3846-7600 โทรสารกลาง 0-3846-7600
ผกก.ฝสส.3 สส.
รอง ผกก.ฝสส.3 สส.
สว.ฝสส.3 สส. (ศบส.1 อย.)
สว.ฝสส.3 สส. (ศบส.2 ชบ.)
สว.ฝสส.3 สส. (ศบส.2 จบ.)

พ.ต.อ. ถวิล จันทร์แก้ว
พ.ต.ท. สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์
พ.ต.ท. ดิเรก กรณ์สิงห์
พ.ต.ท. ชัยยุทธ หลายสุทธิสาร
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ธารรัตนานุกูล

ฝ่ายการสื่อสาร 4 โทรศัพท์กลาง 0-4425-9306 โทรสารกลาง 0-4425-9187
ผกก.ฝสส.4 สส.
รอง ผกก.ฝสส.4 สส.
รอง ผกก.ฝสส.4 สส.
สว.ฝสส.4 สส. (ศบส.3 นม.)
สว.ฝสส.4 สส. (ศบส.3 อบ.)
สว.ฝสส.4 สส. (ศบส.4 ขก.)

พ.ต.อ. สุเทพ คำคม
พ.ต.ท. เพทาย ดีสีปาน
พ.ต.ท. สุภาพ ขุนวิเศษ
พ.ต.ท. ศิระ สวดธรรมกิตติ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ดวงแสง
พ.ต.ท. วรัณรุตม์ แสนวิเศษ

ฝ่ายการสื่อสาร 5 โทรศัพท์กลาง 0-5524-7078 โทรสารกลาง 0-5524-7079
ผกก.ฝสส.5 สส.
รอง ผกก.ฝสส.5 สส.
รอง ผกก.ฝสส.5 สส.

พ.ต.อ. ชัย วรากุลวณิช
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ เรือนอินทร์
พ.ต.ท. สิรภพ วงษ์คำ
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สทส.

กองตำรวจสื่อสาร
ตำแหน่ง
สว.ฝสส.5 สส. (ศบส.5 ชม.)
สว.ฝสส.5 สส. (ศบส.6 พล.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมชาย ออมสิน
พ.ต.ท. สุนทร เชิดโฉม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-5327-7943
0-5525-8459

08-9110-6922
08-1786-0907

0-3265-2595
0-3265-2595
0-3265-2595
0-3424-3184
0-7740-5360
0-7535-6441

08-6969-8899
08-1402-1956
09-0975-1262
08-1036-7775
09-2287-1133
08-1891-8299

0-7432-3994
0-7432-3994
0-7431-1510

08-1891-6373
08-9654-9431
08-5660-3545

ฝ่ายการสื่อสาร 6 โทรศัพท์กลาง 0-3265-2595 โทรสารกลาง 0-3265-2595
ผกก.ฝสส.6 สส.
รอง ผกก.ฝสส.6 สส.
รอง ผกก.ฝสส.6 สส.
สว.ฝสส.6 สส. (ศบส.7 นฐ.)
สว.ฝสส.6 สส. (ศบส.8 สฎ.)
สว.ฝสส.6 สส. (ศบส.8 นศ)

พ.ต.อ. ธนชาติ ศุภวุฒิ
พ.ต.ท. สมชัย ไวว่อง
พ.ต.ท.หญิง กุศลิน งดงาม
พ.ต.ท. ชาลี ขำแดง
พ.ต.ท. อำนาจ โรจนวรุดม
พ.ต.ท. คมศักดิ์ มัชฌิมวงศ์

ฝ่ายการสื่อสาร 7 โทรศัพท์กลาง 0-7432-3994 โทรสารกลาง 0-7432-3994
ผกก.ฝสส.7 สส.
รอง ผกก.ฝสส.7 สส.
สว.ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)

พ.ต.อ. สมศักดิ์ พรหมพิชัย
พ.ต.ท. สุคนธ์ เพชรสุวรรณ
พ.ต.ท. วิเรนทร์ รัตนคช

กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1359 โทรสารกลาง 0-2252-9725
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว. (ประชาสัมพันธ์)
สว. (วิเคราะห์และประเมินผล)
สว. (วิทยุกระจายเสียง)
สว. (อำนวยการ)

พ.ต.อ. วิชา กันทาสุข
พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร โสภณธาดา
พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ พูลสุข
พ.ต.ท. อัศวิน วงค์บัวเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ฉัตร์รวี ศิวัฒน์ธัญโชติ
พ.ต.ต. ธนกิจ ขำล้วน
พ.ต.ต.หญิง นงนุช ลาภเกิน

0-2205-1150 [1150]
0-2205-1117 [1117]
0-2205-1117 [1117]
0-2205-1359 [1359]
0-2205-1128 [1128]
0-2205-1128 [1128]
0-2205-1128 [1128]

08-6194-9635
08-1935-1979
08-0422-6665
08-9999-6463
09-2536-6956
09-1873-0700
08-5994-6906

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ โทรศัพท์กลาง 0-2205-1406 โทรสารกลาง 0-2205-1887
ผกก.กพถ.สส.
รอง ผกก.กพถ.สส.
วฟส. (สบ 3) กพถ.สส.
วฟส. (สบ 3) กพถ.สส.
ชฟส. (สบ 3) กพถ.สส.
วฟส. (สบ 3) กพถ.สส.
วฟส. (สบ 3) กพถ.สส.
ชฟส. (สบ 2) กพถ.สส.
ชฟส. (สบ 2) กพถ.สส.
ชฟส.(สบ 2) กพถ.สส.
สว.กพถ.สส. (ช่างไฟฟ้าสื่อสาร)

พ.ต.อ. เรวัต หัสเสนะ
พ.ต.ท.หญิง ธมลวรรณ โรจน์ขจรนภาลัย
พ.ต.ท. ทวิ ประทุมทาน
พ.ต.ท. วิโรจน์ ดอกลำเจียก
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ด้วงแพง
พ.ต.ท. พงศ์พันธ์ นุชนารถ
พ.ต.ท. ชยเดช มิ่งรักษาธนา
พ.ต.ท. สัณฑิชัย ลองพิชัย
พ.ต.ท. ธนาวุฒิ อรชุน
พ.ต.ท. สุพงษ์ ศรีนวล
พ.ต.ท. ประเสริฐศักดิ์ ประเสริฐโสภา

0-2205-1500 [1500]
0-2205-1490 [1490]
0-2205-1406 [1406]
0-2205-1105 [1105]
0-2205-1406 [1406]
0-2205-1406 [1406]
0-2205-1406 [1406]
0-2522-7201 [7201]
0-2205-1406 [1406]
0-2205-1406 [1406]
0-2205-1198[1198]

08-1618-1388
09-1515-5146
08-5906-7268
08-0234-5782
08-8829-2096
08-1880-0808
08-8952-5998
08-6777-8872
08-1922-4337
08-6506-5543
08-9994-7198
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สทส.

กองตำรวจสื่อสาร
ตำแหน่ง
สว.กพถ.สส. (ประมวลผล)
สว.กพถ.สส. (ประมวลผล)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง บุปผา นิลมณี
พ.ต.ต.หญิง เนาวรัตน์ เลี่ยงฮะ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2205-2999[2999]
0-2205-2998[2998]

มือถือ
08-9222-4848
08-6782-1572

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
Central Information Technology Center
อาคาร 5 (เดิม 19) (สำนักงานกำลังพล) ชั้น 2 ถ.พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1840-3 โทรสารกลาง 0-2251-0162, 0-2205-2300
Web Site: http://pitc.police.go.th E-mail: pantep.t@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

พล.ต.ต. สุนทร เฉลิมเกียรติ
พ.ต.อ. มนตรี สีทอง
พ.ต.อ.หญิง ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์

0-2205-2324 [2324]
0-2205-1846[1846]
0-2205-1753 [1753]

08-9153-9191
08-1628-5115
08-1859-0951

พ.ต.อ. จีระศักดิ์ เหล่าทัพ
พ.ต.ท. เสกสันติ จันทวงศ์
พ.ต.ท. ภานุภณ ราชวงศ์
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ สงวนศิลป์
พ.ต.ท. สราวุฒิ ปรีดากรณ์

0-2205-1017 [1017]
0-2205-1841 [1841]
0-2205-1016 [1016]
0-2205-1015 [1015]
0-2205-2300 [2300]

08-1737-1166
08-1909-7199
08-1939-6336
08-9034-2775
08-1984-1596

ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อัษฎางค์ ม่วงศรี
พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ อุตรมาตย์

08-7554-5557
08-9672-7353

รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง สมใจ อ้นไชยะ

สว.

พ.ต.ต.หญิง ปวีณา มีมอญ

สว.

พ.ต.ต. มนตรี บุญโสภา

สว.

พ.ต.ต. ไมตรี จันทร์สุข

0-2205-2316 [1989]
0-2205-2316
[2316,1843]
0-2205-2316
[2316,1843]
0-2205-2316
[2316,1843]
0-2205-2316
[2316,1843]
0-2205-2316
[2316,1843]
0-2205-1848 [1848]
0-2205-2209 [2209]
0-2205-2209 [2209]

08-1643-8555
08-1612-8804
08-1720-9237

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

08-3188-4219
08-3694-2354
08-1139-6245
08-6360-6757

กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. อำนาจ ไตรพจน์
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ธวัชราภรณ์
พ.ต.ท.หญิง ละม่อม เพชรอุบล
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สทส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ขาวดี
พ.ต.ท.หญิง กัลยา แก้วทอง
พ.ต.ต. กรกต พยัคฆโยธี
พ.ต.ต.หญิง สมหมาย ภู่ศาสตร์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2205-2209 [2209]
0-2205-2209 [2209]
0-2205-2209 [2209]
0-2205-2209 [2209]

08-1824-0705
08-5073-7880
08-3188-4437
08-1420-5754

กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ผกก.

พ.ต.อ. จารุวัตร วุทราพงษ์วัฒนา

0-2205-1847 [1847]

รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. อักษร เพลิงเทียน
พ.ต.ท.หญิง สุพัฒนา สุนทรอภิชาต
พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ สุขทัศน์

0-2205-2304 [2304]
0-2205-2304 [2304]
0-2205-2304 [2304]
0-2205-2304 [2304]

08-1498-3349,
08-1701-1991
08-1448-3590
08-1409-3803
08-9785-6835
08-9929-0753

0-2205-1373 [1373]
0-2205-1658 [1658]
0-2205-2324 [2324]
0-2205-2789 [2789]
0-2205-2209 [2209]
0-2205-1730 [1730]

08-6997-0726
08-1612-8804
08-7102-1236
08-1841-3596
08-1766-4929
08-1239-7419

พล.ต.ต. ศิริพงษ์ ติมุลา
พ.ต.อ. กัลป์ ทังสุพานิช
พ.ต.อ. นิเวศน์ อาภาวศิน
พ.ต.อ. อำนาจ อุตรมาตย์

0-2205-2757 [2757]
0-2205-1889 [1889]
0-2205-2688 [2688]
0-2205-1214 [1214]

08-1842-1655
08-1442-6633
08-1641-5079
08-4633-8869

พ.ต.อ. ธีรเชษฐ์ ธนวินรวีร์
พ.ต.ท. วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร
พ.ต.ท.หญิง สินีนาท เทียนชูพงษ์
พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ ทองก๋ง

0-2205-2267 [2267]
0-2205-2624 [2624]
0-2205-2624 [2624]
0-2205-2624 [2624]

08-4477-8888
08-9448-5992
08-1899-5544
09-7235-3805

กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สายฝน สุกัญจนาถ
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ธวัชราภรณ์
พ.ต.ท. กิติชัย ระรวยรื่น
พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ พิมพ์พรม
พ.ต.ท. โชค ลิ่มสกุล
พ.ต.ต. วรภัทร์ วรรณธรรม

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
Information Technology Support Division
อาคาร 8 (เดิม 33) ชั้น 4 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2624 โทรสารกลาง 0-2652-5063
Web Site: www.itsupport.police.go.th E-mail: info@police.go.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
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สทส.

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อรรถพล เฉลิมศรี
พ.ต.ท. ธรรม์พร กาญจนาภา
พ.ต.ท. สภัทรา ชัยรัตน์
พ.ต.ท. ณัฐศิริ มณีรัตน์
พ.ต.ต. คณาเดช คณาสาคร

0-2205-2687 [2687]
0-2205-2576 [2576]
0-2205-2576 [2576]
0-2205-2576 [2576]
0-2205-2576 [2576]

08-6336-1193
09-5582-5569
08-1206-5995
08-1422-0842
08-4645-6445

พ.ต.อ. พิษณุ สิทธิฑูรย์
พ.ต.ท. อุทัย พันธ์โกศล
พ.ต.ท.หญิง นิลวรรณ จันทรา
พ.ต.ท.หญิง พัชราภรณ์ อักษรนำ

0-2205-2188 [2188]
0-2205-2628 [2628]
0-2205-2628 [2628]
0-2205-2628 [2628]

08-6308-2222
08-1612-9144
08-5332-9022
08-5076-0123

0-2205-1419 [1419]
0-2205-2261 [2261]
0-2205-2193 [2193]
0-2205-2193 [2193]

08-4002-2311
08-9214-1987
08-1656-5542
08-4545-6235

0-2205-2128 [2128]
0-2205-2627 [2627]
0-2205-2627 [2627]
0-2205-2627 [2627]
0-2205-2627 [2627]
0-2205-2627 [2627]
0-2205-2627 [2627]

06-1542-3942
08-1399-9486
08-1839-9149
08-3555-2726
08-6087-8833
08-6366-4359
08-1659-1998

กลุ่มงานอินเตอร์เน็ต
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธีระยุทธ์ ทองสาริ
พ.ต.ท. ลินดา บัลลังน้อย
พ.ต.ท. กฤษณพร ทัพทวี
พ.ต.ต.หญิง สุนิสา ทรงพร

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ก้องกฤดาคม กิตติถิระพงษ์
พ.ต.ท. ชนวัฒน์ พัดวิจิตร
พ.ต.ท.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์
พ.ต.ท. วงกต สุวรรณวัฒน์
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ พึ่งแย้ม
พ.ต.ต. ชานนท์ คำนวนศักดิ์
พ.ต.ต. อาทิตย์ ชาตินักรบ

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
ชั้น 1 อาคาร 8 (เดิม 33) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-1054 โทรสารกลาง 0-2205-2689
Web Site: www.ictgenral.police.go.th E-mail: ict.gtsub1@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.อก.สทส.(1)
รอง ผบก.อก.สทส.(2)

พล.ต.ต. ภาดล ประภานนท์
พ.ต.อ. ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์
พ.ต.อ.หญิง นภกุล อัมพวะมัต

0-2205-1480 [1480]
0-2205-2516 [2516]
0-2205-2517 [2517]

06-1397-4449
08-9478-1881
08-1801-9861
หน้า 868

สทส.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 1
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วีรวัธน์วณิชย์
พ.ต.ท. ยุติธรรม มหานิล
พ.ต.ท. อดีต เพียรเจริญ
พ.ต.ต. ภัทราดร ภิรมย์ภู่
พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ เกตุเอม

0-2205-1054 [1054]
0-2205-1054 [1054]
0-2205-1958 [1958]
0-2205-1054 [1054]
0-2205-1215 [1215]

09-5753-7954
08-1300-5539
08-1295-8876
08-3780-2951
08-9439-7800

พ.ต.อ. กิตติพงษ์ สุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง รัตนา ละมูนกิจ
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา คุระวรรณ
พ.ต.ท. สรช ชาติทอง

0-2205-1052 [1052]
0-2205-1052 [1052]
0-2205-1866 [1866]
0-2205-1866 [1866]

08-1817-3805
08-6383-2251
08-1493-9679
08-9089-3785

พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง ชลินทรา กุลรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ภารดี รัตนบรรเจิดกุล
พ.ต.ท.หญิง ดารณี ศรีจันทร์
พ.ต.ท. ชธิปัติ ปรางค์นวรัตน์

0-2205-2263 [2263]
0-2205-1402 [1402]
0-2205-1980 [1980]
0-2205-1980 [1980]
0-2205-1980 [1980]

08-4455-9119
09-1849-5915
06-1539-4263
08-4082-0940
08-1564-6968

พ.ต.อ. จำรัส รุ่งเรือง
พ.ต.ท. ภัณฐิกา นิติศรีวรกุล
พ.ต.ท. สุวัฒชัย ศรีทองสุข
พ.ต.ท. ณภต เพ็งคาสุคันโธ
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร คำกองแก้ว

0-2205-2283 [2283]
0-2205-1086 [1086]
0-2205-1414 [1414]
0-2205-1414 [1414]
0-2205-1414 [1414]

08-1859-1655
09-5456-9146
08-4644-2445
09-9046-6556
09-9419-0886

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 2
ผกก.
รอง ผกก.
สว. (ธุรการ)
สว. (ยุทธศาสตร์ฯ)

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 3
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กองกำกับ/ฝ่ายอำนวยการ 4
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

หน้า 869

บช.ศ.
กองบัญชาการศึกษา
Police Education Bureau
100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362-71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Web Site: www.edupol.org
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
รอง ผบช.(3)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต
พล.ต.ต. ธณัท วงศ์สุวรรณ
พล.ต.ต. จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
พ.ต.ท. ศุภชัย วิบูรณ์สุขสันต์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2513-4147 [2095]
0-2513-4994 [2004]
0-2513-4998 [2037]
0-2513-4994 [2006]
0-2513-4147 [2095]

08-1830-0223
08-0995-3089
08-1625-8211
08-1551-6999
09-2974-9204

0-2513-0811 [2091]
0-2513-0715 [2043]
0-2513-0496 [2042]

08-1513-5552
08-5908-9536
08-3119-0009

0-2513-8515 [2057]
0-2513-9706 [2031]
0-2513-8811 [2080]
0-2512-2004
0-2513-3057 [2016]
0-2513-3056 [2013]

06-3261-5989
08-1701-0890
08-6782-4445
09-6351-6566
09-3136-9967
08-1583-4832

0-2513-2008 [2052]
0-2513-2008 [2051]
0-2513-2008 [2051]
0-2513-2008 [2051]
0-2513-2008 [2051]

08-6361-8132
08-6600-2690
08-9522-4891
08-6561-0223
08-3770-3317

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
โทรศัพท์กลาง 0-2513-2113 โทรสารกลาง 0-2513-2095
Web Site: www.edp.edupol.org
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)

พ.ต.อ. ณัฐวร ถาวรฉันท์
พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์
พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2513-3056 โทรสารกลาง 0-2513-3060
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พิมลวรรณ พีระรัตนกวิน
พ.ต.ท. วิชัย พงษ์ประพนธ์
พ.ต.ท.หญิง กันย์จิรา งามไชยภัทรพงศ์
พ.ต.ต. อภิชาต ปานแพ
พ.ต.ต. เนตร นิจาย
พ.ต.ต.หญิง วิศัลย์สยา พลธงชัยสวัสดิ์

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2513-2008 โทรสารกลาง 0-2513-2008
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี เอี่ยมเจริญ
พ.ต.ท.หญิง รัตนา หนูน้อย
พ.ต.ท.หญิง จันทิพย์ นัคเร
พ.ต.ท.หญิง มัทนา ทอดเสียง
พ.ต.ต.หญิง นุจนาฏ เชี่ยวชาญ

หน้า 870

บช.ศ.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2513-1021
0-2513-3061 [2050]
0-2513-3061 [2050]
0-2513-2133 [2036]
0-2513-3061 [2050]
0-2513-9362-71 [2065]

08-3594-9535
08-6889-6541
08-9055-0440
08-6500-8377
09-2273-2618
08-7111-1462

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362-71 โทรสารกลาง 0-2513-3897
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พิมพร ฉัตรมงคล
พ.ต.ท. ชัชพงศ์ ส้มเช้า
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ว ทีอุทิศ
พ.ต.ท.หญิง พวงรัตน์ สุขแก้ว
พ.ต.ต.หญิง รัตนา มั่นคง
ร.ต.อ. ภานุพงศ์ พันธ์สน

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362-71 โทรสารกลาง 02-513-3894
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สมเกียรติ เริงหิรัญ
พ.ต.ท. สมชนก ฟักไพโรจน์
พ.ต.ท. วิเชธ เชยกลิ่น
พ.ต.ต. นคร สายยศ

0-2513-3894 [2062]
0-2513-3894 [2062]
0-2513-3894 [2062]
0-2513-3894 [2062]

08-1657-4714
08-4488-4844
08-3964-9695
08-1857-4570

0-2512-3777 [2112]
0-2512-3777 [2110]
0-2512-3777 [2110]
0-2512-3777 [2110]

08-5354-7915
08-6377-5133
06-1894-5395
08-1647-9956

0-2513-3054 [2058]
0-2513-3054

09-9156-9884
09-4549-1509

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-2512-3777 โทรสารกลาง 02-512-3777
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง จุฑามาศ ตันติมิตร
พ.ต.ท. พิเชฐ จันทร์ขำ
พ.ต.ท.หญิง สรัษชา วุฒิศิริ
พ.ต.ต.หญิง ปัญชลี อันเนตร

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-2513-3054 โทรสารกลาง 02-513-3054
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย
พ.ต.ท. กฤษดากร โพธิ์มี

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม โทรศัพท์กลาง 0-2511-2130 โทรสารกลาง 0-2511-2130
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุวดี แพรขาว
พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์
พ.ต.ท. ณธกร กนกเมธารัฐ
พ.ต.ท.หญิง ปราณี อื้อสุวรรณ์

0-2511-2130 [2064]
0-2511-2130 [2061]
0-2511-2130 [2061]
0-2511-2130 [2061]

08-9529-4795
08-1866-9769
08-1736-3904
08-0593-4901

0-2562-0644 [2207]
-

08-9259-4385
08-1138-3636

วิทยาลัยการตำรวจ
Police College
โทรศัพท์กลาง 0-2579-0182 โทรสารกลาง 0-2579-0182
Web Site: http://pc.edupol.org
ผบก.
รอง ผบก.(1)

พล.ต.ต. สมหมาย กาญจนาภา
พ.ต.อ. อดุลย์ ดรุณเพท

หน้า 871

บช.ศ.

วิทยาลัยการตำรวจ
ตำแหน่ง
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง
พ.ต.อ. ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์
ร.ต.ท. สุเจตน์ ลิ่มสกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2579-4610 [2225]
0-2941-1774 [2289]
0-2562-0644 [2207]

08-1822-3779
08-7930-5657
08-1372-1416

0-2562-0645 [2212]
0-2579-2109 [2202]
0-2562-0641 [2208]
0-2579-0182 [2201]
0-2579-0353 [2204]

08-1402-7035
09-4851-5558
08-6325-4375
08-0989-1112
08-9230-6944

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2579-0182 โทรสารกลาง 02-579-0182
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์
พ.ต.ท. ณัฐพล สิตานนท์
พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ เสี่ยงตรง
พ.ต.ท.หญิง ณฤชล แสนแก้ว
พ.ต.ต.หญิง วันเพ็ญ วงศ์ชัย

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2579-2068 โทรสารกลาง 02-579-1945
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พฤทธิ์ลดา ดอกไม้
พ.ต.ท. วีระพร ภูไพรัชพงษ์
พ.ต.ท.หญิง อรุชา จันทร์คง
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เรืองรุ่ง
พ.ต.ท.หญิง โชติกา คล้ายนัครัญ
พ.ต.ต.หญิง รัชฎา นาราทิพย์
พ.ต.ต.หญิง วิมลพรรณ นวลศรี

0-2579-2068 [2226]
0-2579-2068 [2226]
0-2579-2068 [2226]
0-2579-2068 [2226]
0-2579-2068 [2226]
0-2579-2068 [2226]
0-2579-2068 [2226]

09-5246-5459
08-1633-1229
08-1644-5388
08-1108-3366
08-3038-3203
08-9883-6905
08-6601-1184

ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2579-1105 โทรสารกลาง 0-2579-1105
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน
พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์
พ.ต.ท. เพทาย กุศลเหลือ
พ.ต.ท. วัชรพงศ์ เจริญพร
พ.ต.ท.หญิง วิธวดี หล่อตระกูล
พ.ต.ต. รังสิมันต์ เส้นขาว
พ.ต.ต.หญิง ระเบียบ พรมโชติ

0-2579-1105 [2224]
0-2579-1105 [2224]
0-2579-1105 [2224]
0-2579-1105 [2224]
0-2579-1105 [2224]
0-2579-1105 [2224]
0-2579-1105 [2224]

09-3562-5159
09-2391-4265
09-7049-6279
06-2596-4283
08-5361-9714
08-6619-4570
08-1752-1889

0-2579-1421 [2288]
0-2579-1421 [2288]
0-2579-1421 [2231]
0-2579-1421 [2288]
0-2579-1421 [2288]

08-1895-1515
08-1424-3996
08-1643-2317
09-3361-9496
08-4004-3838

ฝ่ายวิทยบริการ โทรศัพท์กลาง 0-2579-1421 โทรสารกลาง 0-2579-1421
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พรรณวิภา โรหิโตปการ
พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา ไข่แก้ว
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ เขียวแก้ว
พ.ต.ท. สักก์สีห์ ศิริศักดิ์

หน้า 872

บช.ศ.

วิทยาลัยการตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์กลาง 0-2562-0647 โทรสารกลาง 0-2562-0647
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน
พ.ต.ท. กำพล วัลย์เครือ
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผา

0-2562-0647 [2253]
0-2562-0647 [2253]
0-2562-0647 [2253]
0-2562-0647 [2253]

08-1306-5276
08-1573-2424
08-1820-9619
08-1752-4511

0-2941-3589
0-2941-3491
0-2941-0926

09-8426-6134
08-7137-0555
08-6326-2663

0-2941-0979 [104]
0-2941-0979 [104]
0-2941-0979 [104]
0-2941-0979 [101]
0-2941-0979 [102]

09-4789-5359
08-4648-5207
09-8556-3919
06-1459-8953
08-4144-5068

0-2941-1928
0-2941-1928
0-2941-1928
0-2941-1928
0-2941-1928
0-2941-1928
0-2941-1928

08-9696-9383
08-1917-5519
08-1928-7509
08-5241-2344
08-1402-9608
08-3035-9154
08-6534-1224

กองการสอบ
Admission Division
โทรศัพท์กลาง 0-2941-0979 โทรสารกลาง 0-2941-3661
Web Site: www.rcm.edupol.org
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

พล.ต.ต. ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์
พ.ต.อ.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ
พ.ต.อ.หญิง ประกายจันทร์ สุนทรศร

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2941-0979 โทรสารกลาง 0-2941-3661
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. เมธา เจียมไกรศรี
พ.ต.ท. สมชาย แสงแจ้ง
พ.ต.ท.หญิง สุวิไล พันธุ์เพ็ง
พ.ต.ท. โกศล วิสิทธิ์
พ.ต.ท. อิทธิพล กริสว่าง

ฝ่ายแผนการสอบ โทรศัพท์กลาง 0-2941-1928 โทรสารกลาง 0-2941-1928
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุรศักดิ์ เลิศสนธิ์
พ.ต.ท. ธีรยุทธ์ สัจจสวัสดิ์
พ.ต.ท. ธนัญชัย นิลศรี
พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ นุชชม
พ.ต.ท. โอม ศังขจันทรานนท์
พ.ต.ท. จักรกฤช จงกลกิจ
พ.ต.ต.หญิง ประไพศรี จันทร์สระน้อย

ฝ่ายจัดการสอบ โทรศัพท์กลาง 0-2941-0979[106], 0-2941-0979[109] โทรสารกลาง 0-2941-3162
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. พงษ์อิศรา ตันติวัฒนา
พ.ต.ท. ชาญกิจ รุ่งศรีทอง
พ.ต.ท.หญิง วรรญ์ญาลัดดา
พิรุณสารโยธิน

0-2941-0979 [109]
0-2941-0979 [106]
0-2941-0979 [106]

08-1987-7267
08-1837-6542
08-6826-1232
หน้า 873

บช.ศ.

กองการสอบ
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เรณู ภู่สุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง ภัทราวดี สุขเจริญ
พ.ต.ท.หญิง อโนทัย วงษ์ประพันธ์
พ.ต.ท.หญิง กิตติมา ชลัษเฐียร

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2941-0979 [109]
0-2941-0979 [109]
0-2941-0979 [106]
0-2941-0979 [109]

08-1573-7078
08-6361-1716
08-2448-7016
08-1890-5399

0-2941-2698 [2251]
0-2941-2698 [2251]
0-2941-2698 [2251]
0-2941-2698 [2251]
0-2941-2698 [2251]

08-6989-8278
08-9485-5115
08-9670-9334
08-1772-0698
08-6114-5909

0-2512-2337
0-2513-0801
0-2513-0966
0-2512-2341
0-2513-3058

08-1848-0081
08-6307-1393
08-1692-7333
09-5996-6198
08-1753-2351

0-2513-0966
0-2513-0966
0-2513-0966
0-2513-0966
0-2513-0966

06-3289-3656
08-6337-9594
09-5451-9593
08-7061-8003
08-6375-9382

ฝ่ายวิชาการสรรหา โทรศัพท์กลาง 0-2941-2698[2251]
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ศุภชัย ใจเย็น
พ.ต.ท.หญิง อาพาภรณ์ ปลื้มใจ
พ.ต.ท.หญิง จิราพร พานชาตรี
พ.ต.ท. กฤษดา ตาสระคู
พ.ต.ท. วีวัชระ อุ้ยโสภา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ
Office of Education and Quality Assurance
โทรศัพท์กลาง 0-2513-0966 โทรสารกลาง 0-2513-0966
Web Site: qa.edupolice.org E-mail: forall_qe@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ
พ.ต.อ.หญิง สุกัญญา พีระตานนท์
พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ก้องสมุทร
พ.ต.อ. วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์
พ.ต.อ.หญิง นารถรพี อินทรสุวรรณ

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2513-0966 โทรสารกลาง 0-2513-0966
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ
พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต์ อินทรกำแหง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ บุญรักษา
พ.ต.ท. ทิพย์พันธ์ นำอำนวย
ร.ต.อ. เทอดศักดิ์ สูงโคตร

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-2513-4131 โทรสารกลาง 0-2513-4131
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชาญศักดิ์ ละดา
พ.ต.ท.หญิง ปราณีย์ ติ้งหมาด
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ รักษ์พงศ์
พ.ต.ท. นภสินธุ์ ภูมี
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ธิจริยา

0-2513-4131 [2070]
0-2513-4131 [2070]
0-2513-4131 [2070]
0-2513-4131 [2070]
0-2513-4131 [2070]

08-1622-1268
08-1583-3788
08-9003-3531
08-1833-6064
08-9641-5383
หน้า 874

บช.ศ.

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นิคม วงษ์สุเทพ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2513-4131 [2070]

มือถือ
09-8792-9025

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 โทรศัพท์กลาง 0-2513-4995 โทรสารกลาง 0-2513-5539
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พิชชากร ชุนรักษ์
พ.ต.ท. สุพจน์ รักษ์สุจริต
พ.ต.ท. เอกอัมรินทร์ ทองสงค์
พ.ต.ต. วัฒน์ชลา คูณยอ
พ.ต.ต. ดนัย ชุ่มอภัย

0-2513-4995
0-2513-4995
0-2513-4995
0-2513-4995
0-2513-4995

08-6576-7515
08-0612-2425
08-9923-4401
08-9226-5139
08-1896-6763

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 โทรศัพท์กลาง 0-2513-3058 โทรสารกลาง 02-513-3058
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุภาพร อัญชัญบุตร
พ.ต.ท.หญิง วิภาดา ธรรมยา
พ.ต.ท. สุมิตร การรัมย์
พ.ต.ท. มนสิช ชุนดี
พ.ต.ท. ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ

0-2513-3058
0-2513-3058
0-2513-3058
0-2153-3058
0-2513-3058

08-6351-3292
08-3073-8099
08-4606-5676
08-2452-9145
08-9265-9623

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 โทรศัพท์กลาง 0-2513-2085 โทรสารกลาง 0-2513-2085
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ชุมพล พลรังสิต
พ.ต.ท.หญิง ระพีพร เอียงอุบล
พ.ต.ท. จิรายุส สุขแสง
พ.ต.ท. สุรัตน์ เทพรอด
พ.ต.ท.หญิง รชาดา กุสดิษฐ์

0-2513-2085[2072]
0-2513-2085[2072]
0-2513-2085[2072]
0-2513-2085[2072]
0-2513-2085[2072]

08-1557-8795
06-1635-5993
08-9283-0662
08-3119-5788
08-1420-8901

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 โทรศัพท์กลาง 0-2513-2085 โทรสารกลาง 0-2513-2085
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุธิรา หาวงษ์
พ.ต.ท. สราวุฒิกรณ์ พรเดชธนนันท์
พ.ต.ท. บุญมี อยู่เย็น
พ.ต.ท.หญิง สิตานัน เพ็งแดง
พ.ต.ท. สุระ จันทร์แก้ว

0-2153-2085 [2071]
0-2153-2085 [2071]
0-2153-2085 [2071]
0-2153-2085 [2071]
0-2153-2085 [2071]

08-9407-2441
08-9849-1991
08-9987-9299
09-4479-9950
08-6309-4535

0-2513-5587
0-2153-5587
0-2513-5587
0-2513-5587

09-1159-7545
09-4658-2442
09-5460-0777
08-6907-9551

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ โทรศัพท์กลาง 0-2513-5587
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วรภัทรา บูรณะกิจเจริญ
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ปัตตพงศ์
พ.ต.ท. ยงยุทธ แสงยิ่ง
พ.ต.ต. ธงชัย ประชุมจิตร

หน้า 875

บช.ศ.

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
Central Police Training Division
189 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์กลาง 0-2431-3743-4 [112] โทรสารกลาง 0-2431-3205
Web Site: www.thaipolicetraining.com
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
รอง ผบก.(3)
รอง ผบก.(4)

พล.ต.ต. ชอบ คิสาลัง
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ มณีอินทร์
พ.ต.อ. รุ่งศักดิ์ สิริขจร
พ.ต.อ. อัครินทร์ สุขเกษม
พ.ต.อ.หญิง นิตยา แช่มช้อย

0-2431-3743-4 [107]
0-4475-6543
0-2431-3743-4 [107]
0-2431-3743-4 [107]
0-2431-3743-4 [107]

08-1970-3540
08-1173-6179
08-9129-9078
09-5719-8366
08-9786-0220

พ.ต.อ. เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์
พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร์ นิธิอมรศาสตร์
พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ
พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา ก้อนทองคำ
พ.ต.ท.หญิง รัตติยาภรณ์ ครองยศ
พ.ต.ท. สันติภาพ เพาะทรัพย์

0-2431-3743-4 [113]
0-2431-3743-4 [123]
0-2431-3743-4 [112]
0-2431-3743-4 [123]
0-2431-3743-4 [113]
0-2431-3743-4 [105]

08-5983-3469
09-1446-6536
09-7008-4343
08-6170-4665
08-6343-9754
08-8458-5022

พ.ต.อ. ธีรยศ สัตตบุษย์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ อรุณพันธ์
พ.ต.ท. ชาญ ทองใบใหญ่
พ.ต.ต. อู๊ด ไทรผ่องศรี
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์
พ.ต.ท. ไพฑูล ช้างเทศ

0-2431-3743-4 [114]
0-2431-3743-4 [114]
0-2431-3743-4 [122]
0-2431-3743-4 [114]
0-2431-3743-4 [114]
0-2431-3743-4 [122]

09-5743-9872
08-1441-6415
08-9410-4891
08-1924-7683
09-4956-6142
09-4468-6419

พ.ต.อ. วิชาธร ผิวพรรณ
พ.ต.ท. สัญญา เล็กน้อย
พ.ต.ท. อภิรัฐ ถนอมสิงห์
พ.ต.ท. สากล ศรีเจริญ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ไชยอำมาตร
ร.ต.อ. รัถพร โยเหลา
พ.ต.ท. ยุทธการ ศรีวิชัยมูล

0-2431-3743-4 [124]
0-2431-3743-4 [124]
0-2431-3743-4 [124]
0-2431-3743-4 [101]
0-2431-3743-4 [102]
0-2431-3743-4 [103]
0-2431-3743-4 [124]

08-1783-6537
08-3115-4549
08-1279-5088
08-9822-9099
08-9558-1458
08-1872-0395
08-9564-1919

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายบริการการฝึกอบรม
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
ผกก.
อาจารย์ (สบ 3)
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย (สบ 2)
ผบ.ร้อย (สบ 2)
ผบ.ร้อย (สบ 2)
สว.

หน้า 876

บช.ศ.

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง โทรศัพท์กลาง 0-4475-6543-44 โทรสารกลาง 0-4475-6544
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. อมรวิทย์ มั่นทอง
พ.ต.ท. ธีรยุทธ นันตา
พ.ต.ท. ลือชัย รักเหลือ
พ.ต.ท. พรเทพ พันธุ์พฤกษ์
พ.ต.ท. ภาณุภณ ชัยสนิท
พ.ต.ท. ปรีชา จินรัตน์
พ.ต.ท. ทวี จันทะคัด
พ.ต.ต. จาตุภัทร์ อาคมศิลป์
พ.ต.ต. ธนานนท์ ไชยสิน

0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543
0-4475-6543

08-0801-4343
08-5141-4314
08-7603-1199
08-9810-0188
08-1488-5912
08-1925-0403
09-0973-9233
08-4915-5821
09-3512-0722

พล.ต.ต. สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล
พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
พ.ต.อ. ธีระพงษ์ คล้ายแก้ว
พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ
พ.ต.อ.หญิง มันทนา มาศศรี
พ.ต.อ. การุณย์ บัวเผื่อน

0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371

08-9518-1614
08-1554-4116
08-1487-6740
08-1489-8219
08-1489-1052
08-1646-2010

พ.ต.ท. สุทธิชัย สงค์อนุกูล
พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาครู
พ.ต.ท.หญิง ศศิญา ธรรมกถิกานนท์

0-2513-9371
0-2441-0101
0-2441-0102

09-1721-8469
08-6321-0555
08-1453-5799

พ.ต.อ.หญิง สุชาดา ทิมมาศ
พ.ต.อ.หญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกียรติ
พ.ต.อ. นิมิต การปลูก
พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์
พ.ต.อ.หญิง พรพิมล คงยา
พ.ต.ท. สุวัชโรบล สโรบล

0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371
0-2441-0101
0-2513-9371

08-1920-4344
08-9012-9933
08-6677-9916
08-9894-1223
08-7664-8812
08-1566-6994

กลุ่มงานอาจารย์
Faculty Division
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9371 โทรสารกลาง 0-2513-9371, 0-2941-1782
Web Site: www.ins.edupol.org E-mail: vrrjan@hotmail.com
อาจารย์ (สบ6)
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ5)

กลุ่มวิชาทั่วไป
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ2)
อาจารย์ (สบ2)

กลุ่มวิชาบริหารงานตำรวจ
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ4)
อาจารย์ (สบ4)
อาจารย์ (สบ4)
อาจารย์ (สบ3)

หน้า 877

บช.ศ.

กลุ่มงานอาจารย์
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มวิชาสืบสวน
อาจารย์ (สบ2)

พ.ต.ท. นิธิธรรม ศุนาลัย

0-2513-9371

08-9204-6313

พ.ต.อ. สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล

0-2513-9371

09-7068-9927

พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา
พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ
พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา
พ.ต.ท.หญิง ภัคฐ์พิชา จันทร์กระจ่าง

0-2513-9371
0-2441-0101
0-2441-0101
0-2441-0101
0-2513-9371

08-1492-0628
08-5506-3777
08-5136-1102
08-1513-2675
08-1742-3021

พ.ต.อ. ยุทธพล เติมสมเกตุ
พ.ต.ท. ปัญญา ชะเอมเทศ
พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์

0-2513-9371
0-2513-9371
0-2513-9371

08-9798-2912
08-9744-4724
08-5134-5656

พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย

0-2513-9371

08-1614-1227

พ.ต.ท. วัชรพงษ์ พนิตธำรง
พ.ต.ท. สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ

0-2513-9371
0-2513-9371

08-5048-4500
08-3306-2552

พ.ต.ท. สุริยะ สุริยะศรี

0-2513-9371

09-8612-5451

กลุ่มวิชาสอบสวน
อาจารย์ (สบ5)

กลุ่มวิชากฎหมาย
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ4)
อาจารย์ (สบ4)
อาจารย์ (สบ3)

กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม
อาจารย์ (สบ5)
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)

กลุ่มวิชาจราจร
อาจารย์ (สบ5)

กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ
อาจารย์ (สบ3)
อาจารย์ (สบ3)

งานอำนวยการ
สว.

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
International Law Enforcement Academy Bangkok
88/8 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์กลาง 0-2973-2220 โทรสารกลาง 0-2973-2226
Web Site: www.ileabangkok.com E-mail: contact@ileabangkok.com
ผบก.
รอง ผบก.
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม
พ.ต.อ. เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์
ร.ต.อ.หญิง สายชล ภิญญะพันธ์

0-2973-2442 [111]
0-2973-2313 [113]
0-2973-2220 [119]

09-2645-1954
08-9666-3333
09-5119-5129

0-2973-2313 [150]
0-2973-2313 [151]

08-1454-8965
08-9601-3938

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2973-2313 โทรสารกลาง 02-973-2226
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ อเนกวรรณา

หน้า 878

บช.ศ.

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎห
ตำแหน่ง
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ประณยา ศรีเรือง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2973-2313 [152]

09-6895-1641

0-2973-2212 [130]
0-2973-2212[131]
0-2973-2212 [136]

08-1850-2143
08-4433-5050
08-7587-9966

ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์กลาง 0-2973-2212 โทรสารกลาง 02-973-2212
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ณภพ ชุณหกรรณ์
พ.ต.ท. กิตติพัฒน์ จะแจ้ง
พ.ต.ท.หญิง พลอยปภัส พรเพชรรัตน์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-2973-2214 โทรสารกลาง 02-973-2243
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท. ตวงบุญ ศุภโกวิท
พ.ต.ท. ประธาน เขียวขำ

0-2973-2214 [141]
0-2973-2214 [143]

08-9601-3938
09-6895-1641

หน้า 879

รร.นรต.
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
null
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 โทรสารกลาง 0-3431-1106
Web Site: www.rpca.ac.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.(1)
รอง ผบช.(2)
นว. (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. ศักดา เตชะเกรียงไกร
พล.ต.ต. มโนช ตันตระเธียร
พล.ต.ต. โสภณ ศรีวพจน์
พ.ต.ต. ภามธรรม์ ทิพรัตน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3431-2003 [111]
0-3432-1494 [112]
0-3432-1070 [113]
0-3431-2020 [114]

08-1873-1999
08-1480-0438
08-1916-9446
08-8752-3644

0-3431-2009 [120]
0-3431-2009 [120]
0-3431-2009 [120]

08-9177-9790
09-7043-8026
08-1363-8622

สำนักเลขานุการ โทรศัพท์กลาง 0-3431-1105 โทรสารกลาง 0 3431 1105
รอง ผกก.
สว.
สว.ประชาสัมพันธ์

พ.ต.ท. โยธิน ปั้นประดับ
พ.ต.ต.หญิง พัชยาวดี มุ่งบุญ
พ.ต.ต.หญิง วาชิณี ยศปัญญา

สำนักสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการ โทรศัพท์กลาง 0-3432-1498 โทรสารกลาง 0 3432 1498
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง สุจารี บูรณาภา
พ.ต.ท.หญิง อรนิตย์ ส่งบุญ
พ.ต.ต.หญิง อำพรรณ์ ปานเจริญ

0-3431-2009 [109]
0-3431-2009 [109]
0-3431-2009 [109]

09-2282-7322
08-4005-2331
08-0935-4615

0-3431-2000[115]
0-3431-2002[117]
0-3431-2001[116]
0-3431-2000[118]

08-1616-6815
08-1809-7714
08-6619-6971
09-2264-2453

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2000 โทรสารกลาง 0-3431-2000
Web Site: staff.rpca.ac.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)
นว. (สบ 1)

พล.ต.ต. อภิชัย ศรีโสภิต
พ.ต.อ. ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร
พ.ต.อ.หญิง กาญจนา แดงมาดี
ร.ต.ท. ปริญญา สุจริต

ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์กลาง 0-3431-1103 โทรสารกลาง 0-3431-1103
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง สุภาพร เฮงที
พ.ต.ท. สายัณห์ ดิรัญเพชร
พ.ต.ต.หญิง ธารทิพย์ ทีน้ำคำ

0-3431-1103[126]
0-3431-1103[126]
0-3431-1103[126]

08-1196-9779
08-6655-1024
06-1492-6197

หน้า 880

รร.นรต.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทรศัพท์กลาง 0-3432-1994 โทรสารกลาง 0-3432-1994
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กำลังพล)
สว.(สวัสดิการ)

พ.ต.อ. สามารถ อยู่เจริญ
พ.ต.ท. อิสราพันธ์ บุญเผย
พ.ต.ท.หญิง จรัสศรี ศรีบุญขำ
พ.ต.ต.หญิง สิตางศุ์ สุวรรณรักษ์

0-3432-1994[121]
0-3432-1994[121]
0-3432-1994[121]
0-3432-1994[404]

08-1336-8367
08-6843-7142
08-9836-1890
08-9250-1879

ฝ่ายคลัง โทรศัพท์กลาง 0-3431-1104,0-3432-2531 โทรสารกลาง 0-3431-1104,0-3432-2531
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(พลาธิการ)
สว.(การเงิน)

พ.ต.อ.หญิง นลินภัสร์ วรรธนกันย์
พ.ต.ท.หญิง ธณวรรณ เทียมทะนง
พ.ต.ท.หญิง สุภิญญา สิริโชดก
พ.ต.ต.หญิง สุรีย์พร แคล้วปรปักษ์

0-3431-1104 [133]
0-3432-2531 [144]
0-3432-2531 [124]
0-3431-1104 [122]

08-1837-1643
09-6951-9889
08-1353-6455
09-5525-9745

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทรศัพท์กลาง 0-3432-3830 โทรสารกลาง 0-3431-1108
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(แผน)
สว.(งบประมาณ)

พ.ต.อ.หญิง รัชณีย์กร เทศมณี
พ.ต.ท.หญิง สุนันท์ ไทรกระจ่าง
พ.ต.ท.หญิง ประนอม อยู่เป็นสุข
พ.ต.ท.หญิง กุนที บุญสมบูรณ์

0-3431-2008 [107]
0-3431-2006 [108]
0-3431-2006 [106,128]
0-3431-1108 [123]

08-1941-9216
08-1970-5339
08-9741-0625
08-9111-2817

0-3431-2009 [130]
0-3431-2009 [130]
0-3431-2005 [127]

08-6667-7551
08-4638-0234
08-1588-2507

0-3431-2007 [132]
0-3431-2007 [132]
0-3432-5477 [132]
0-3431-2009 [191]
0-3431-2007 [136]
0-3431-2124,
0-3431-2009[105]

09-8829-9383
09-6890-1530
08-0007-3370
08-9044-4402
08-6506-4398
09-5664-6356

0-3432-2530 [134]
0-3432-2530 [134]

08-1689-6639
08-5193-6598

0-3431-2008 [137]

08-1371-7153

ฝ่ายนิติการ โทรศัพท์กลาง 0-3431-2005 โทรสารกลาง 0-3431-2122
รอง ผกก.
สว.(นิติการ)
สว.(วินัย)

พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ เครือสุวรรณ
พ.ต.ท. สุรชัย เตรียมตา
พ.ต.ต.หญิง อัญชลี รักชาติ

ฝ่ายยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โทรศัพท์กลาง 0-3431-2007
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(อาคารสถานที่)
สว.(รักษาการณ์)
สว.(ยานพาหนะ)
สว.(สันทนาการ)

พ.ต.อ. สมพงศ์ อุทา
พ.ต.ท. เกษม วีระเสถียร
พ.ต.ต. นัฐพร สีดาใหญ่
พ.ต.ต. พลกฤต เมฆสุพล
พ.ต.ท. ยุทธภูมิ ฝอยทอง
พ.ต.ท. ณัฐฐโภคิน เหลืองลักษมี

ฝ่ายโภชนาการ โทรศัพท์กลาง 0-3432-2530 โทรสารกลาง 0-3432-2530
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ.หญิง มณทิพย์ พรหมชัยศรี
พ.ต.ท.หญิง ศศลักษณ์ ภูริภัสสรกุล

ฝ่ายแพทย์ โทรศัพท์กลาง 0-3431-2008 โทรสารกลาง 0-3431-2008
นายแพทย์(สบ 5)

พ.ต.อ. อนุชา ภู่ประทุม

หน้า 881

รร.นรต.

กองบังคับการปกครอง
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองบังคับการปกครอง
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 (321) โทรสารกลาง 0-3432-1496
Web Site: www.cadet.rpca.ac.th
ผบก.ปค.
รอง ผบก.ปค.
รอง ผบก.ปค.
รอง ผบก.ปค.
รอง ผบก.ปค.

พล.ต.ต. ถนอม มะลิทอง
พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ คุ้มรอบ
พ.ต.อ. จิรชาติ เจริญศรี
พ.ต.อ. วีร์ จิระรัตนวรรณ
พ.ต.อ. สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ

0-3431-2009 [300]
0-3431-2009 [302]
0-3431-2009 [303]
0-3431-2009 [301]
0-2572-5206

08-1810-8883
08-6882-8877
08-1302-8404
08-5155-2541
08-1818-8880

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 (321), 0-3432-1496 โทรสารกลาง 0 3432 1496
ผกก.ฝอ บก.ปค.
รอง ผกก.ฝอ.บก.ปค.
สว.ฝอ.บก.ปค. (ธร.-กพ.)
สว.ฝอ.บก.ปค. (กง.-พส.)
สว.ฝอ.บก.ปค. (ผง.-งป.)

พ.ต.อ. จรูญ บุญมี
พ.ต.ท.หญิง มาดี เพิ่มพิทยา
พ.ต.ท.หญิง กัญญ์นิตา ทองใจ
พ.ต.ต.หญิง นาตยา บุตรดี
พ.ต.ต.หญิง วิจิตรา คูณมา

0-3431-2009 [332]
0-3431-2009 [328]
0-3431-2009 [321]
0-3431-2009 [322,324]
0-3431-2009 [320]

08-7158-7485
08-1422-7116
08-9548-1384
08-1944-0947
08-5932-0120

0-3431-2017 [331]
0-3431-2017 [310]
0-3431-2017 [308]
0-3431-2125 [311]
0-3432-1091 [312]
0-3431-2018 [313]
0-3431-2123 [314]

08-6335-8295
09-1718-2232
09-6713-7979
09-0973-5226
08-1736-8837
08-6512-3557
09-1292-4156

ฝ่ายปกครอง 1 โทรศัพท์กลาง 0-3431-2017 โทรสารกลาง 0 3431 2017
ผกก.ปค.1 บก.ปค.
รอง ผกก.ปค.1 บก.ปค.
รอง ผกก.ปค.1 บก.ปค.
ผบ.ร้อย ปค.1 บก.ปค. (กองร้อยที่ 1)
ผบ.ร้อย ปค.1 บก.ปค. (กองร้อยที่ 2)
ผบ.ร้อย ปค.1 บก.ปค. (กองร้อยที่ 3)
ผบ.ร้อย ปค.1 บก.ปค. (กองร้อยที่ 4)

พ.ต.อ. นที ไชยานุพงศ์
พ.ต.ท. จักรกฤช ชูคง
พ.ต.ท. สมพัฒน์ เภสัชชา
ร.ต.อ. วิศรุต ศุภวรรณ
พ.ต.ต. วิทย์ธวัช ทองไถ่ผา
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ สลีสองสม
พ.ต.ท. พศุตม์ จันทร์สีหราช

ฝ่ายปกครอง 2 โทรศัพท์กลาง 0-3431-2021 (315) โทรสารกลาง 0 3431 2021
ผกก.ปค.2 บก.ปค.
รอง ผกก.ปค.2 บก.ปค.
ผบ.ร้อย ปค.2 บก.ปค.
ผบ.ร้อย ปค.2 บก.ปค.
ผบ.ร้อย ปค.2 บก.ปค.
ผบ.ร้อย ปค.2 บก.ปค.

พ.ต.อ. วิกรานต์ รามโกมุท
พ.ต.ท. สุวัชรปกรณ์ วรเวสวุฑฒี
พ.ต.ท. นิรุจ กะวะระพฤษ
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ผิวบัวคำ
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ
ร.ต.อ. ศราวุธ สถาพรเรืองไร

0-3431-2021 [315]
0-3431-2021 [315]
0-3431-2021 [315]
0-3431-2021 [315]
0-3431-2021 [315]
0-3431-2021 [315]

08-1481-1408
08-6889-5724
08-7012-3346
08-7971-9161
08-1956-5977
08-5060-5994

0-2572-5202

08-9678-4342

ฝ่ายปกครอง 3 โทรศัพท์กลาง 0-2572-5206 โทรสารกลาง 0 2572 5237
ผกก.ปค.3 บก.ปค.

พ.ต.อ. ตติยเดช ธรรมโชติ

หน้า 882

รร.นรต.

กองบังคับการปกครอง
ตำแหน่ง
รอง ผกก.ปค.3 บก.ปค.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2572-5202

มือถือ
08-1886-5278

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 (305) โทรสารกลาง 0-3432-1995 IP 607012
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง พนิดา ผลาวัลย์
พ.ต.ท.หญิง ชัชรียา หล่อเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ภิรมย์ ผดุงวัย
ร.ต.อ. กรวิก จันทร์แด่น

0-3431-2009 [305]
0-3431-2009 [306]
0-3431-2009 [304]
0-3431-2009 [304]

08-1860-1328
08-1753-7345
08-9247-9075
09-6363-6697

คณะตำรวจศาสตร์
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2025, 0-3431-2121, 0-3432-1996 โทรสารกลาง 0-3431-2025, 0-3431-2121, 0-3432-1996
IP 607015
Web Site: www.policescience.rpca.ac.th
ศ.(สบ 6)/คณบดี ตศ.
รศ.(สบ 5)/รองคณบดี ตศ.
ผศ.(สบ 4)/รองคณบดี ตศ.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย
พ.ต.อ.หญิง ธนพร วุฒิกรวิภาค
พ.ต.อ. ทัชชกร แสงทองดี
พ.ต.ท.หญิง กิจนา สระทองคำ
พ.ต.ท.หญิง ศรีจันทร์ ศรีนิล
พ.ต.ท.หญิง สุวรา คำพระบุรี
พ.ต.ท.หญิง วงเดือน มุ่งชู

0-3421-1996 [400]
0-3431-2025 [429]
0-3431-2025 [147]
0-3431-2025 [403]
0-3431-2121 [422]
0-3431-2025 [421]
0-3431-2025 [426]

06-1419-8889
08-1791-5807
09-2514-6356
08-4110-4888
08-7161-3723
08-5147-8499
08-1640-8298

พล.ต.ต. พิศาล มุขแจ้ง
พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
พล.ต.ต. วีรพล กุลบุตร
พล.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
พ.ต.อ. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
พ.ต.อ. อาญา สิงห์ไกร
พ.ต.อ. นนท์วินิจ เจริญนวชัย
พ.ต.อ. ทิวลิป เครือมา
พ.ต.อ.หญิง อณิญพิไล เงินวิจิตร
พ.ต.อ.หญิง อาภรณ์ ลิมะวิรัชพงษ์
พ.ต.อ.หญิง พรทิพย์ วงค์ผดุง
พ.ต.อ. ภูวดล แสนพินิจ

0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025

08-1409-3412
08-1826-4191
08-6885-8462
08-9813-7359
08-9668-9895
08-4751-1188
08-1827-0841
08-1844-2693
08-0203-2489
08-6027-7919
08-9003-2503
08-9511-9411
08-2492-5345

กลุ่มงานคณาจารย์
ศ.(สบ 6)
ศ.(สบ 6)
ศ.(สบ 6)
ศ.(สบ 6)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)

หน้า 883

รร.นรต.

คณะตำรวจศาสตร์
ตำแหน่ง
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 5)
รอง ศ.(สบ 4)
รอง ศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 3)
ผศ.(สบ 3)
ผศ.(สบ 3)
ผศ.(สบ 3)
ผศ.(สบ 3)
ผศ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. จรัส ธรรมธนารักษ์
พ.ต.อ. เผด็จ โชคเรืองสกุล
พ.ต.อ. สหพัฒน์ หอมจันทร์
พ.ต.อ. ณัฐสกล อรรจนสุพพัติ
พ.ต.อ. ปพัฒน์ วสุธวัช
พ.ต.อ. ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
พ.ต.อ. ฐนปกรณ์ พรหมมินทร์
พ.ต.อ. ธนกฤต ชูสังข์
พ.ต.อ.หญิง วิชาสิทธิ สีหตุลานนท์
พ.ต.อ. อมรฤทธิ์ คชกูล
พ.ต.อ. ศราวุธ โสมะเกษตริน
พ.ต.อ.หญิง จิราพร พวงอินทร์
พ.ต.อ. ก้องปิติ อ่อนมาก
พ.ต.อ. อิทธิพล สุขยิ่ง
พ.ต.อ.หญิง กัญณิกาวรรณ พึ่งเดชะ
พ.ต.อ. พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์
พ.ต.อ. มีชัย สีเจริญ
พ.ต.อ.หญิง ทัดดาว โฉมลักษณ์
พ.ต.ท. สิริพงศ์ สันทัดพร้อม
พ.ต.ท. พิพากษ์ เกียรติกมเลศ
พ.ต.ท. ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พ.ต.ท. เอนก อะนันทวรรณ
พ.ต.ท. ดิฐภัทร บวรชัย
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร นุชสำเนียง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ นพกาศ
พ.ต.ท. พงษ์เทพ จันทร์เจริญ
พ.ต.ท.หญิง กรรณิกา กุกุดเรือ
พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา อินทร์ถมยา
พ.ต.ท. สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ธัญญรัตน์ ทิวถนอม
พ.ต.ท. บันดล สุยะเพี้ยง
พ.ต.ท. ฤทธิรุจ เขมะวนิช
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ ศรีเลอจันทร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025

มือถือ
08-9815-2244
08-4021-5132
08-0235-7731
08-1819-1293
08-1838-1919
08-4160-1632
08-1801-6443
08-1341-2303
08-3789-6359
09-5907-7393
09-7065-0390
08-0650-4991
08-1854-4399
08-1441-2731
08-1424-5554
08-6007-4848
08-2495-8846
08-1579-1067
08-6451-8919
08-9106-2996
08-9046-4434
08-1011-8008
08-6764-1553
08-6995-5235
08-5665-1543
08-7038-4398
08-6397-8569
09-8254-8056
08-9898-2200
08-1621-9913
08-4007-4513
08-2859-5555
หน้า 884

รร.นรต.

คณะตำรวจศาสตร์
ตำแหน่ง
ผศ.(สบ 2)
ผศ.(สบ 2)
ผศ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กฤษณพงค์ พูตระกูล
พ.ต.ท. กฤษฎิ์ สถิตย์วัฒนานนท์
พ.ต.ท. พชร สันทัด
พ.ต.ท. วัชรพล ศรีปักษา
พ.ต.ท.หญิง บุตรี จันทร์แจ่ม
พ.ต.ท.หญิง นฤดลภัสสร จักษุเดโชวณิชย์
พ.ต.ท. ภัทรพงษ์ อุดมผล
พ.ต.ท. ประเสริฐ อยู่ยอด
พ.ต.ท.หญิง ศิพร โกวิท
พ.ต.ท. พิชศาล พันธุ์วัฒนา
พ.ต.ท.หญิง เบญชญา ชาติกานนท์
พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ สังข์กลมเกลี้ยง
พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี เอกอภิญญา
พ.ต.ท. ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล
พ.ต.ท. สุภรณ์ กิจชมภู
พ.ต.ต.หญิง บุญญาดา ชัยนนทวัชร์
พ.ต.ต. พิพัฒน์ จันทร์รวม

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025
0-3431-2025

08-2290-2425
08-5349-1114
08-1307-3355
08-1628-0791
08-9880-0314
08-5553-5459
09-7056-8156
08-1256-5117
08-1445-2242
08-1905-6711
08-9815-5945
08-9797-3279
08-6900-7887
08-4117-5359
08-1927-3127
09-2280-3926
08-4701-2288

พล.ต.ต. พัฒนินท์ นพจินดา
พ.ต.อ. สุวิทย์ แก้วกัลยา
พ.ต.อ. วินัย บำรุงกิจ

0-3431-2009 [333]
0-3431-2009 [334]
0-3431-2009 [335]

09-5150-2848
08-1471-9649
09-0987-9871

พ.ต.อ. สิริชัย มาสิลีรังสี
พ.ต.ท. รัตน์ชัย บูรณาภา
พ.ต.ท. เจษฎา ปาลีกุย
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด
พ.ต.ท. อนุพงษ์ ลิ้มศิริ

0-3431-2009 [327]
0-3431-2009 [327]
0-3431-2009 [327]
0-3431-2009 [327]
0-3431-2009 [327]

08-1732-4999
09-2262-5015
08-1530-0011
08-1915-3815
08-7554-6388

พ.ต.อ. สุเมธ สัทธาธรรมรักษ์

0-3431-2009 [326]

08-5343-2238

ศูนย์ฝึกตำรวจ
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 (336) โทรสารกลาง 0 3432 1601 IP 607213
Web Site: www.rpca.ac.th
ผบก.
รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

กลุ่มงานยุทธวิธีตำรวจ
ผกก.

หน้า 885

รร.นรต.

ศูนย์ฝึกตำรวจ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง อนัญญา เอกธำรงค์กุล
พ.ต.ท. สุริยา มากแก้ว
พ.ต.ท. มนต์ชัย บุญชู
พ.ต.ท. ธิติพันธุ์ จีนประชา
พ.ต.ต. สว่างพงษ์ ดวงเพชร
พ.ต.ต. วาสนา ศรีบุญขำ
พ.ต.ต. ภราดร พรศิริกาญจน์

0-3431-2009 [326]
0-3431-2009 [326]
0-3431-2009 [326]
0-3431-2009 [316]
0-3431-2009 [316]
0-3431-2009 [316]
0-3431-2009 [316]

08-1984-7072
08-3003-8886
08-5081-8222
08-3704-3955
08-9046-0106
08-7268-9251
08-3710-6323

พ.ต.อ. ธวัช พงษ์สิงห์
พ.ต.ท. ขจรสุข รุมาคม
พ.ต.ท. ศุภณัฐ คำสุข
พ.ต.ท.หญิง สุดใจ เธียรวัฒนานนท์
พ.ต.ท. ธรรมนิตย์ กองศิริ
พ.ต.ท. พิรสิทธิ์ ทองหยวก
พ.ต.ท. สาธิต ชลชาญกิจ
พ.ต.ต. สัญญา รัตนไพวงศ์

0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]
0-3431-2009 [443]

09-5552-0542
09-1964-6145
09-8707-9909
08-9199-0286
08-5649-3163
08-1426-4378
09-0082-5741
08-3545-6253

พ.ต.ท. อัมรินทร์ ทัพพะวัฒนะ
พ.ต.ท. ภาระเลิศ พงษ์สุภา
พ.ต.ต.หญิง สุพรพรรณ อนันต์ธรรมธัช
พ.ต.ต.หญิง กนกอร โพธิ์พันธราช

0-3431-2009 [325]
0-3431-2009 [338]
0-3431-2009 [319]
0-3431-2009 [330]

08-3908-0054
08-6615-3073
08-1942-4852
08-3160-5009

พ.ต.อ. สุเมธ ปุณสีห์

0-3432-5996 [442]

08-9523-3939

พ.ต.อ. นิวัชชัย หิรัญสถิตย์
พ.ต.ท. นพรัตน์ เหมรัตน์

0-3432-5996 [212]
0-3432-5996 [212]

09-2254-4195
08-9533-6789

พ.ต.อ. สอาด ช้อนทอง
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ พูลพลบ

0-3432-5996 [438]
0-3432-5996 [438]

08-1626-2213
08-6545-1144

กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว
ผกก.
รอง ผกก.
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)
สว.
สว.
อจ.(สบ 2)

ฝ่ายอำนวยการ
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ-ทะเบียนพล)
สว.(การเงิน-พัสดุ)
สว.(แผน-งบประมาณ)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3432-5996 โทรสารกลาง 0-3432-5996
Web Site: http://itar.rpca.ac.th/
รอง ผบก.

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผกก.
รอง ผกก.

ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ผกก.
รอง ผกก.

หน้า 886

รร.นรต.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ฝ่ายวิทยบริการ
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท.หญิง จันทนา อินต๊ะแก้ว
พ.ต.ท.หญิง จีราภา พิมพ์ศรีกล่ำ

0-3432-5996 [211]
0-3432-5996 [210]

08-1812-1828
08-5921-1048

พ.ต.ท.หญิง กรุณา อุปผล
พ.ต.ท. พิสิษฐ์สรรค์ ศรีสองเมือง
พ.ต.ต. กษิดิ์พัศ บุตรมาลา

0-3432-5996 [438]
0-3432-5996 [438]
0-3432-5996 [438]

09-4017-3655
08-1259-4949
08-1855-5429

พ.ต.อ. อภิชาติ ช่วงสุวนิช

0-3431-5350 [228]

08-1829-6133

พ.ต.อ. ยงยุทธ เรืองเดช
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์รัตน์ ทศวงศ์ชาย
พ.ต.ต.หญิง ดวงรัตน์ อาษาสนา

0-3431-5350 [230]
0-3431-5350 [229]
0-3431-5350 [215]

08-1942-1849
08-1942-8546
08-9886-6147

พ.ต.อ. ไพศาล สุรีย์พงษ์
พ.ต.ท.หญิง จินตนา นิ่มนวล

0-3431-5350 [416]
0-3431-5350 [227]

08-3822-6963
08-5377-7555

พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา อุนทะยานนท์

0-3431-2035 [208]

08-5965-9524

พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา
พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์ วงศ์ศิริกุล

0-3431-1110 [453]
0-3431-1110
0-3431-1110 [412]

08-1826-3932
06-1156-4951
08-9013-2158

พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย
พ.ต.ต.หญิง พัชร์วลีย์ ตรีนพากุล

412]
0-3431-1110 [409]
0-3431-1110 [412]

08-3986-6026
08-5185-1194

ฝ่ายบริหารและธุรการ
รอง ผกก.
สว.
สว.

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2035 โทรสารกลาง 0-3431-2035
Web Site: http://qa.rpca.ac.th
รอง ผบก.สปศ.

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผกก.มศ.สปศ.
รอง ผกก.มศ.สปศ.
สว.มศ.สปศ.

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
ผกก.ตป.สปศ
รอง ผกก.สปศ

ฝ่ายบริหารและธุรการ
สว.บธ.สปศ.

คณะนิติวิทยาศาสตร์
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-1110 โทรสารกลาง 0-3431-1110
Web Site: www.forensic.rpca.ac.th/ E-mail: rpcafs@gmail.com
ศ.(สบ 5) คณบดี
รศ.(สบ 4) รองคณบดี
รอง ผกก.

สว.
สว.

หน้า 887

รร.นรต.

คณะนิติวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานคณาจารย์
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 3)
อจ.(สบ 2)
อจ.(สบ 2)

พ.ต.อ. วรวุฒิ ชุมวรฐายี
พ.ต.อ. สุรัตน์ สาเรือง
พ.ต.ท. สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
พ.ต.ท.หญิง สิริมงคล กล้าปราบศึก
พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ศิริจันทราวงษ์
พ.ต.ท.หญิง กนกพร แสนแก้ว
พ.ต.ท. ธิติ มหาเจริญ
พ.ต.ท. นรินทร์ เพชรทอง

0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110
0-3431-1110

08-5191-6078
09-4195-3592
08-1005-2054
08-6445-4951
08-2655-6694
08-1701-2073
08-1169-8588
09-9195-4321
09-4726-0006

0-3431-1109 [447]
0-3431-1109 [411]

08-9155-7797
08-6388-6383

0-3431-1109 [411]
0-3431-1109 [451]
0-3431-1109 [411]

08-1934-3522
08-9811-0912
08-6694-1894

0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [415]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]

08-6165-1942
08-9910-5243
08-1880-6472
08-1611-1333
08-3494-8648
08-9885-7329
08-9416-4516
08-9549-4226
08-6624-4488
08-1847-8928

คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Social Sciences
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-1109 โทรสารกลาง 034-311-109
Web Site: www.rpca ac.th E-mail: ssrpca.@gmail.com
คณบดี
รอง คณบดี

พ.ต.อ. โสรัตน์ กลับวิลา
พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส

สำนักงานคณบดี โทรศัพท์กลาง 0-3431-1109 โทรสารกลาง 034-311-109
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม
พ.ต.ท.หญิง จินตนา บรรพตเสต
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ ขุนไกร

กลุ่มงานคณาจารย์ โทรศัพท์กลาง 0-3431-1109 โทรสารกลาง 034-311-109
อจ.(สบ5)
อจ.(สบ5)
อจ.(สบ5)
อจ.(สบ5)
อจ.(สบ4)
อจ.(สบ4)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)

พ.ต.อ.หญิง บุณยาพร ปานดิษฐ
พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
พ.ต.อ.หญิง นิศา บุนนาค
พ.ต.อ. นพรุจ ศักดิ์ศิริ
พ.ต.อ.หญิง สุภาวิตา ภูติอนันต์
พ.ต.อ.หญิง สมวดี ไชยเวช
พ.ต.ท. ทองคำ ชุนเกษา
พ.ต.ท. บุญช่วย เฉลิมจรัสกุล
พ.ต.ท. ไกรวุฒิ วัฒนสิน
พ.ต.ท.หญิง ภัคสกุล นาคจู

หน้า 888

รร.นรต.

คณะสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.สบ3)
อจ.(สบ3)
อจ.(สบ2)
อจ.(สบ2)
อจ.(สบ2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เตชะสุวรรณา
พ.ต.ท.หญิง อโนมา โรจนาพงษ์
พ.ต.ท.หญิง ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ
พ.ต.ท.หญิง คมจิตร ไชยโย
พ.ต.ท.หญิง นริสรา เครือสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง นิรมล ชื่นสงวน
พ.ต.ท. เสกสัณ เครือคำ
พ.ต.ท.หญิง ประวิสาข์ แย้มชื่น

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-3431-1109 [415]
0-3431-1109 [415]
0-3431-1109 [415]
0-3431-1109 [415]
0-3431-1109 [415]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [450]
0-3431-1109 [415]

มือถือ
08-1805-9555
08-4123-4017
08-1488-8346
09-5365-0130
08-6997-3503
08-1205-1808
08-1759-1506
08-1899-5165

ศูนย์บริการทางการศึกษา
90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 ต่อ 220 โทรสารกลาง 0-3431-2036 IP 607014
Web Site: http://royalthaipolicecadet.blogspot.com E-mail: esc.rpca@gmail.com
ผบก.

พล.ต.ต. ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ 0-3431-2009 [200]

08-5370-8757

พ.ต.อ.หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา

08-1843-5566

รอง ผบก.(1)
รอง ผบก.(2)

0-3431-2009 [201]

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน โทรศัพท์กลาง 0-3431-2039 โทรสารกลาง 0-3431-2039
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง
พ.ต.ท.หญิง โอปอล กิติกุล
พ.ต.ท. พีระศิลป์ ประสานทอง
พ.ต.ท. สมชาย อิทธะรงค์
พ.ต.ท.หญิง ภัทราวรรณ กวางใส
พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ แสนแซว

0-3431-2009 [226]
0-3431-2009 [226]
0-3431-2009 [205]
0-3431-2009 [203]
0-3431-2009 [219]
0-3431-2009 [207]

08-4752-0001
08-1823-8175
08-1440-0563
08-1252-8761
08-3920-0086
08-6555-7872

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-3432-5347 โทรสารกลาง 0-3432-5347
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สายัณห์ จันทร์แจ่มกระจ่าง
พ.ต.ท.หญิง นิยดา ชุนเกษา ขุนณรงค์
พ.ต.ท. อิศราวุธ อ่อนน้อม
พ.ต.ท. เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร
พ.ต.ต.หญิง ศศิกาญจณ์ พรหมทอง

0-3431-2009 [216]
0-3431-2009 [216]
0-3431-2009 [216]
0-3431-2009 [216]
0-3431-2009 [216]

08-1992-4163
08-1404-5817
08-6322-4599
09-3535-3993
09-7052-3560

ฝ่ายบริหารงานวิจัย โทรศัพท์กลาง 0-3431-1102 โทรสารกลาง 0-3431-1102
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ประพล ศรีเอม
พ.ต.ท. เสมอ แสนสุข
พ.ต.ท.หญิง ฐิตินันท์ สติมานนท์

0-3431-2009 [407]
0-3431-2009 [407]
0-3431-2009 [407]

08-9918-9395
08-6796-9689
08-1485-5109
หน้า 889

รร.นรต.

ศูนย์บริการทางการศึกษา
ตำแหน่ง
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง รินทร์ เติมประยูร
พ.ต.ท. นพดล พุกเมือง

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-3431-2009 [407]
0-3431-2009 [407]

08-5920-0008
09-7130-8242

0-3431-2009 [214]
0-3431-2009 [214]
0-3431-2009 [214]

08-3244-7883
08-5468-4333
09-4493-9265

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-3431-1107 โทรสารกลาง 0-3431-1107
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.ท. รณยุทธ นภาโชติ
พ.ต.ต. เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล
พ.ต.ต. ปิติทัสสน์ แก้ววิเชียร

ฝ่ายบริหารและธุรการ โทรศัพท์กลาง 0-3431-2036 โทรสารกลาง 0-3431-2036
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธรรมนูญ กิติกุล
พ.ต.ท.หญิง กนิษฐมณี รักธรรม
พ.ต.ท.หญิง พนิตา ตุนอยู่เพชร
ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ สืบสา

0-3431-2009 [221]
0-3431-2009 [221]
0-3431-2009 [224]
0-3431-2009 [220]

08-4122-3379
08-6809-3555
08-6626-3090
08-8571-9394

หน้า 890

รพ.ตร.
โรงพยาบาลตำรวจ
Poliec Genaral Hospital
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2207-6005 โทรสารกลาง 0-2252-7966
Web Site: www.policehospital.org
ตำแหน่ง
พตร.
รอง พตร. รรท.พตร.
รอง พตร.
รอง พตร.
รอง พตร.
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
นายแพทย์ (สบ 6)
ทันตแพทย์ (สบ 6)
ผบก.ประจำ รพ.ตร.
ผบก.รพ.ตร.
รอง ผบก.รพ.ตร.
รอง ผบก.รพ.ตร.
ผกก.ประจำ รพ.ตร.
พยาบาล (สบ 4)
นว.(สบ 2)
ผู้ช่วย นว.(สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. สมบูรณ์ ตันตระกูล
พล.ต.ต. วิฑูรย์ นิติวรางกูร
พล.ต.ต. โชติกร สีมันตร
พล.ต.ต. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ
พล.ต.ต. ธนา ธุระเจน
พล.ต.ต. วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล
พล.ต.ต. วัชรพงษ์ ศิวเวชช
พล.ต.ต. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
พล.ต.ต. สุรพล เกษประยูร
พล.ต.ต. กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา
พล.ต.ต.หญิง นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
พล.ต.ต. โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข
พล.ต.ต. พีระชัย ดำรงค์วานิช
พล.ต.ต. บุรี รัตนสุวรรณ
พล.ต.ต.หญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล
พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล
พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เกตุนิล
พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี พฤกษารุ่งเรือง
พ.ต.อ.หญิง จารุณี ถมสุวรรณ
พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ หงษ์ทอง
ร.ต.อ. ธีรพงศ์ ใจอารีรอบ
ร.ต.อ.หญิง ศรีสกุล นันทะยาวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2207-6000 [6001]
0-2207-6000 [6015]
0-2207-6000 [6314]
0-2207-6000 [6854]
0-2207-6000 [6223]
0-2207-6000 [6057]
0-2207-6000 [6026]
0-2207-6000 [6243]
0-2207-6000 [6686]
0-2207-6000 [6061]
0-2207-6000 [6058]
0-2207-6000 [6242]
0-2207-6000 [6313]
0-2207-6000 [6018]
0-2207-6000 [6244]
0-2207-6000 [6177]
0-2207-6000 [6179]
0-2207-6000 [6177]
0-2207-6000 [6238]
0-2207-6000 [6015]
0-2207-6000 [6015]
0-2207-6000 [6005]

มือถือ
08-1922-0505
09-1772-8189
09-1772-7772
09-5787-9365
08-1612-3393
08-1844-6411
08-1374-9259
08-1420-5887
08-1302-0330
08-9165-2204
08-1319-3277
08-1922-2525
08-1554-9719
08-1722-0103
09-1772-8009
09-1772-8091
08-9160-6142
08-9206-4922
08-1927-7447
08-5557-2238
08-0925-4693
08-9008-8516

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6403,6404 โทรสารกลาง 0-2652-5033
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)

พ.ต.อ. สุพล จงพาณิชย์กุลธร
0-2207-6000 [6237]
พ.ต.อ.หญิง กานต์พิชชา สุทธิสัตยารักษ์ 0-2207-6000
[6403,6404]
พ.ต.อ.หญิง ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ
0-2207-6000

09-7045-6462
08-1440-5811
08-9148-0552
หน้า 891

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ต. โสภณ พรกุลวิไล

นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ต.หญิง วีนัส ตันอารีย์

นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ต.หญิง กุลภัทร ศรีสมทรัพย์

นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ต. อภิวัฒน์ จันทร์แสงฟ้า

นายแพทย์ (สบ 2)

ร.ต.อ. ณพล จิตรศรีศักดา

ที่ทำงาน[ภายใน]
[6403,6404]
0-2207-6000
[6403,6404]
0-2207-6000
[6403,6404]
0-2207-6000
[6403,6404]
0-2207-6000
[6403,6404]
0-2207-6000
[6403,6404]

มือถือ
08-1618-6841
08-6694-4364
08-1684-4342
08-1734-9611
08-6392-2928

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โทรศัพท์กลาง 0-2207-6215 โทรสารกลาง 0-2207-6215
นายแพทย์ (สบ 5)
นักจิตวิทยา (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นักจิตวิทยา (สบ 2)
นักจิตวิทยา (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ บุนนาค
พ.ต.อ. วินัย ธงชัย
พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี เพ็ชรรัตน์
พ.ต.ท.หญิง นิภาพร คำอั้น
พ.ต.ต.หญิง อรณิชา หาสาสน์ศรี
ร.ต.อ.หญิง สิรินยา กฤษณามระ

0-2207-6215 [6215]
0-2207-6144 [6144]
0-2207-6215 [6215]
0-2207-6144 [6144]
0-2207-6144 [6144]
0-2207-6215 [6215]

08-1560-8629
08-9147-4402
06-3224-2939
08-3685-4678
08-1665-4678
08-1915-4127

กลุ่มงานชีวเคมี โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6149 โทรสารกลาง 0-2207-6149
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 5)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 5)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 4)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ
พ.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ ดีอินทร์
พ.ต.อ.หญิง สมพร ศรีทองพิมพ์
พ.ต.ท.หญิง สุดาวดี ระลึกฤาเดช
พ.ต.ท.หญิง ลลิษา หลิมศิโรรัตน์
พ.ต.ท.หญิง กิติยาภรณ์ พูนนารถ
พ.ต.ท. อำนาจ กล่ำเอม
พ.ต.ท.หญิง มันทนา วงค์ตะวัน
พ.ต.ท.หญิง ปรียา นาคเพ็ชรพูล
พ.ต.ท. ปฐวี งามเลิศ
พ.ต.ต. เฉลิมพล เนียมหอม
พ.ต.ต. กิตติพงษ์ สงวนวงศ์
พ.ต.ต.หญิง พวงเพชร นนตานอก
พ.ต.ต. วิศิษฏ์ อ่อนเรือง

0-2207-6000 [6148]
0-2207-6000 [6149]
0-2207-6000 [6431]
0-2207-6000 [6428]
0-2207-6000 [6431]
0-2207-6000 [6429]
0-2207-6000 [6178]
0-2207-6000 [6429]
0-2207-6000 [6178]
0-2207-6000 [6431]
0-2207-6000 [6429]
0-2207-6000 [6429]
0-2207-6000 [6428]
0-2207-6000 [6428]

09-9269-5452
08-1804-8075
08-1930-3624
08-9450-7566
08-9533-7670
08-3178-1279
08-1911-2541
08-6649-5356
08-4154-4337
08-4534-5454
08-9488-9252
08-5108-0110
08-1737-2399
08-9986-4546
หน้า 892

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานตา โทรศัพท์กลาง 0-2207-6136 โทรสารกลาง 0-2252-7139
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ. อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ
พ.ต.อ.หญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล
พ.ต.อ. เชาวรัช สมแก้ว
พ.ต.อ. สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์
พ.ต.อ. กฤษณะ พงศกรกุล
พ.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ชนกนาถ สุวรรณรัตน์
พ.ต.ท.หญิง สุชยา ก่อวนิช
พ.ต.ต.หญิง สุรางคณา ตรงธรรม

0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]

09-5789-5199
08-1611-5943
08-1974-2271
08-1622-9948
06-2590-6165
08-1847-1868
08-1859-0742
09-2929-9451
09-0938-4408

กลุ่มงานทันตกรรม โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6756 โทรสารกลาง 0-2652-5032
ทันตแพทย์ (สบ 5)
ทันตแพทย์ (สบ 5)
ทันตแพทย์ (สบ 5)
ทันตแพทย์ (สบ 4)
ทันตแพทย์ (สบ 4)
ทันตแพทย์ (สบ 4)
ทันตแพทย์ (สบ 3)
ทันตแพทย์ (สบ 3)
ทันตแพทย์ (สบ 3)
ทันตแพทย์ (สบ 3)
ทันตแพทย์ (สบ 2)
ทันตแพทย์ (สบ 2)
ทันตแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย
พ.ต.อ. พิมล บำรุง
พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ วณิชโยบล
พ.ต.อ.หญิง วสุ เทพชาตรี
พ.ต.อ.หญิง บุณฑริกา สุวรรณเวโช
พ.ต.อ. นันทชัย กุศลศิลป์วุฒิ
พ.ต.ท.หญิง สุธิชา วงศาโรจน์
พ.ต.ท.หญิง ศศลักษณ์ ดวงอัมพร
พ.ต.ท. นรินทร์ เจนยุทธนา
พ.ต.ท. นาถ นันทรัตน์พันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ปัญจมาพร ชาตะคุณ
พ.ต.ต.หญิง ญาดา พวงสอาด
ร.ต.อ.หญิง วันวิสาข์ นามวงษ์

0-2207-6000 [6754]
0-2207-6000 [6745]
0-2207-6000 [6745]
0-2207-6000 [6745]
0-2207-6000 [6975]
0-2207-6000 [6751]
0-2207-6000 [6750]
0-2207-6000 [6750]
0-2207-6000 [6751]
0-2207-6000 [6745]
0-2207-6000 [6750]
0-2207-6000 [6750]
0-2207-6000 [6751]

08-9135-8152
08-1639-3473
08-1668-0200
08-1634-6245
08-1616-8219
09-4453-5399
08-1006-9797
08-1987-0122
09-0987-5466
08-3097-0460
09-6919-3549
08-0909-1205
08-6205-2658

0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]
0-2207-6301 [6301]

08-1837-9459
08-1804-0608
08-1832-4822
08-1683-8686
08-9677-3663
06-2251-5563
08-2499-2111
08-1323-5713

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทรศัพท์กลาง 0-2207-6301 โทรสารกลาง 0-2252-7260
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ. บุณยรัสน์ พุกกะเวส
พ.ต.อ. ประพันธ์ ผาแก้วมณี
พ.ต.ท. อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์
พ.ต.ท. ณัฐพล ปิตะนีละบุตร
พ.ต.ท.หญิง ดวงฤทัย ตันพรม
พ.ต.ท. กวิน อิสริยะโอภาส
พ.ต.ต.หญิง ณัชชา ธนกิจสมบัติ
พ.ต.ต.หญิง พลอยแก้ว ตัณฑ์แสงงาม

หน้า 893

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
นายแพทย์ (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง อภิชญา แสงกาญจนวนิช

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2207-6301 [6301]

08-9090-9944

0-2207-6193 [6193]
0-2207-6152 [6152]
0-2207-6153 [6153]
0-2207-6153 [6153]
0-2207-6197 [6197]
0-2207-6197 [6197]
0-2207-6153 [6153]
0-2207-6197 [6197]
0-2207-6153 [6153]

08-1636-2661
08-9797-6261
08-9124-4840
08-9138-0691
08-3082-0465
08-8689-6662
08-9119-1589
08-3997-8997
09-1780-9592

กลุ่มงานพยาธิ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6193 โทรสารกลาง 0-2207-6194
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 4)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง นิรมล ปัณฑวนันท์
พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ หงส์แก้ว
พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ
พ.ต.ท. สุรชัย จันทะวารีย์
พ.ต.ท.หญิง กิตินภา นภากร
พ.ต.ท.หญิง ประมวล ทรงกิจ
พ.ต.ท.หญิง กัลยาณี แสงสุข
พ.ต.ต.หญิง ปิยะรัตน์ เลิศตระกูล
พ.ต.ต.หญิง ศุภรดา อิงคนันท์

กลุ่มงานเภสัชกรรม โทรศัพท์กลาง 0-2207-6211-12 โทรสารกลาง 0-2207-6211
เภสัชกร (สบ 5)
เภสัชกร (สบ 5)
เภสัชกร (สบ 5)
เภสัชกร (สบ 4)
เภสัชกร (สบ 4)
เภสัชกร (สบ 4)
เภสัชกร (สบ 4)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 2)
เภสัชกร (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ วินัยสุรเทิน
พ.ต.อ.หญิง ศิริพร จรุงศักดิ์เศรษฐ์
พ.ต.อ.หญิง ชิดพรรณ พุฒิพิสิฐเชฐ
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์สุนทร
พ.ต.อ.หญิง วิลาวัณย์ นันทมงคล
พ.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์
พ.ต.อ.หญิง รังษีง วงษ์บุญหนัก
พ.ต.ท.หญิง วรรณี สุโขยะชัย
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ ราชตนะพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ ศิลป์ประกอบ
พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์
พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี ประสงค์
พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ คงคาทอง
พ.ต.ท.หญิง ปิยภิรมณ์ ศรีวรนาถ
พ.ต.ท. วุฒินันท์ ชำนิยันต์
พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์
พ.ต.ท.หญิง ศศิวิมล อานุภาพเดชา
พ.ต.ท.หญิง อลิศรา แสงวิรุณ
พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ นาคเสน
พ.ต.ต.หญิง สวรส อัศณีทิพย์กุล
พ.ต.ต.หญิง วันวิสาข์ คงพรหม์

0-2207-6000 [6209]
0-2207-6000 [6210]
0-2207-6000 [6211]
0-2207-6000 [6592]
0-2207-6000 [6213]
0-2207-6000 [6212]
0-2207-6000 [6808]
0-2207-6000 [6157]
0-2207-6000 [6104]
0-2207-6000 [6206]
0-2207-6000 [6363]
0-2207-6000 [6392]
0-2207-6000 [6453]
0-2207-6000 [6592]
0-2207-6000 [6574]
0-2207-6000 [6206]
0-2207-6000 [6679]
0-2207-6000 [6213]
0-2207-6000 [6208]
0-2207-6000 [6213]
0-2207-6000 [6104]

08-9686-2828
09-0969-4715
08-9693-2007
08-1870-1645
08-1496-7647
08-7366-4658
08-1934-2436
08-5357-0345
08-6508-7005
08-5242-2571
08-1498-4836
08-1916-5786
08-9450-4189
08-9229-4442
08-1936-2070
08-1614-4445
08-9666-6073
08-5914-4546
08-1928-7374
08-1154-1449
09-5951-4043
หน้า 894

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
เภสัชกร (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง จิตลดา เจริญนิติกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2207-6000 [6206]

มือถือ
08-9806-6540

กลุ่มงานโภชนาการ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6234 โทรสารกลาง 0-2207-6234
โภชนากร (สบ 4)
โภชนากร (สบ 3)
โภชนากร (สบ 2)
โภชนากร (สบ 2)
โภชนากร (สบ 2)
โภชนากร (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง ภิญญดา มานะวัชรเดช
พ.ต.ท.หญิง ศราวรณ์ คชโสภณ
พ.ต.ท.หญิง พิลาสินี ชปารังษี
พ.ต.ท.หญิง ชนพัฒน์ วีระโสภณ
พ.ต.ท.หญิง พรินทร์ดา หอมยก
พ.ต.ต.หญิง อรัญญา พรหมคีรี

0-2207-6234 [6234]
0-2207-6234 [6234]
0-2207-6234 [6234]
0-2207-6234 [6234]
0-2207-6676 [6676]
0-2207-6234 [6234]

08-5816-5971
08-9464-9921
08-9234-4331
08-4916-4454
08-9789-5556
08-9114-8828

กลุ่มงานรังสีวิทยา โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6610 โทรสารกลาง 0-2652-5036
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นักรังสีการแพทย์ (สบ 5)
นักรังสีการแพทย์ (สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
พ.ต.อ.หญิง ชัญญา ภมรศิริ
พ.ต.ท.หญิง เสาวพักตร์ โรจนแพทย์
พ.ต.ท. ศิริชัย บุญชิต
พ.ต.ท.หญิง แก้วตา ฤกษ์รัตนวราพร
พ.ต.ต. พิษณุรักษ์ อินละคร
พ.ต.ต.หญิง ปณิดา ลิ่มสุวรรณ์
พ.ต.อ.หญิง เกศนี ปัญญาวงศ์สถาพร
พ.ต.อ.หญิง ศิราภรณ์ อิทธิยาวุฒิ

นักรังสีการแพทย์ (สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง ศิริพรชัย ใหญ่ยิ่ง

นักรังสีการแพทย์ (สบ 3)
นักรังสีการแพทย์ (สบ 2)
นักรังสีการแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง ณัฐวดี องอาจ
พ.ต.ต. ภูวกร พรมนิกร
พ.ต.ต.หญิง กมณชลัท อภิรมย์ยานนท์

0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000
[6611,6612]
0-2207-6000
[6611,6612]
0-2207-6000 [6760]
0-2207-6000 [6610]
0-2207-6000 [6760]

08-6069-8078
08-4757-0303
08-1854-1071
08-6787-8239
08-1376-2767
08-1261-7426
09-7923-4261
08-9798-8090
08-7830-9500
09-8425-6598
08-1381-3726
09-4670-6543
08-9695-8131

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โทรศัพท์กลาง 0-2207-6965 โทรสารกลาง 0-2252-1607
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง นันทิยา สุจิรัตนวิมล
พ.ต.ท.หญิง ธนาวรรณ มาเซโด
พ.ต.ท.หญิง รภาพรรณ ฉลอง
พ.ต.ท. ธีรยุทธ อินทปัญญ์
พ.ต.ท.หญิง พิชญา ดีประเสริฐวิทย์
พ.ต.อ.หญิง บุญยัง ชัยศิริรัตน์
พ.ต.อ.หญิง กฤษณา ศรีสวัสดิ์
พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ วิวิธสิริ

0-2252-1607 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6322]

08-1345-2199
08-9449-0280
08-9796-2942
08-1654-1351
08-9924-3466
08-9786-3804
09-0947-5994
08-1648-8097
หน้า 895

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ วงศ์แป้น
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา เพ็งมาลา
พ.ต.ท.หญิง กฤติยา เห่งนาเลน
พ.ต.ท.หญิง จันทนา นาคฉาย
พ.ต.ท.หญิง จันทนี เกียรติโพธา
พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ เปียทอง
พ.ต.ท.หญิง จิพิรญาณ์ ศิลปกร
พ.ต.ท.หญิง จินดาพร ลากวงษ์
พ.ต.ท.หญิง ดารณี พันธ์ศรี
พ.ต.ท.หญิง นภาพร บัวผัน
พ.ต.ท.หญิง นวนันท์ สรวมศิริ
พ.ต.ท.หญิง นัคมน นิ่มนวล
พ.ต.ท.หญิง นันทวัน สูงดี
พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ
พ.ต.ท.หญิง พรรณชลิตา นิสยันต์
พ.ต.ท.หญิง พิไลพร นันทพงศ์ศิริ
พ.ต.ท.หญิง มณฑา บุรีเจริญ
พ.ต.ท.หญิง วารุลี ไชยวงศ์
พ.ต.ท.หญิง วาสินี พรเบญจภักดิ์กุล
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ พงศ์สุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ สืบเสาะ
พ.ต.ท.หญิง สุธีรา สุมานัส
พ.ต.ท.หญิง สมปอง โชคศิริ
พ.ต.ท.หญิง หนึ่งฤทัย สุขเกษม
พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ สันป่าแก้ว
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา สุนทรบูรณสุข
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ ภัทรประภาพงษ์
พ.ต.ท.หญิง นันท์ลภัส วีรธันยวัชร์
พ.ต.ท.หญิง พิสมัย ปฏิสัมภิทากุล
พ.ต.ท.หญิง ศศิกาญจน์ จันทราพิพัฒน์
พ.ต.ท. สุวัฒน์ ปัญจสกุลวงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6252]
0-2207-6000 [6939]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6939]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6627]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6939]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6939]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6939]
0-2207-6000 [6627]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6252]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]
0-2207-6000 [6965]

มือถือ
08-1774-2697
08-1559-6921
08-1816-9945
08-5366-6622
08-1259-2878
08-5966-4644
08-1566-6464
08-1922-3996
08-8366-4395
08-1842-0239
08-9893-9044
08-1910-3764
08-9450-4155
08-1803-5918
08-1691-5919
08-6907-9453
08-4113-3933
08-9996-6262
08-9883-3269
08-1639-2772
08-9669-3097
08-9489-5463
08-8494-5959
08-9486-1111
08-1935-5499
08-1699-7413
08-6044-4894
08-6044-4894
08-1487-0732
08-1778-5742
08-1632-2993

หน้า 896

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6217,6218 โทรสารกลาง 0-2207-6217
นายแพทย์ (สบ 5)

พ.ต.อ. อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์

นายแพทย์ (สบ 5)

พ.ต.อ. แดน สุวรรณะรุจิ

นายแพทย์ (สบ 4)

พ.ต.อ. เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์

นายแพทย์ (สบ 4)

พ.ต.อ.หญิง พัชรีวรรณ วิเศษสุมน

นายแพทย์ (สบ 4)

พ.ต.อ. เกริกกมล แย้มประยูร

นายแพทย์ (สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง จารุณี ทิพย์พญาชัย

นายแพทย์ (สบ 3)

พ.ต.ท. กฤษฎา ตันติไพบูลย์วงศ์

นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ต. ธนพงษ์ วีระประเสริฐศักดิ์

นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.ต.หญิง รัชณัน ชินกุลกิจนิวัฒน์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (สบ 2)

พ.ต.ต.หญิง ลำปาง คมกล้า

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (สบ 2)

พ.ต.ต.หญิง นันทินี อาการ

0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]
0-2207-6217
[6217,6218]

08-1813-1040
08-1487-0373
08-1809-1849
08-9511-1195
08-5133-3655
08-9616-1931
08-5992-9049
08-1446-6589
09-8274-9330
08-7247-1926
09-8260-2538

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6293 โทรสารกลาง 0-2207-6293
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3 )
นายแพทย์ (สบ 2)
นักกายภาพบำบัด (สบ 5)
นักกายภาพบำบัด (สบ 4)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง ธนินทร สมนึก
พ.ต.อ. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา
พ.ต.ท. ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ
พ.ต.ต.หญิง อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง
พ.ต.อ. ประพันธ์ กองมงคล
พ.ต.อ. กิตติ ทะประสพ
พ.ต.ท.หญิง ปิ่นทิพย์ จิรรัตน์นันท์
พ.ต.ท. สุพจน์ พุ่มพฤกษ์
พ.ต.ท.หญิง วิภา กาญจนถวัลย์

0-2207-6000 [6293]
0-2207-6000 (6293)
0-2207-6000[6293]
0-2207-6000 [6293]
0-2207-6000 [6299]
0-2207-6000 [6872]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6298]

08-5070-9339
08-1611-9400
08-1814-3103
08-4426-0765
08-1441-5980
08-9987-1800
08-9881-9858
08-9523-3883
08-1867-9811
หน้า 897

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 3)
นักกายภาพบำบัด (สบ 2)
นักกายภาพบำบัด (สบ 2)
นักกายภาพบำบัด (สบ 2)
นักกายภาพบำบัด (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นำชัย ทรงศิลป์
พ.ต.ท.หญิง พรวรินทร์ ใจกล้า
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพา เลาหตีรานนท์
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ จิระพรชัย
พ.ต.ท.หญิง ธัญพร กิจบำรุง
พ.ต.ท.หญิง ภัสสรี โตนวล
พ.ต.ท.หญิง ปาริมา จำลองรักษ์
พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ อุทัย
พ.ต.ท.หญิง ณปภัช ศรีทองอ่อน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2207-6000 [6296]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6872]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6294]
0-2207-6000 [6299]
0-2207-6000 [6596]

มือถือ
08-1776-9009
08-1922-5979
08-1921-1812
08-1772-0927
08-1000-0818
08-1825-4822
08-4144-6676
08-5684-6226
08-5990-8548

กลุ่มงานศัลยกรรม โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 [6954,6955] โทรสารกลาง 0-2652-5306
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์(สบ3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์(สบ2)

พ.ต.อ. ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
พ.ต.อ. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์
พ.ต.อ. สุเทพ พัชรตระกูล
พ.ต.อ. โสภณรัชต์ สิงหจารุ
พ.ต.อ. กิตติ ชีวะอิสระกุล
พ.ต.อ. ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา
พ.ต.อ. บัญชา ชีวะอิสระกุล
พ.ต.อ. จุมพฏ อุรุพงศา
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ จรรยาพูน
พ.ต.ท. สรวิชญ์ วิจิตรพรกุล
พ.ต.ท. ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์
พ.ต.ท. อัสพล ตันตะราวงศา
พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ รวีภควัต
พ.ต.ท. นเรนทร์ สันติกุลานนท์
พ.ต.ท. อัครพร ดีประเสริฐวิทย์
พ.ต.ท. ชนะ จงโชคดี
พ.ต.ท. ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์
พ.ต.ท. สุรัติ กิตติศุภพร
พ.ต.ต. วรเทพ กิจทวี
พ.ต.ต. วรัญญู จิรามริทธิ์
พ.ต.ต.หญิง เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์
พ.ต.ต. อังกูร อนุวงศ์
ร.ต.อ.หญิง ชัญภัทร แก้วแสงเอก

0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]
0-2207-6000 [6955]

08-1658-1054
08-1353-8367
08-6619-1357
08-9110-8415
08-6889-5050
08-1804-0464
08-1647-0118
08-6977-1446
08-1874-7897
08-1821-6501
08-1751-1074
08-4464-7223
08-1718-8859
08-9444-9484
09-1708-7573
08-6976-9976
08-2457-4855
08-1921-2102
08-4517-8727
08-1947-7672
08-6821-9694
08-0440-9565
09-4939-9453
หน้า 898

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โทรศัพท์กลาง 0-2207-6356 โทรสารกลาง 0-2255-7792
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์(สบ 2)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ. ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ
พ.ต.อ. นิเวศ สิงห์วงษ์
พ.ต.ท. ธัญลักษณ์ ธุดี
พ.ต.ท. โชคชัย เหล่าอารยะ
ร.ต.อ.หญิง ชวพร สุดโนรีกูล
พ.ต.ท.หญิง ปราณี อินทร์ทรีย์วงศ์
พ.ต.ท.หญิง ภัคดิษย์ กะรัต

0-2207-6356 [6356]
0-2207-6356 [6356]
0-2207-6356 [6356]
0-2207-6356 [6356]
0-2207-6356 [6356]
0-2207-6356 [6355]
0-2207-6356 [6355]

08-6600-9979
08-1374-7055
08-6336-6330
06-3265-9871
08-7745-4004
08-0227-6173
08-5338-5549

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ 6187-88 โทรสารกลาง 0-2652-5317
นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 5)
นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 4)
นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 3)
นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 3)
นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 2)
นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
พ.ต.อ.หญิง ชุติมา พันธุ
พ.ต.ท.หญิง อุษา บุญเปี่ยม
พ.ต.ท.หญิง ศิริมา ชวะโนทัย
พ.ต.ท.หญิง วิภา พงศ์จันทร์วิไล
พ.ต.ท.หญิง วาริณี ขันธสิทธิ์

0-2207-6000 [6929]
0-2207-6000 [6187-88]
0-2207-6000 [6187-88]
0-2207-6000 [6187-88]
0-2207-6000 [6187-88]
0-2207-6000 [6187-88]

08-5172-2719
08-9778-4800
08-2455-0007
08-6333-1855
08-6069-2499
08-1291-8504

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โทรศัพท์กลาง 0-2207-6369 โทรสารกลาง 0-2251-7755
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ. เสรี ธีรพงษ์
พ.ต.อ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์
พ.ต.อ. ดนุกฤต กลัมพากร
พ.ต.อ. สุขสันต์ กอแพร่พงศ์
พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์
พ.ต.อ.หญิง รวิวรรณ เจียมอนุกูลกิจ
พ.ต.ท.หญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี
พ.ต.ท.หญิง ศรลดา ธเนศวร
พ.ต.ท. เกรียงไกร สิทธิดิลกรัตน์
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค
พ.ต.ต. สุภวิชช์ ธาราภูมิ
พ.ต.ต. อรัณ ไตรตานนท์
ร.ต.อ.หญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์
ร.ต.อ. สุธรรม สุธาพร

0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]
0-2207-6369 [6369]

08-1318-8320
09-3928-2549
08-6644-6161
08-6067-5325
09-4964-5415
08-0999-1484
08-1802-6736
08-1620-7464
08-9815-1895
08-6885-1494
08-1932-9072
08-1888-3639
08-1987-6584
08-1754-8388

0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]

08-1583-4353
08-1944-7082

กลุ่มงานหู คอ จมูก โทรศัพท์กลาง 0-2207-6136 โทรสารกลาง 0-2252-7139
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)

พ.ต.อ. วิชัย ลีวรรณนภาใส
พ.ต.ท.หญิง จินตนา วชิรกิติกุล

หน้า 899

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง กฤษณา ไทยทอง
พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ บุญชิต
พ.ต.ต.หญิง ขวัญนภา ซุนเฟื่อง
พ.ต.ต.หญิง จันทิมา ชัฏไพศาล
พ.ต.ต. ผดุงรัฐ เฮงเจริญ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]
0-2207-6136 [6136]

มือถือ
08-6309-2796
08-3373-3344
08-4917-8444
08-5010-3345
08-7694-7399

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6000 ต่อ6948 โทรสารกลาง 0-2253-5836
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์(สบ 2)

พ.ต.อ. วัชรินทร์ พิภพมงคล
พ.ต.อ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์
พ.ต.อ. สามารถ ม่วงศิริ
พ.ต.อ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพันธุ์
พ.ต.อ. วรวุฒิ ชัยยศบูรณะ
พ.ต.อ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์
พ.ต.อ. ขวัญชัย พิทักษ์อโนทัย
พ.ต.อ. จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
พ.ต.อ. ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์
พ.ต.อ. จารุวัตร เวชศิลป์
พ.ต.ท. ชำนาญ เอี่ยมศิริกุลมิตร
พ.ต.ท. พีรพงษ์ ปิยพิทยานันต์
พ.ต.ท. กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์
พ.ต.ท. ชินันดร พุธานานนท์
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์
พ.ต.ต. อุกฤษฏ์ ฉวีวรรณากร
พ.ต.ต. เอกพล ตั้งมานะสกุล
พ.ต.ต. ประเสริฐ วังสตุรค
พ.ต.ต. พฤทธิพันธ์ แพรกทอง
ร.ต.อ. ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา

0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]
0-2207-6000 [6948]

08-1639-9341
08-1640-2370
08-1611-7121
08-1297-9977
08-1172-2710
09-9356-6396
08-7989-7979
08-1818-0157
06-2826-5495
08-1845-8123
08-4522-8448
08-1308-0639
08-9466-6356
08-6320-4586
09-9009-6057
08-7055-3306
08-1442-7693
08-1442-7693
08-1692-8902
08-6565-5010

กลุ่มงานอายุรกรรม โทรศัพท์กลาง 0-2207-6327-8 โทรสารกลาง 0-2207-6230
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)

พ.ต.อ. เกษม รัตนสุมาวงศ์
พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์
พ.ต.อ.หญิง วรรณีย์ ตระการวนิช
พ.ต.อ. ธนิต จิรนันท์ธวัช
พ.ต.อ. ดามพันธ์ นิลายน
พ.ต.อ.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์

0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]

08-1614-4323
08-7326-9898
08-1323-9715
08-9667-7822
08-5118-4799
หน้า 900

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. พจน์ ตันนิรันดร
พ.ต.อ. สุรัตน์ ทรงพานิช
พ.ต.อ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์
พ.ต.อ. วรชาติ โมฬีฤกษ์ภูมิ
พ.ต.อ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร
พ.ต.อ. พรเทพ ลีลาสงวน
พ.ต.อ. ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล
พ.ต.อ. เชาวลิต พัฒนสิริกุล
พ.ต.อ. ประพัฒน์ วงศ์วิสุทธิกุล
พ.ต.อ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ
พ.ต.ท.หญิง รัชนี ชาญสุไชย
พ.ต.ท.หญิง พัสวี วนานุวัธ
พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ จารุหทัย
พ.ต.ท. อรรถพล วนาเดช
พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อัมพลเสถียร
พ.ต.ท. จิรายุ วิสูตรานุกูล
พ.ต.ท. กฤติชาติ กำจรปรีชา
พ.ต.ท. วสันต์ ซุนเฟื่อง
พ.ต.ต.หญิง รัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ
พ.ต.ต.หญิง มณฑาทิพย์ พินิจเวชกุล
พ.ต.ต.หญิง วรพิชา โพธิ์ใบกุล
พ.ต.ต.หญิง วลัยลักษณ์ มีประถม
พ.ต.ต.หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ
พ.ต.ต.หญิง ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร
พ.ต.ต.หญิง ภัสรา อังกินันทน์
พ.ต.ต.หญิง สุธนา โพธิ์ใบกุล
พ.ต.ต. ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์
ร.ต.อ. ธนพล โอฬาระชิน

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]
0-2207-6327-8 [6327-8]

08-1721-2930
08-1699-2504
08-1818-2517
09-0551-9355
08-1779-9936
08-1826-6668
08-1443-2354
08-1844-3248
08-1555-2858
08-3999-1484
08-9126-6965
08-1867-4567
08-1806-6280
08-1567-0766
08-1721-7762
08-1847-1943
08-1824-5463
08-1974-9343
08-1904-0204
09-5951-0606
08-1870-6142
08-1802-0815
06-1623-5141
08-1810-4506
08-5001-8601
08-1733-7989
08-5366-7733
08-3014-0888

กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. สายขึ้นกับ ผบก.รพ.ตร. สำนักงานกลุ่มงานพยาบาล โทรศัพท์กลาง 0-2207-6177 [6177]
โทรสารกลาง 0-2252-5951
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง ศรีสุรางค์ แสงแก้ว
พ.ต.อ.หญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร
พ.ต.ท.หญิง กมลณิชา รัตนถิตะกุล

0-2207-6181 [6181]
0-2207-6170 [6170]
0-2207-6177 [6177]

08-1617-6143
08-3072-4262
08-9450-3333
หน้า 901

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง ชลอริญชย์ ทวีบุณยทินสิริ
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ ธีรพลอำพัน
พ.ต.ท.หญิง พรรณวดี ธวัชชัย

0-2207-6000 [6854]
0-2207-6177 [6177]
0-2207-6177 [6177]

09-9259-9936
08-1422-1867
08-9217-1854

พ.ต.อ.หญิง งามสิน วานิชพงษ์พันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ดวงรัตน์ พูลมี
พ.ต.ท.หญิง อารีย์ บุตรพรหม

0-2207-6316 [6316]
0-2207-6316 [6316]
0-2207-6316 [6316]

08-6539-9354
08-4413-5533
09-4545-3779

พ.ต.ท.หญิง ยุพิน สีขำ
พ.ต.ท.หญิง จิติภัสร์ กุลพัทธ์ศรีวรา
พ.ต.ท.หญิง ณัฐรินีย์ ศรีหิรัญ

0-2207-6694 [6694]
0-2207-6694 [6694]
0-2207-6694 [6694]

08-1844-9630
08-6564-8833
08-4090-9269

พ.ต.ท.หญิง ศิริธร สง่ากุล
พ.ต.ท.หญิง ชมพู ยงค์ประดิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง วาริน โฆศิริมงคล
พ.ต.ท.หญิง ปุณณภาภัค สุขสงวน

0-2207-6170 [6170]
0-2207-6170 [6170]
0-2207-6170 [6170]
0-2207-6170 [6170]

08-9990-0401
08-1834-2309
08-6665-1211
09-4562-9944

พ.ต.อ.หญิง นวรัตน์ สอยเหลือง
พ.ต.อ.หญิง สุนิสา วรไพบูลย์
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา บุญทวี
พ.ต.ท.หญิง ณภัทร พิมพ์สกุล
พ.ต.ท.หญิง พนิดา เงาประเวศ
พ.ต.ท.หญิง พรนิภา นามเมือง
พ.ต.ท.หญิง เมธาวี พึ่งพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ยอดขวัญ คงทัพ
พ.ต.ท.หญิง วรพรรณ พรหมวรณ์
พ.ต.ท.หญิง ศิริรักษ์ วิรโชติกุลโรจน์
พ.ต.ท.หญิง สมรัก จันทร์ศรีบุตร
พ.ต.ท.หญิง อัสมารา บางต่าย
พ.ต.ท.หญิง พิชญา นพมาก
พ.ต.ท.หญิง วันดี ศิลปกาลประดิษฐ

0-2207-6145 [6145]
0-2207-6058 [6058]
0-2207-6000 [6268]
0-2207-6000 [6268]
0-2207-6058 [6058]
0-2207-6365 [6365]
0-2207-6058 [6058]
0-2207-6000 [6433]
0-2207-6344 [6344]
0-2207-6000 [6433]
0-2207-6145 [6145]
0-2207-6000 [6268]
0-2207-6058 [6058]
0-2207-6344 [6344]

08-1895-4248
08-6399-5266
08-1446-5858
08-1912-1233
08-1930-9246
08-9121-3729
08-9772-8589
08-2961-5885
08-6311-5014
08-1685-9981
08-1905-1195
08-3123-3140
09-9324-3519
08-1612-6407

หน่วยซักฟอก
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน่วยทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 902

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สายงานพัฒนาคุณภาพพยาบาล
พยาบาล (สบ 5)

พ.ต.อ.หญิง ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์

0-2207-6000 [6219]

08-1810-4498

พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ สุรัตนากร
พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี ศรีวัฒนชัย
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ลาภไพวงศ์
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา จินตกะวงค์

0-2207-6000 [6179]
0-2207-6000 [6859]
0-2207-6000 [6223]
0-2207-6000 [6179]

08-5449-6544
08-1844-2405
09-8909-7414
-

พ.ต.ท.หญิง วิยดา กัปวัฒนวรสุข
พ.ต.ท.หญิง เกศินี บรรพตศิริ
พ.ต.ท.หญิง จรีรัตน์ นวมะชิติ
พ.ต.ท.หญิง ปาณรกุล บุญประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ รักษาทอง

0-2207-6383 [6383]
0-2207-6000 [6858]
0-2207-6000 [6417]
0-2207-6000 [6858]
0-2207-6000 [6383]

08-1721-2506
08-1629-5523
08-1944-1435
06-1619-4555
08-6820-4404

พ.ต.อ.หญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต
พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ ธารีเวทย์
พ.ต.ท.หญิง ศนิ สำราญใจ
พ.ต.ท.หญิง ศิอรยา พัฒนโกศัย
พ.ต.ท.หญิง ภัทรชนก ธีระกาญจน์

0-2207-6185 [6185]
0-2207-6185 [6185]
0-2207-6185 [6185]
0-2207-6185 [6185]
0-2207-6185 [6185]

08-9209-8080
08-5060-1060
08-1457-3577
06-2329-9156
08-1636-0683

พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ขันติธีระกุล
พ.ต.ท.หญิง นัทธมนต์ ชุวัสวัตพัทธ์
พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน์ ดีปัญญา
พ.ต.ท.หญิง ธรารินทร์ ถิราเสือสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง บัวทิพย์ สุกางโฮง

0-2207-6220 [6220]
0-2207-6220 [6220]
0-2207-6220 [6220]
0-2207-6220 [6220]
0-2207-6220 [6220]

08-3188-4310
08-6392-4487
08-1933-4816
08-0422-1133
08-1834-9439

พ.ต.อ.หญิง ชลธร เชี่ยวสมุทร
พ.ต.อ.หญิง สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง นันยา กล้ากสิกิจ
พ.ต.ท.หญิง สีนวล จำคำ
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สืบดี

0-2207-6000 [6174]
0-2207-6000 [6829]
0-2207-6000 [6829]
0-2207-6000 [6829]
0-2207-6000 [6829]

08-6025-9039
08-9123-3372
08-5342-4004
08-1870-9605
08-3980-9565

หน่วยพัฒนาบุคลากร
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ศูนย์เวชภัณฑ์
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

ศูนย์เครื่องมือแพทย์
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 903

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง นภวรรณ พลพินิจ
พ.ต.อ.หญิง สายวริน ลาภไพบูลย์พงศ์
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ กฤษณสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง เนตรดาว พูลจันทร์
พ.ต.ท.หญิง เรวดี หลีมั่น
พ.ต.ท.หญิง เกษศิริภรณ์ ตุ้มทอง

0-2207-6000 [6405]
0-2207-6000 [6999]
0-2207-6000 [6999]
0-2207-6000 [6999]
0-2207-6000 [6999]
0-2207-6000 [6999]

06-1813-4545
08-1485-1289
08-4975-9800
08-1805-8412
08-3072-9078
08-1823-8429

พ.ต.อ.หญิง ศิริยุพา วิไลรัตน์

0-2207-6000 [6182]

08-1774-4521

พ.ต.ท.หญิง อติภา ดีล้อม
พ.ต.ท.หญิง สุนิภัย อุนาภาค

0-2207-6000 [6143]
0-2207-6000 [6143]

08-9171-7369
08-1554-2719

พ.ต.ท.หญิง ณัฐวรรณ ศรีสายหยุด
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ เพชรงาม
พ.ต.ท.หญิง มยุรฉัตร ตั้งประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง วรรณวิสุทธิ์ แสงศรี
พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ทิพย์ เล้าเต็มแสงทอง

0-2207-6000 [6619]
0-2207-6000 [6619]
0-2207-6000 [6619]
0-2207-6000 [6619]
0-2207-6000 [6619]

08-6081-9775
08-6619-3836
09-4793-3888
06-2918-9514
09-7283-3049

พ.ต.ท.หญิง ศราวณีย์ เตวิทย์
พ.ต.ท.หญิง ณปภัช ทบวัลย์

0-2207-6000 [6630]
0-2207-6000 [6630]

08-1408-5991
08-3719-3883

พ.ต.ท.หญิง มรกต พิทักษ์อโนทัย
พ.ต.ท.หญิง หิรัญญา ดวงผุยทอง
พ.ต.ท.หญิง อรพินท์ เจิ่งประภากร
พ.ต.ต.หญิง ปนัดดา งามโรจนวณิชย์

0-2207-6000 [6332]
0-2207-6000 [6332]
0-2207-6000 [6332]
0-2207-6000 [6332]

08-1827-4141
08-5933-2188
08-4664-1275
08-5917-9519

พ.ต.อ.หญิง อนงค์ ธรมธัช
พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขำสมบัติ
พ.ต.ท.หญิง กานต์รวี จรูญแสง
พ.ต.ท.หญิง นฤนาถ คีรีวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง สุปัน ชุณหะนันทน์
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ ทองนิล

0-2207-6000 [6274]
0-2207-6000 [6274]
0-2207-6000 [6274]
0-2207-6000 [6274]
0-2207-6000 [6274]
0-2207-6000 [6274]

08-9515-0650
06-1625-9852
08-6305-8656
08-9129-8809
08-1840-3995
08-6609-1478

สายงานการพยาบาลอายุรกรรมและจิตเวช
พยาบาล (สบ 5)

ห้องตรวจโรคจิตเวชและยาเสพติด
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน่วยเคมีบำบัด
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน่วยไต
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 904

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง อรพิมพ์ นิรนาทล้ำพงศ์
พ.ต.ท.หญิง จารวี ศรศิลป์

0-2207-6000 [6274]
0-2207-6000 [6274]

08-1488-7223
09-1887-4097

พ.ต.อ.หญิง ธนพร จงวิทยาดี
พ.ต.อ.หญิง สุทัย อยู่นุช
พ.ต.ท.หญิง จาฏุพัจน์ สวัสดิสาร
พ.ต.ท.หญิง นิภาพร มาสวนิช
พ.ต.ท.หญิง พิม สุวรรณิน
พ.ต.ท.หญิง รุ้งวิไล โชติพิทยานนท์
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา สมจิตร
พ.ต.ท.หญิง เอื้อณัฏฐา วิทยาธีรรัตน์

0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]
0-2207-6000 [6341]

08-7695-9949
08-7503-8811
08-2978-4646
06-2454-2463
09-0986-3266
09-8254-2695
09-5710-8235
08-9105-0547

พ.ต.ท.หญิง สมบูณ ขัตติยะสุวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ณัศสรณ์ เปี่ยมเมี้ยน
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ คุตมาสูนย์
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ พุ่มเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา ถนอมกล่อม
พ.ต.ท.หญิง สุกาญจน์ดา พรธนาศิริวรกุล
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ จันทคนธุ์
พ.ต.ท.หญิง วิไล มีก้าน
พ.ต.ท.หญิง ศศิมา โอภานุรักษ์
พ.ต.ท.หญิง อรพิน วงศ์ละคร

0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]
0-2207-6000 [6275]

08-1259-5253
09-8828-6987
08-1920-0142
08-9503-8869
08-1256-7896
08-7112-2299
08-9499-7536
08-1828-4129
08-1616-1764
08-1381-1665

พ.ต.อ.หญิง ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร
พ.ต.ท.หญิง อาภรณี สาเอี่ยม
พ.ต.ท. ฉัตรชัย โรหิตาภิรมย์
พ.ต.ท.หญิง รวิพร กาบแก้ว
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ นามจันทรา

0-2207-6000 [6636]
0-2207-6000 [6636]
0-2207-6000 [6636]
0-2207-6000 [6636]
0-2207-6000 [6636]

08-1308-0053
08-6574-8165
08-1616-5443
08-8924-6672
08-2137-0672

พ.ต.ท.หญิง อำภาพร คงคาชนะ
พ.ต.ท.หญิง วิลัยรัตน์ อนุตรอริยกุล
พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท ลำใย
พ.ต.ท.หญิง ธัญญารักษ์ แสงบุญไทย

0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]

08-1843-8455
08-5355-4414
08-9112-6618
08-3066-8165

หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 3/2
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ ชั้น 2
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 905

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง ธันย์สิตา จิรเศรษภรณ์
พ.ต.ท.หญิง พัชรี ชัยพรหมนฤภัย
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา แพงไทยสงค์
พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ เนตรสว่าง
พ.ต.ท.หญิง นันทิยา ม่วงรอง
พ.ต.ท.หญิง บุศรินทร์ ธัญญาฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง ประภัสสร พุทธลา

0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]
0-2207-6000 [6335]

09-1009-8075
08-8632-4433
08-9053-3501
09-0970-9933
08-1239-4085
09-9220-1477
08-3898-0148

พ.ต.อ.หญิง นภาพร เสือดี
พ.ต.อ.หญิง ชมชื่น บัวบุศย์
พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์ ทองเสฐียร
พ.ต.ท.หญิง กนกจันทร์ พงษ์สวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ ขจรราช
พ.ต.ท.หญิง ชลภัทร์ พิมพ์สอน
พ.ต.ท.หญิง ฐิฏินันท์ เกศกุลวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ทิพยาภรณ์ แปงสุข
พ.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ เต็มแก้ว
พ.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์ ด่านธำรงกูล
พ.ต.ท.หญิง สมฤทัย ไชยสุก
พ.ต.ท.หญิง ศุภรัตน์ พึ่งพินิจ
พ.ต.ท.หญิง สิริญา อาชีวะ
พ.ต.ท.หญิง อรวิไล ทองดอนเมือง
พ.ต.ท.หญิง นัทธมน คงธนชัยกาญจน์

0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]
0-2207-6000 [6337]

08-4752-5101
08-9223-5564
08-1300-0359
08-5365-0935
08-6817-5814
08-1702-4365
08-7716-9681
08-4357-0321
08-1400-9861
08-7713-0999
08-0085-0020
08-9114-3075
09-0552-5663
08-1850-9112
08-0580-1288

พ.ต.อ.หญิง อัธยา รุ่งอุทัย
พ.ต.ท.หญิง พินญา สอนน้อย
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ โคโตศรี
พ.ต.ท.หญิง พิกุล แปงอินทร์
พ.ต.ท.หญิง สุภัทรา ทองสิงห์
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา เหมือนชู
พ.ต.ต.หญิง วัชรี รูปสูง

0-2207-6000 [6326]
0-2207-6000 [6326]
0-2207-6000 [6326]
0-2207-6000 [6326]
0-2207-6000 [6326]
0-2207-6000 [6326]
0-2207-6000 [6326]

08-1345-7365
08-1625-8026
09-5742-9898
08-9768-1444
09-5957-0902
08-1920-7443
-

หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ ชั้น 3
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 9
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 906

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 10
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง เบ็ญจรัตน์ ทนต์ประเสริฐเวช
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี วรพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง สมปอง หนูทอง
พ.ต.ท.หญิง รัชนีพร จันทร์ชีวะ

0-2207-6000 [6325]
0-2207-6000 [6325]
0-2207-6000 [6325]
0-2207-6000 [6325]

08-6984-0499
08-1346-3541
09-4346-8305
08-1455-8545

พ.ต.อ.หญิง พิณลดา ไกรวิลาศ
พ.ต.ท.หญิง กัญญรัตน์ ธีรานันท์
พ.ต.ท.หญิง ธนันต์ภัท จีรัตนชินบุตร
พ.ต.ท.หญิง พัชรียา นุ้ยนวล

0-2207-6000 [6324]
0-2207-6000 [6324]
0-2207-6000 [6324]
0-2207-6000 [6324]

09-0970-4939
08-1806-6661
08-9919-5319
08-1562-3722

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ใจนันท์

0-2207-6000 [6463]

09-1819-7581

พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา ศิลปงาม
พ.ต.อ.หญิง เกษศิณี ปัจฉิมานนท์
พ.ต.อ.หญิง ขวัญใจ จันทรวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง กกกร นัยวิริยะ
พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ ศรีจันทร์
พ.ต.ท.หญิง นุสรา กรมเกลี้ยง
พ.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ โตพันธานนท์
พ.ต.ท.หญิง บานชื่น ประเสริฐตันติกุล
พ.ต.ท.หญิง เมตตา ชัยถิรสกุล
พ.ต.ท.หญิง วงเดือน ภัทรพงษาธิต
พ.ต.ท.หญิง สมใจ ชื่นชม
พ.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ หาญวิทยาพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สลัก วงศ์จักร์
พ.ต.ท.หญิง หงษ์ทอง การสมลาภ
พ.ต.ท.หญิง อภิชญา ลีลาธนางกูร
พ.ต.ท.หญิง รัชนีวรรณ มณีอินทร์

0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]
0-2207-6000 [6374]

08-4137-5188
08-1682-5789
08-1297-1601
08-1793-0171
08-4126-8001
08-8455-5691
08-1923-9733
09-2529-9656
08-1909-0644
08-1402-0387
08-1625-7859
08-1611-2171
08-1868-2388
08-4595-4491
08-1613-1599
08-1880-5706

พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา ศโรภาส
พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์ วิศวไพศาล
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวรรณ จิระบุตร

0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]

08-1363-4122
09-2419-5522
08-6321-0949

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 11
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

สายงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม
พยาบาล (สบ 5)

ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ห้องคลอด
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 907

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ สมยา
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐณัชชา แสนสุข
พ.ต.ท.หญิง ดวงเดือน ลีลานุภาพ
พ.ต.ท.หญิง นฤมล ประเสริฐวิทย์
พ.ต.ท.หญิง วัชรี โฆษิตกุล
พ.ต.ท.หญิง วิไล ลิ้มพานิชภักดี
พ.ต.ท.หญิง วัลยา คุณวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ บู่อินทร์
พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ อริยะดิบ
พ.ต.ท.หญิง สุรีลักษณ์ พฤทธิราชวิทยา
พ.ต.ท.หญิง สุพน ยิ้มดี
พ.ต.ท.หญิง สุรัตน์ การะเกตุ

0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]
0-2207-6000 [6377]

06-2595-9416
08-6391-9626
08-1985-7281
08-9964-3003
08-1734-3122
08-7923-4168
08-1917-7400
08-9501-9935
09-3383-6769
08-1801-2315
09-3651-9264
09-7965-4651

พ.ต.อ.หญิง ณัฐฐินี อยู่ยง
พ.ต.อ.หญิง วิไลวรรณ วงษ์วันทนีย์
พ.ต.ท.หญิง กุลธิดา มีทรัพย์หลาก
พ.ต.ท.หญิง จุติพร เทพทอง
พ.ต.ท.หญิง นภาพร จันทร์กูล
พ.ต.ท.หญิง นฤวรรณ บุญชุ่ม
พ.ต.ท.หญิง วิไล โพธิ์ศรี
พ.ต.ท.หญิง สัญลักษณ์ ทิพย์มงคล
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ทัฬหกร
พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ชนะบำรุง

0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]
0-2207-6379 [6379]

08-9884-5303
08-1752-2020
09-0987-1765
08-4004-8724
08-6598-7080
08-7342-2415
08-7053-3399
08-9199-1743
08-1206-0034
08-6604-2764

พ.ต.อ.หญิง มฤณา ศรีวารินทร์
พ.ต.อ.หญิง ณฐมณฑ์ ชงัดเวช
พ.ต.ท.หญิง ธัญยมาส พุมานนท์
พ.ต.ท.หญิง เบญจพร ช้างสำลี
พ.ต.ท.หญิง รัตนา ม่วงอ่อนพะเนา
พ.ต.ท.หญิง วัชราพร คงโพธิ์น้อย
พ.ต.ท.หญิง อรทัย ถาวรวงษ์
พ.ต.ท.หญิง อารียา กองเอียด
พ.ต.ท.หญิง อังศิยา ศรีภูมั่น

0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]
0-2207-6000 [6380]

08-5983-0084
08-1813-2424
08-1903-6126
06-1968-2445
08-9778-8273
08-7829-9968
09-4847-1999
08-1424-1298
08-1751-4885

หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 3-4
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 5
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 908

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง ธนพร นาคขำพันธ์

0-2207-6000 [6380]

08-6320-5499

พ.ต.อ.หญิง สุรภี วงษ์ชัยสมร
พ.ต.ท.หญิง ศรีรัตน์ อาภรณ์ศิริพงษ์
พ.ต.ท.หญิง กรรณภัทร สิทธะวงษ์
พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์ วิชิตธนาฤกษ์
พ.ต.ท.หญิง วิบูลย์เพ็ญ สมสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ศรศิลป
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา สังข์ห่อ

0-2207-6381 [6381]
0-2207-6381 [6381]
0-2207-6381 [6381]
0-2207-6381 [6381]
0-2207-6381 [6381]
0-2207-6381 [6381]
0-2207-6381 [6381]

08-1821-7631
08-1381-0527
08-7516-6160
08-1832-1296
08-1402-3312
08-1933-1559
08-6407-9985

พ.ต.อ.หญิง จริยา ศรีเมฆารัตน์

0-2207-6000 [6463]

08-6901-8890

พ.ต.อ.หญิง นิตยา สง่าวงษ์
พ.ต.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพ็ญโภไคย
พ.ต.ท.หญิง จตุพร อะเมกอง
พ.ต.ท.หญิง ทิฑัมพร อะเมกอง
พ.ต.ท.หญิง ปารวี เกื้อกูลรัฐ
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ อโณทยานนท์
พ.ต.ท.หญิง วรรณภา จุดาสิงห์
พ.ต.ท.หญิง สุทิชา ปานสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง กชวรรณ ชาญธนู
พ.ต.ท.หญิง จริยาภรณ์ โสพิลา
พ.ต.ท.หญิง ณิชชาภัทร ลภัสกุลจิรา
พ.ต.ท.หญิง น้ำอ้อย ช่วยสระน้อย
พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา ศุภลิตเดชาธร
พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ พลจรัส
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ทวินันท์
พ.ต.ท.หญิง สุดสาคร นิลสนธิ
พ.ต.ท.หญิง สุดากาญจน์ ธีรสานต์
พ.ต.ท.หญิง อาภารัตน์ คุณวุฒิ
พ.ต.ต.หญิง สุภาพร พิลา

0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]
0-2207-6154 [6154]

08-1859-1327
08-4022-9099
08-7498-4163
08-4362-8862
08-1917-6741
09-5979-1445
08-6976-8401
08-1402-5632
08-1453-4390
09-0559-3383
08-3242-5995
08-6331-4880
08-9892-9558
08-7321-5274
08-6832-2550
08-1845-0655
08-9449-9179
08-1313-6465
-

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนภิเษก ชั้น 11
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

สายงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
พยาบาล (สบ 5)

ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 909

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

คลินิกประกันสังคม/ประกันสุขภาพ
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง ภัคสุภรณ์ บุญถนอมวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ญา เสียงล้ำ
พ.ต.ท.หญิง ธิดา จงเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ภัทรนิษฐ์ ปิติพงศ์มนตรี
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ขันธธน
พ.ต.ท.หญิง วารุณี อิ่มฤทัยเจริญโชค

0-2207-6000 [6292]
0-2207-6000 [6292]
0-2207-6000 [6292]
0-2207-6000 [6292]
0-2207-6000 [6292]
0-2207-6000 [6292]

08-4759-3999
09-5880-5157
08-1822-9525
08-6509-8458
08-1696-1559
08-1909-3420

พ.ต.ท.หญิง พัชรี จันตาวงค์
พ.ต.ท.หญิง วิรัญญา เสนาคม
พ.ต.ท.หญิง สุมล เอื้อปกรณ์

0-2207-6000 [6293]
0-2207-6000 [6293]
0-2207-6000 [6293]

08-1928-1977
08-2183-3366
08-5958-9157

พ.ต.อ.หญิง ธันยธร ทองย้อย
พ.ต.ท.หญิง นัทธมน นาคพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ภัทรกร ธนกนกบวรกุล

0-2207-6000 [6872]
0-2207-6000 [6872]
0-2207-6000 [6872]

08-1901-9377
08-1599-1616
08-1951-5156

พ.ต.ท.หญิง ยุภาพร ชาตะมีนา
พ.ต.ท.หญิง กาญจนาถ โทนวิรัตน์
พ.ต.ท.หญิง พัชนี พุ่มภักดี
พ.ต.ท.หญิง ภัณฑิรา ดาวกระจาย

0-2207-6000 [6358]
0-2207-6000 [6358]
0-2207-6000 [6358]
0-2207-6000 [6358]

09-2734-2846
08-9895-2977
08-1689-5209
08-5562-2653

พ.ต.ท.หญิง ณิชารัตน์ กลั่นเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ ทิพอุดตร์

0-2207-6000 [6760]
0-2207-6000 [6760]

08-7717-5687
08-1584-3339

พ.ต.ท.หญิง นงนุช พานิชผล
พ.ต.ท.หญิง นิลัดดา หาญชนะ
พ.ต.ท.หญิง แสงทอง บุตรเล็ก

0-2207-6000 [6222]
0-2207-6000 [6222]
0-2207-6000 [6222]

08-9113-4407
09-6876-5789
08-1279-8456

พ.ต.ท.หญิง อาภรณ์ ชัยศิริ
พ.ต.ท.หญิง วริทธิ์ธร ดีช่วย
พ.ต.ท.หญิง ศตพร แย้มกรีบ
พ.ต.ท.หญิง นภาดา สิริปณิธานเวช

0-2207-6000 [6146]
0-2207-6000 [6146]
0-2207-6000 [6146]
0-2207-6000 [6146]

08-6308-3467
08-2455-4435
08-9440-9496
08-4900-0428

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 6
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ข้าราชการตำรวจและครอบครัว VIP ชั้น 2
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน่วยเยี่ยมบ้าน
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

โอพีดีรังสี
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

คลินิกฟ้าใส
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 910

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือก จอมทอง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง วิริยา พรสิงห์
พ.ต.ท.หญิง กนกลักษณ์ ทัพพ์พัฒนะ

0-2476-2643
0-2476-2643

08-4772-0772
08-1446-1599

พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ปรีติยาธร
พ.ต.ท.หญิง กิ่งแก้ว สุจริตธรรม
พ.ต.ท.หญิง จินตนา เสมอเหมือน
พ.ต.ท.หญิง จินตนา บริบูรณ์
พ.ต.ท. ศุภชัย ต้นพงษ์

0-2207-6000 [6672]
0-2207-6000 [6672]
0-2207-6000 [6303]
0-2207-6000 [6302]
0-2207-6000 [6303]

08-9214-3738
09-3594-2951
09-4497-9478
08-1340-6532
08-9005-2958

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรา นิลานุช
พ.ต.อ.หญิง รชยา บุรพลพิมาน
พ.ต.ท.หญิง ชัญญาพัชญ์ ปุยะกุล
พ.ต.ท.หญิง ทวีวัฒนา เชื้อมอญ
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ สินธนะกุล
พ.ต.ท.หญิง นงสภรณ์ สุทธิวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ปัญญาพร รุ่งโรจน์วุฒิกุล
พ.ต.ท.หญิง ปาณิ แจ่มวิถีเลิศ
พ.ต.ท.หญิง ปลีรัตน์ พูลศิลป์
พ.ต.ท.หญิง เรณู กลิ่นศรีสุข
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร สีตะโสภา
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร ตั้งอธิคม
พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ชูแผ้ว

0-2207-6261 [6261]
0-2207-6000 [6020]
0-2207-6261 [6261]
0-2207-6261 [6261]
0-2207-6261 [6261]
0-2207-6261 [6261]
0-2207-6261 [6261]
0-2207-6000 [6020]
0-2207-6000 [6020]
0-2207-6261 [6261]
0-2207-6000 [6020]
0-2207-6000 [6020]
0-2207-6261 [6261]

08-1403-8805
09-8552-4699
08-1633-6284
09-8131-8599
08-1402-0491
06-2461-6326
09-7159-9983
08-1812-7271
08-1638-7855
08-9202-3446
08-1922-0239
08-1559-2933
08-6771-6340

พ.ต.อ.หญิง ภรณ์จิรา ศรีภักดี
พ.ต.ท.หญิง จรุนุดา จันทรมณี
พ.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ วงศ์แก้วธนพัต
พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ ชาติครบุรี
พ.ต.ท.หญิง วิชยา ทรัพย์สอาด
พ.ต.ท.หญิง เสาวรส ว่องจรรยากุล
พ.ต.ท.หญิง อรัญญา ฤดีนรเวท

0-2207-6000 [6282]
0-2207-6000 [6280]
0-2207-6000 [6281]
0-2207-6000 [6282]
0-2207-6000 [6284]
0-2207-6000 [6284]
0-2207-6000 [6284]

08-4935-5959
08-1833-8089
08-3036-0270
08-9985-4355
08-9026-4999
08-1445-2196
08-1420-8052

ศูนย์พึ่งได้/ชันสูตร
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องตรวจโรคข้าราชการตำรวจและหน่วยตรวจสุขภาพ
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน่วยคัดกรองและหน่วยรับผู้ป่วยใน
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 911

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สายงานการพยาบาลผ่าตัด
พยาบาล (สบ 5)

พ.ต.อ.หญิง สุขรัตน์ มูลสาคร

0-2207-6000 [6461]

08-1916-9908

พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ เอียดเสน
พ.ต.อ.หญิง นรพรรณ อุณหะนันทน์
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ มีแก้ว
พ.ต.ท.หญิง กัญจน์รัตน์ โพธิปัสสา
พ.ต.ท.หญิง ทิวา กลั่นเรืองแสง
พ.ต.ท.หญิง ธัญญาภรณ์ ธรรมวาสี
พ.ต.ท.หญิง นภารัตน์ วรรณโก
พ.ต.ท.หญิง นวลอนงค์ อารยะศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง รมย์ยมล อุชชิน
พ.ต.ท.หญิง วันทนา รุจิธานนท์
พ.ต.ท.หญิง วันทนา สว่างทั่ว
พ.ต.ท.หญิง ศิวพร ม่วงไทย
พ.ต.ท.หญิง ศศิธร รังสินธุ์
พ.ต.ท.หญิง สาริศา สนองลักษณ์
พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี กาฬปักษี
พ.ต.ท.หญิง อรนุช รัตนมโนพร
พ.ต.ท.หญิง เอมอร อาจกล้า
พ.ต.ท.หญิง อภิชญา นนท์นา

0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]
0-2207-6000 [6323]

08-4022-7580
08-1403-8724
08-3701-6427
06-1981-5924
08-5569-9444
08-5815-3366
08-7549-5551
08-1450-5241
08-1982-0863
08-1657-4092
08-1833-4008
08-6006-3503
08-5821-4985
08-1908-9774
08-4128-4761
08-1171-4259
08-1422-1025
08-9134-7773

พ.ต.อ.หญิง นฤมล นิตย์วิบูลย์
พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ชุณห์ขจร
พ.ต.ท.หญิง จิตติมา อินทะทำมา
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ พ้นภัย
พ.ต.ท.หญิง ประภาพร อ่อนเอม
พ.ต.ท.หญิง ภัคเปมิกา เฉลิมพักตร์
พ.ต.ท.หญิง วิไล ภู่หลำ
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี พรศิริรัตน์
พ.ต.ท.หญิง แสงดาว พฤหัสเสริมสุข
พ.ต.ท.หญิง กรุงศรี เจริญรังษี
พ.ต.ท.หญิง อารีวรรณ สว่างธรรมขจร

0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]
0-2207-6000 [6375]

08-1255-2432
08-2444-6523
08-9688-8915
08-5489-8579
08-5226-9111
08-1551-9453
08-1807-3368
08-1697-5752
08-9824-4619
08-4977-9699
08-1907-1949

ห้องผ่าตัดศัลยกรรม
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 912

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ หนองบัวล่าง
พ.ต.ท.หญิง รัชนีวรรณ ยิ่งยอด
พ.ต.ท.หญิง ใกล้รุ่ง สุขศรี
พ.ต.ท.หญิง เขมจิรา หล้ามาชน
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐิรา สุวัฒนกร
พ.ต.ท.หญิง ธันยาพัฒน์ เหรียญประยูร
พ.ต.ท.หญิง นุสรา ชูรักษา
พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์ เลาหภักดี
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ขุมกะโทก
พ.ต.ท.หญิง ภัสส์ศศิญา อยู่สถาพร
พ.ต.ท.หญิง วรินทร์นิชา วิชญนันทน์
พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ ทิพย์ธนาเดช
พ.ต.ท.หญิง อัมพร สิรไพบูลย์

0-2207-6000 [6833]
0-2207-6000 [6833]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]
0-2207-6000 [6941]

08-1682-3927
08-9966-9993
08-9126-2515
08-1905-5855
08-1696-7550
08-1426-7485
08-7483-8448
08-4665-8848
08-1487-8738
08-6339-1444
09-5727-2442
08-7352-4196
08-9448-3320

พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ฉัตรภูมิ
พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร สร้างสุข
พ.ต.ท.หญิง เบญญาณัช นาคเสวก
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ปทุมมุขย์

0-2207-6000 [6347]
0-2207-6000 [6347]
0-2207-6000 [6347]
0-2207-6000 [6347]

08-4023-9298
08-8492-6200
08-6554-1690
08-4142-6495

พ.ต.อ.หญิง อุไร ปี่เพราะ
พ.ต.อ.หญิง อารยา พงษ์พานิช
พ.ต.อ.หญิง ภาวินีย์ คงชินศาสตร์ธิติ
พ.ต.ท.หญิง ณธิดา อ่าวแก้ว
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญรุ่ง รัตนา
พ.ต.ท.หญิง วรัญรดา เกศสาลี
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ปราบหงษ์
พ.ต.ท.หญิง อัญญาณิ์มณฑ์ ศานติพงศ์

0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]
0-2207-6000 [6279]

08-1278-8414
08-6084-1717
09-6394-2456
08-1307-9299
08-1337-1936
08-9801-1557
08-5832-8724
09-5547-3623

พ.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ รัตนโรม
พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ ภัทรศิริกุล
พ.ต.ท.หญิง วรางคณา สิริปูชกะ

0-2207-6000 [6938]
0-2207-6000 [6938]
0-2207-6000 [6938]

08-1274-2147
08-1754-2773
08-7744-4462

ห้องผ่าตัดหัวใจ
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องผ่าตัดตา
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องผ่าตัดเล็ก
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 913

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

หน่วยบริการผ่าตัดแบบครบวงจร
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง ฐานิศรา เมืองนารถ
พ.ต.ท.หญิง คงขวัญ บุณยรักษ์

0-2207-6000 [6266]
0-2207-6000 [6266]

06-1919-9565
08-7512-2679

พ.ต.อ.หญิง กรทอง การพานิช

0-2207-6000 [6219]

08-4024-8295

พ.ต.อ.หญิง รัตติกร ศรีทอง
พ.ต.อ.หญิง ติยาภรณ์ สิงห์อุดร
พ.ต.ท.หญิง กฤติญา ธรารักษ์
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาศ สุทธิวุฒิ
พ.ต.ท.หญิง ปรียนิตย์ จันทร์น้อย
พ.ต.ท.หญิง พูลสิน เจริญศรี
พ.ต.ท.หญิง พิชญกานต์ วิมนต์ทรง
พ.ต.ท.หญิง มทีรา อานุภาพบุญ
พ.ต.ท.หญิง วรางคณา ระวีศิริ
พ.ต.ท.หญิง วันดี วัชรปราณีนุรักษ์
พ.ต.ท.หญิง ศิวาลักษณ์ พรธรรมรักษ์
พ.ต.ท.หญิง สายรุ้ง ก้ามสันเทียะ
พ.ต.ท.หญิง อชรพรรณ ไม้จตุรัส

0-2207-6000 [6671]
0-2207-6000 [6549]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]
0-2207-6000 [6692]

08-1376-3948
08-4004-7365
08-9105-4122
08-1996-6416
09-0973-6975
09-2529-9659
08-3249-1119
09-4810-2206
08-1567-2037
08-9935-8112
08-9527-1605
08-9798-3511
08-1805-9066

พ.ต.ท.หญิง ศรีสมร ธรรมเชื้อ
พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัลย์ สุบรรณจุ้ย
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญจันทร์ อนุวนาวงศ์
พ.ต.ท.หญิง กิตติวรรณ โชคอำนวยทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง จันทร์จิรา เอกศิริ
พ.ต.ท.หญิง จิติพร อินพะเนา
พ.ต.ท.หญิง จุรีรัตน์ มะยมทอง
พ.ต.ท.หญิง จุรีย์พร สุขวุฒิ
พ.ต.ท.หญิง ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล
พ.ต.ท.หญิง นงรัตน์ ทิดไชย
พ.ต.ท.หญิง บุษบา วัฒนจำนงค์
พ.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ จิวาลักษณ์
พ.ต.ท.หญิง ปฐมา ทักษิณานันท์

0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]

08-9440-4908
08-1835-4999
08-1490-4708
08-6627-8201
08-1918-8677
08-9887-3755
06-1926-5147
08-1554-6977
09-9492-1259
08-9815-4360
06-1775-5907
09-8286-5454
08-6980-9803

สายงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม
พยาบาล (สบ 5)

ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ไอซียูกุมาร
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 914

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ โคตรปทุม
พ.ต.ท.หญิง ภัทรียา เย็นเศรณี
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์ ชอบงาม
พ.ต.ท.หญิง สุนิสา เจรียงพร
พ.ต.ท.หญิง สาวิตรี นนท์ชนะ
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ แสงอรุณ

0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]
0-2652-5030 [6615]

08-0964-7205
08-9234-5135
08-6893-9470
08-9826-5566
08-6900-6668
08-1909-7419

พ.ต.อ.หญิง มุกดา การสมเกตุ
พ.ต.ท.หญิง พรอารีย์ บุนเทียม
พ.ต.ท.หญิง กัลยรักษ์ บุญจิ่ม
พ.ต.ท.หญิง จีราภา กิตธารเมธี
พ.ต.ท.หญิง พรนภา ภู่พราหมณ์
พ.ต.ท.หญิง ศศศรัณย์ นันโท
พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ บุษยะกนิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง ธนพร ศรีสารคาม
พ.ต.ท.หญิง ภัสสรัลพร ทมิฬทร
พ.ต.ท.หญิง ราตรี สังขดิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ภู่เจริญ
พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ เจนนภาวงศ์

0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]
0-2207-6000 [6677]

08-6893-7347
08-1832-8842
09-5747-9129
08-1922-9428
08-1372-3771
08-6008-9912
08-6312-8683
08-1267-4598
08-1963-0065
08-1930-9300
08-1372-8184
08-1632-9987

พ.ต.อ.หญิง มัตติกา เทพยานต์
พ.ต.ท.หญิง เขมิกา สายสดุดี
พ.ต.ท.หญิง ไชยญาติ พรประชาธรรม
พ.ต.ท.หญิง จีระพรรณ คำชื่น
พ.ต.ท.หญิง ถิรวรรณ์ ใจจักร์
พ.ต.ท.หญิง วสุกาญจน์ แย้มผ่อง
พ.ต.ท.หญิง สิริธร พรหมดี
พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา ว่องวณิชชากร
พ.ต.ท.หญิง ชารียา ศรีราช
พ.ต.ท.หญิง ดวงเดือน สุทัศน์ ณ อยุธยา
พ.ต.ท.หญิง นุกูล สิทธินันท์
พ.ต.ท.หญิง มาลี คชรัตน์
พ.ต.ท.หญิง สุพันธ์ณา อุทัยวรวิทย์

0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]
0-2207-6000 [6584]

08-9767-1194
08-1657-9868
08-6711-4241
08-9204-0573
08-7711-2556
08-4659-7337
08-1822-0598
08-1820-1931
08-3604-8997
08-3177-6774
08-1401-3230
08-6500-4795
08-4939-3839

หอผู้ป่วย ฉกร.4-5
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หน้า 915

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง อรอุมา สังขำ

0-2207-6000 [6584]

08-9259-5829

พ.ต.อ.หญิง ศรีลาวัลย์ สัจจะสกุลชัย
พ.ต.ท.หญิง สมชิต จารุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง กัญญารินทร์ อภิสิทธิเนตร์
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ชื่นจิตธรรมพร
พ.ต.ท.หญิง เตือนจิต การะสา
พ.ต.ท.หญิง นภัทร ต้นจันทร์
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ผลจันทร์
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ธนาภรณ์
พ.ต.ท.หญิง จุไรรัตน์ จันทร์แทน
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ วงษ์เกษม

0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]
0-2207-6000 [6378]

09-2489-2965
09-1881-3027
08-5243-6365
09-7094-7195
08-1937-0538
08-3420-0061
08-3696-5491
08-9816-6399
08-4915-1451
08-9206-4830

พ.ต.อ.หญิง ทัศพร มั่นพรหม

0-2207-6000 [6182]

08-9856-9414

พ.ต.อ.หญิง เกยูร ชื่นสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง ปราณีต เลิศวีระคุณ
พ.ต.ท.หญิง พัชรี ดุกสุขแก้ว
พ.ต.ท.หญิง วีณา สอนกล้า
พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ กิตติสุนทราภรณ์
พ.ต.ท.หญิง โสภิตรา ดิวิทยา
พ.ต.ท.หญิง วันน้อย วงศ์วัฒนาอารี
พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ ปลั่งกลาง

0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]
0-2207-6000 [6287]

08-3028-9090
08-1818-1950
08-1621-6938
08-1621-7879
08-1668-2521
08-1733-5744
08-3123-9383
08-1146-0115

พ.ต.ท.หญิง จิตต์สิน บุญยิ่งสถิตย์
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ขันธธน
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ สกุลรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ชญานุช คุ้มจันทึก

0-2207-6000 [6164]
0-2207-6000 [6164]
0-2207-6000 [6164]
0-2207-6000 [6164]

08-5118-8868
08-1696-1559
08-6773-1814
09-0647-9353

พ.ต.อ.หญิง อัมพร แย้มเผื่อน
พ.ต.ท.หญิง ชัชมน ดำรงรักษ์ธรรม
พ.ต.ท.หญิง นลิญญา ชูศรี
พ.ต.ท.หญิง เนียรนิภา แผ่นผา

0-2207-6000 [6166]
0-2207-6000 [6166]
0-2207-6000 [6166]
0-2207-6000 [6166]

08-7696-4992
08-8014-5487
09-2771-5133
08-5167-4882

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดมีปัญหา
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

สายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
พยาบาล (สบ 5)

ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติร.9 ชั้น 5/1
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติร.9 ชั้น 6
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 916

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง มัธติกา เขม้นเขตวิทย์
พ.ต.ท.หญิง รุจิรา จงศุภวิศาลกิจ

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2207-6000 [6166]
0-2207-6000 [6166]

08-1487-4992
08-6311-7179

พ.ต.ท.หญิง วัชรวรรณ จันทรอินทร์
พ.ต.ท.หญิง ปัทมา ยมนาค
พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ โชคศิริ
พ.ต.ท.หญิง จินตนา มุ่งดี
พ.ต.ท.หญิง ธนพร รัตนาธรรมวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ละอองเทียน ศรีสว่าง

0-2207-6000 [6360]
0-2207-6000 [6360]
0-2207-6000 [6360]
0-2207-6000 [6360]
0-2207-6000 [6360]
0-2207-6000 [6360]

08-9223-6485
08-4971-8289
08-6543-7059
08-1680-9229
08-6706-1011
08-5921-2104

พ.ต.ท.หญิง สมหมาย กนกวุฒิรักษ์พร
พ.ต.ท.หญิง นุชนาฏ จันทร์วงษ์
พ.ต.ท.หญิง บุษยมาส เปล่งปลั่ง

0-2207-6000 [6169]
0-2207-6000 [6169]
0-2207-6000 [6169]

08-4654-3551
08-3153-3919
08-9750-2886

พ.ต.อ.หญิง ศรีอักษร อัครวุฒิ
พ.ต.ท.หญิง กานดา บุราณรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ขวัญตา โชคศิริ
พ.ต.ท.หญิง ปนัดดา เวชกามา
พ.ต.ท.หญิง สุนิสา แก้วทองประคำ
พ.ต.ท.หญิง อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์

0-2207-6000 [6103]
0-2207-6000 [6103]
0-2207-6000 [6103]
0-2207-6000 [6103]
0-2207-6000 [6103]
0-2207-6000 [6103]

08-3802-9555
08-1945-4815
08-1867-7930
08-1816-7639
09-1174-8568
08-4658-4778

พ.ต.อ.หญิง รัตนา ภักดีศุภผล

0-2207-6000 [6161]

08-6514-4063

พ.ต.อ.หญิง อุษา กิจมาพวานนท์
พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ แผ้วพลสง
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ รุจิวัชรโอฬาร
พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา คำนวณผล
พ.ต.ท.หญิง ลักษณา ศิริกุล
พ.ต.ท.หญิง วัชรี พจน์ชัยจงดี
พ.ต.ท.หญิง ศิริอมร สุนทรวิภาต
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์รัตน์ สาระรัตน์
พ.ต.ท.หญิง อรอุษา กังวานธรรมกุล

0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]
0-2207-6000 [6330]

08-6345-0707
08-0211-5591
08-6376-7150
08-3494-1113
08-1776-7150
08-1818-6324
08-6322-4139
08-9153-5650
08-1865-0688

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 9-10
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 13
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู.
พยาบาล (สบ 5)

ซี.ซี.ยู.
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 917

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ไอ.ซี.ยู. อายุรกรรม
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

พ.ต.ท.หญิง กฤษณา พุกอิ่ม
พ.ต.ท.หญิง จิรภา จำเริญสินวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ชิติพร ซอโฉม
พ.ต.ท.หญิง ดลศิริ ไชยพรรณา
พ.ต.ท.หญิง บุปผา แสงท้าว
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ อินค้า
พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ ควระพฤกษ์
พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ เทียบแก้ว
พ.ต.ท.หญิง กานต์กนก สายสิน
พ.ต.ท.หญิง สุกัลยา เนาว์ประเสริฐ

0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]
0-2207-6000 [6345]

08-1931-0087
08-6644-4046
08-1899-4719
09-1441-8825
08-6605-3995
08-1832-3127
08-7936-2323
08-3443-9946
08-8680-2165
08-5350-0506

พ.ต.อ.หญิง เพ็ญจันทร์ พูลศิริ
พ.ต.อ.หญิง อุทุมพร เจษฎาพรชัย
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร รัตนสาคร
พ.ต.ท.หญิง จารุณี ลาบานา
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา เลิศสกุลจินดา
พ.ต.ท.หญิง รัชดากร ราชิวงศ์
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ดีกา
พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ คุ้มครอง
พ.ต.ท.หญิง อรพิน คงรัตน์
พ.ต.ท.หญิง อรทัย รุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง กันตา ชื่นจิต
พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ ขวัญอุ่น
พ.ต.ต.หญิง สุชาดา แสงสว่าง

0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]
0-2207-6000 [6945]

08-1814-9188
08-6786-2850
08-1434-4069
09-7002-4555
08-1668-0780
08-1646-6590
08-4450-5882
08-1809-9019
08-6619-4062
08-3077-3191
08-1639-6918
08-6349-6046
08-7704-5301

พ.ต.อ.หญิง ยุวภา ศิริวรรณางกูล
พ.ต.ท.หญิง ดรุณี เตื้องวิวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา สุขสินชัย
พ.ต.ท.หญิง บุญมี ชัยสงคราม
พ.ต.ท.หญิง มะลิ ชื่นชู
พ.ต.ท.หญิง สิริพร ทองดี

0-2207-6000 [6160]
0-2207-6000 [6160]
0-2207-6000 [6160]
0-2207-6000 [6160]
0-2207-6000 [6160]
0-2207-6000 [6160]

08-7040-3993
08-1172-8066
08-5174-8958
08-9491-1203
09-9174-3533
08-1985-4676

ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรม
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 918

รพ.ตร.
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรมหัวใจ
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง ปัทมา พีระพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ทิธตยา แต้ไพบูลย์
พ.ต.ท.หญิง ชวัลกัญญภรณ์
กาญจนจำรูญศรี
พ.ต.ท.หญิง มะลิวรรณ์ จงเจริญพานิช
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร เทพาอมรเดช

0-2207-6000 [6346]
0-2207-6000 [6346]
0-2207-6000 [6346]

08-9300-7132
08-9103-8266
08-1869-5670

0-2207-6000 [6346]
0-2207-6000 [6346]

08-1654-8352
08-1171-6652

พ.ต.อ.หญิง เพ็ญพิศ ยะชัยมา
พ.ต.ท.หญิง ชฎิฎา ศิริวัฒนานนท์
พ.ต.ท.หญิง พรศิริ มุ่งสังเกตุ
พ.ต.ท.หญิง ศศิวิมล เพชรเสน
พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์ภัสส์ สมบูรณ์
พ.ต.ท.หญิง สุภัทรา ผิวขาว
พ.ต.ท.หญิง โสภิต บุญสุข
พ.ต.ท.หญิง สารินีย์ ธาราเกล้า

0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]
0-2207-6000 [6161]

08-6105-9470
08-1890-3488
08-1640-5292
08-1988-8211
08-5561-4641
08-1646-2061
08-1793-0220
08-1583-8696

พ.ต.อ.หญิง วีณา กลิ่นระรวย
พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน

0-2207-6180 [6180]
0-2207-6180 [6180]

08-6392-5730
08-1365-0014

พ.ต.อ.หญิง ณัฐนาร์ ทัตติวงษ์
พ.ต.ท.หญิง พชรมน ณ ลำปาง
พ.ต.ท.หญิง บันฑิกา รัตนสาร
พ.ต.ท.หญิง พรรณวลัยภรณ์ จรรยางาม
พ.ต.ท.หญิง วัชรี คิมประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง นิตยา บุญลักษณ์

0-2207-6224 [6224]
0-2207-6224 [6224]
0-2207-6224 [6224]
0-2207-6224 [6224]
0-2207-6224 [6224]
0-2207-6224 [6224]

09-5996-5453
08-9124-6049
08-6099-4599
08-1936-4430
08-7012-6368
08-5993-3122

พ.ต.อ.หญิง วาสนา ละกำปั่น
พ.ต.ท.หญิง อรสา ปวรางกูร
พ.ต.ท.หญิง แก้วตา รัตนศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ แสงงาม
พ.ต.ท.หญิง พิมพ์พันธ์ แก้วสุก
พ.ต.ท.หญิง สรินยาพร เหลาดวงดี

0-2207-6307 [6307]
0-2207-6307 [6307]
0-2207-6307 [6307]
0-2207-6307 [6307]
0-2207-6307 [6307]
0-2207-6307 [6307]

08-1812-1934
08-6567-5433
08-6389-3210
08-9899-8503
09-0986-3496
08-7749-5794

ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรมประสาท
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

สายงานการพยาบาลศัลยกรรมและตา หู คอ จมูก
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 5)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4/1
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4/2
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 919

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง พรทิพา จันทะสงคราม
พ.ต.ท.หญิง ไพรินทร์ ยิ้มนาโพธิ์

0-2207-6307 [6307]
0-2207-6307 [6307]

09-0985-2209
08-1903-3312

พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ แดงอุดม
พ.ต.ท.หญิง พรวลัย วัฒนศึกษา
พ.ต.ท.หญิง วัชราภรณ์ อำพลพงษ์
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ทองภู
พ.ต.ท.หญิง สิรินาถ กาแก้ว

0-2207-6165 [6165]
0-2207-6165 [6165]
0-2207-6165 [6165]
0-2207-6165 [6165]
0-2207-6165 [6165]

08-1994-9109
08-6607-1840
08-6534-8331
08-1401-7092
08-2450-0773

พ.ต.อ.หญิง แสงเทียน ไชยจักร
พ.ต.อ.หญิง ชิดชไม พยาน้อย
พ.ต.ท.หญิง กะฐิน รักสะอาด
พ.ต.ท.หญิง บุษบา แสนสอาด
พ.ต.ท.หญิง ปิยะนาฏ คำสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง อนงค์ทิพย์ สายเนตร

0-2207-6318 [6318]
0-2207-6318 [6318]
0-2207-6318 [6318]
0-2207-6318 [6318]
0-2207-6318 [6318]
0-2207-6318 [6318]

08-6530-1445
08-6990-1972
08-9138-7902
08-1985-2725
08-5360-8484
08-7936-6909

พ.ต.ท.หญิง กนกพร ศุภสาร
พ.ต.ท.หญิง จันทร์จรัส จันทร์จารุพงศ์
พ.ต.ท.หญิง กัณฑิมา อยู่รวม
พ.ต.ท. เรวัต พิมพ์จันทร์
พ.ต.ท.หญิง พิทยา ทุยประโคน
พ.ต.ท.หญิง ชัญญาภัค ธุวชิตอุดมกุล

0-2207-6319 [6319]
0-2207-6319 [6319]
0-2207-6319 [6319]
0-2207-6319 [6319]
0-2207-6319 [6319]
0-2207-6319 [6319]

08-1551-9838
08-9667-0899
08-1456-7219
08-4646-7096
08-3423-7930
08-9888-4155

พ.ต.ท.หญิง จิตตินันท์ สุจริตจิตร
พ.ต.ท.หญิง ธนัญชญา กระมีมูล
พ.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ แสงรุ้ง
พ.ต.ท.หญิง สร้อยทิพย์ หงส์ประภาวงศ์
พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ สัจจวณิชย์
พ.ต.ท.หญิง สุนทรีย์ พบหิรัญ

0-2207-6277 [6277]
0-2207-6277 [6277]
0-2207-6277 [6277]
0-2207-6277 [6277]
0-2207-6277 [6277]
0-2207-6277 [6277]

08-9675-7900
09-1535-0596
08-3035-8921
08-1329-7648
08-9476-3689
08-5214-6910

พ.ต.ท.หญิง ภัทรินทร์ สุขเอี่ยม
พ.ต.ท.หญิง กมลชนก สกลรักษ์
พ.ต.ท.หญิง ณัฎฐากุญช์ ธนพรโพธิ์

0-2207-6137 [6137]
0-2207-6137 [6137]
0-2207-6137 [6137]

08-9826-4628
08-0046-4165
09-8017-8759

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5/2
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 2
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 3/1
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

ห้องตรวจโรคตา
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 920

รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง ศิริมา มิตรเกษม
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี พิชญากร
พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน์ สาธิตพิเคราะห์
พ.ต.ท.หญิง วรรณนิภา เล็กนาวา

0-2207-6137 [6137]
0-2207-6137 [6137]
0-2207-6137 [6137]
0-2207-6137 [6137]

09-0986-3559
08-9115-6507
08-2449-3030
08-9132-7321

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ เจิมจำรูญ
พ.ต.ท.หญิง จิรัชยาพร ฉิมกูล
พ.ต.ท.หญิง รุจเรข เพราะสำเนียง
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ หน่องพงษ์

0-2207-6135 [6135]
0-2207-6135 [6135]
0-2207-6135 [6135]
0-2207-6135 [6135]

08-6567-8709
08-5119-9705
08-1819-9352
08-2967-6622

พ.ต.อ.หญิง นวลจันทร์ เสาวนิต
พ.ต.ท.หญิง สศิธร ปัทมเมธิน
พ.ต.ท.หญิง วรพรรณ ภูพรวิวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ศิลปกอบ
พ.ต.ต.หญิง ญัฐณิชา พีพืช

0-2207-6253 [6253]
0-2207-6253 [6253]
0-2207-6253 [6253]
0-2207-6253 [6253]
0-2207-6253 [6253]

08-1371-3750
08-9677-4458
08-9921-8091
08-1185-6677
08-1792-6658

พ.ต.อ.หญิง เจียรพรรณ ขาวหิรัญ
พ.ต.ท.หญิง ปฏิมาพร อร่ามวานิช
พ.ต.ท.หญิง พรพิมล ปิยะมิตร
พ.ต.ท.หญิง สุนทรียา ขวัญแก้ว
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา ชาวเหนือ

0-2207-6167 [6167]
0-2207-6167 [6167]
0-2207-6167 [6167]
0-2207-6167 [6167]
0-2207-6167 [6167]

08-7073-5279
08-1942-4946
09-5905-1465
08-6992-6014
08-1494-9390

พ.ต.ท.หญิง ณัญญา วิกยานนท์
พ.ต.ท.หญิง จันทนา หอมกรุ่น
พ.ต.ท.หญิง ธันยนันท์ เหล่าฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง นันท์สภรณ์ สัมโมทย์
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต โชติคุต
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ทับทิม

0-2207-6017 [6017]
0-2207-6017 [6017]
0-2207-6017 [6017]
0-2207-6017 [6017]
0-2207-6017 [6017]
0-2207-6017 [6017]

06-3289-3556
08-6465-9536
08-1699-5049
09-9196-5359
08-1425-6424
08-5694-3702

พ.ต.อ.หญิง ศรีวิณา สุทธิธนกูล
พ.ต.อ.หญิง ชญานุช สุวรรณทศ
พ.ต.ท.หญิง กชกร ถือสัตย์
พ.ต.ท.หญิง ยุพา ลมมา

0-2207-6168 [6168]
0-2207-6168 [6168]
0-2207-6168 [6168]
0-2207-6168 [6168]

08-1429-0758
08-2255-5946
08-9654-7890
08-1890-9604

ห้องตรวจโรคคอ หู จมูก
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชั้น 8
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชั้น 12
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชั้น 13
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชั้น 14
พยาบาล (สบ 5)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
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รพ.ตร.
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง รัศมี โชติแสงสาคร
พ.ต.ท.หญิง สุดา รัตนรักษ์
พ.ต.ต.หญิง ประทุมพร เนตรบำรุง

0-2207-6168 [6168]
0-2207-6168 [6168]
0-2207-6168 [6168]

08-9216-4287
08-1905-0039
08-1860-3076

พ.ต.ท.หญิง พูลสนองศรี โพธิ์สวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง จินดารัตน์ ลำเจียก
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา อุทัยรัตน์
พ.ต.ท.หญิง เจียมรัตน์ โกสุข
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา ตันสกุล
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา คนคล่อง
พ.ต.ท.หญิง มินทร์ลดา หมายชอบ

0-2207-6320 [6320]
0-2207-6320 [6320]
0-2207-6320 [6320]
0-2207-6320 [6320]
0-2207-6320 [6320]
0-2207-6320 [6320]
0-2207-6320 [6320]

08-7805-2161
08-1308-9226
08-1665-4404
08-4009-9118
09-7210-1122
09-2606-6917
09-9441-2244

0-2207-6022
0-2207-6027

09-1772-8398
08-6611-6128

0-2207-6024
0-2207-6023

08-6774-9526
08-1939-5951

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 12
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
พยาบาล (สบ 2)

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2207-6028 โทรสารกลาง 0-2252-5918
ผบก.อก.รพ.ตร.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ชนินทร์ สุดโนรีกูล
พ.ต.อ.หญิง อุบลทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ
อยุธยา
พ.ต.อ.หญิง บุญเอื้อ พิมลศิริ
พ.ต.อ. สุวิช เย็นสุจิตร

ฝ่ายธุรการกำลังพล โทรศัพท์กลาง 0-2207-6039 โทรสารกลาง 0-2253-8824
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. พงศธร อุไรรักษ์
พ.ต.ท. กฤษณพงศ์ กฤษณสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง เจติยา แสงทน
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี วัชระเกียรติศักดิ์
พ.ต.ท. กฤษณะ ก้ามสันเทียะ
พ.ต.ต. ฉัตรชัย ยูปานนท์
พ.ต.ต.หญิง รัชดาภรณ์ กระถินทอง

0-2207-6031 [6031]
0-2207-6029 [6029]
0-2207-6030 [6030]
0-2207-6035 [6035]
0-2207-6822 [6822]
0-2207-6035 [6035]
0-2207-6034 [6034]

08-1837-1191
08-1558-7833
09-4515-4939
08-5913-9393
08-1361-5976
08-1846-8450
08-6640-0961

0-2207-6000 [6643]
0-2207-6349 [6349]
0-2207-6000 [6352]

08-1296-9409
08-9828-6130
09-2259-1155

ฝ่ายเวชระเบียน โทรศัพท์กลาง 0-2207-6348 โทรสารกลาง 0-2207-6348
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ เมฆาอภิรักษ์
พ.ต.ท. สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์
พ.ต.ท. ปริญญา คำเบ้าเมือง

หน้า 922

รพ.ตร.

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ตั้งทัพพ์ปภา
พ.ต.ท.หญิง สวิชญา ตะนะวิไชย
พ.ต.ต. ตฤษณะ ดีวิวัฒน์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2207-6000 [6286]
0-2207-6348 [6348]
0-2207-6000 [6352]

09-1698-6761
09-3525-4959
08-0595-9009

0-2207-6047 [6047]
0-2207-6247 [6247]
0-2207-6048 [6048]
0-2207-6045 [6045]
0-2207-6032 [6032]

08-1407-0667
08-7986-2299
08-1565-9163
08-5488-5758
09-1884-2207

0-2207-6075 [6075]
0-2207-6069 [6069]
0-2207-6458 [6458]
0-2207-6068 [6068]
0-2207-6072 [6072]
0-2207-6526 [6526]
0-2207-6071 [6071]

08-1683-6200
08-9054-2211
08-6888-9618
08-1696-8680
08-9920-2811
08-9761-5559
08-0592-4435

0-2207-6064
0 2207-6064
0-2207-6064
0-2207-6063

08-9777-0101
09-5249-2457
08-2999-8044
08-6375-3321

ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6045 โทรสารกลาง 0-2207-6045
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ
พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุดา ขวัญอยู่
พ.ต.ท.หญิง เดไลล่าล์ บุญญาชลสินธุ์
พ.ต.ท. ชยพัทธ์ ศรีสวัสดิเตโชดม
พ.ต.ท. วงศ์ชญาน์ ศรีสวัสดิ์

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โทรศัพท์กลาง 0-2207-6075 โทรสารกลาง 0-2252-8690
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นพรัตน์ สีนวลสด
พ.ต.ท.หญิง สุธิดา ตัณฑดิลก
พ.ต.ท.หญิง ทิพย์ธิดา เภกะนันทน์
พ.ต.ท. จิราเดช ปานแย้ม
พ.ต.ท.หญิง สุนิสา เกื้อกูลส่ง
พ.ต.ท.หญิง ณณัฏฐิ์ฐา น้อยบุรี
พ.ต.ต.หญิง น้ำทิพย์ โชติเดโชชัย

ฝ่ายซ่อมบำรุง โทรศัพท์กลาง 0-2207-6064 โทรสารกลาง 0-2207-6064
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง สุจินดา วงศ์บุญรอด
พ.ต.ท. สมเนตร์ ดัดใจเที่ยง
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง
พ.ต.ท. สุพจน์ ฉิมม่วง

ฝ่ายกฎหมายและวินัย โทรศัพท์กลาง 0-2207-6040 โทรสารกลาง 0-2252-1308
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง มานี ขจรไชยกูล
พ.ต.ท. มิ่งพันธ์ ฉัตรวชิระวงษ์
พ.ต.ท.หญิง ชลิดา อุปัญญ์
พ.ต.ท.หญิง ณัชจักษณ์ บุญศักดิ์เลิศ
พ.ต.ท. วุฒิภัทร นภาโชติ

0-2207-6000 [6041]
0-2207-6000 [6769]
0-2207-6040
0-2207-6000 [6770]
0-2207-6000 [6688]

08-5996-5326
08-9169-7544
08-6888-7317
09-0102-1191
08-6000-0109

0-2207-6042 [6042]
0-2207-6227 [6227]
0-2207-6043 [6043]
0-2207-6305 [6305]

08-1812-8077
08-1619-1426
08-9915-7335
08-1559-5449

ฝ่ายงบประมาณ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6043 โทรสารกลาง 0-2207-6306
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ประกอบผล
พ.ต.ท.หญิง สุพร ขำอ่อน
พ.ต.ท.หญิง ปัทมาพร หอมกรุ่น
พ.ต.ท. ศุภชาติ พันธุมณิ
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ฝ่ายการเงิน โทรศัพท์กลาง 0-2207-6049 โทรสารกลาง 0-2252-0565
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ศรินทร เลิศบูรพา
พ.ต.ท.หญิง ขวัญเรือน โพดาพล
พ.ต.ท.หญิง นิติมา สายสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง สุวิมล รักชาติ

0-2207-6000 [6050]
0-2207-6000 [6049]
0-2207-6000 [6051]
0-2207-6000
[6054][6057]
พ.ต.ต.หญิง รัชดา หุณฑสุต
0-2207-6000
[6052][6500]
พ.ต.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ อภัยพลชาญ 0-2207-6000 [6055]
พ.ต.ท.หญิง เอกสุปวีณ์ ชาตินักรบ
0-2207-6000 [6053]

08-9895-4143
08-1859-6229
08-1806-4035
09-4514-4962
08-5145-1184
09-4663-6199
08-6946-8796

ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์กลาง 0-2252-1312 โทรสารกลาง 0-2252-1312
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา โพนทอง
พ.ต.ท. บุญธรรม ทองสมนึก
พ.ต.ท.หญิง ณสุรางค์ ศรีวิลัย
พ.ต.ต.หญิง ฉัตรทิพย์ ชูชื่นกลิ่น

0-2207-6000 [6046]
0-2207-6000 [6046]
0-2207-6000 [6823]
0-2207-6000 [6240]
0-2207-6000 [6046]

08-9450-4691
08-1732-3270
08-1844-5242
08-1870-8899
08-5966-9664

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
Police Nursing College
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2207-6085 โทรสารกลาง 0-2251-3958
Web Site: WWW.nurse.police.go.th E-mail: thaipnc@nursepolice.go.th
ผบก.วพ.รพ.ตร.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต.หญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์
พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
พ.ต.อ.หญิง นัทธมน แสนยินดี
ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย์ สุวภาพ

0-2207-6076 [6076]
0-2207-6078 [6078]
0-2207-6078 [6077]
0-2207-6083 [6083]

08-1933-5578
08-1356-7062
08-4649-5349
08-9763-1717

พ.ต.อ. วราวุธ เจียมสุข
พ.ต.ท. ชัยอนันท์ คุ้มภัย
พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์
พ.ต.ท. ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี

0-2207-6080 [6080]
0-2207-6085 [6085]
0-2207-6088 [6088]
0-2207-6087 [6079]

08-1831-2828
08-6600-2322
08-6628-5540
08-1699-9528

ฝ่ายอำนวยการ วพ.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ)
สว.(การเงิน)
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ฝ่ายพัฒนา 1 วพ.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ.หญิง ปภาณชุดา สุทธิแพทย์
พ.ต.ท. สุรชัย แก้วพิกุล
พ.ต.ท.หญิง จิระพัชร์ หวังสุข

0-2207-6098 [6098]
0-2207-6097 [6097]
0-2207-6097 [6097]

08-9138-7509
09-2250-4538
09-2536-9953

พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล
พ.ต.ท.หญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน
พ.ต.ท.หญิง เนตรตรา คชเชนทร์
พ.ต.ท.หญิง กัญญา ทองแดง

0-2207-6089 [6089]
0-2207-6087 [6087]
0-2207-6090 [6090]
0-2207-6090 [6090]

08-6364-3764
08-9121-2973
08-4351-6455
08-9770-2043

พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล
พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว
พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์
พ.ต.ท.หญิง ชลดา ดิษรัชกิจ
ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์

0-2207-6096 [6096]
0-2207-6096 [6096]
0-2207-6096 [6096]
0-2207-6096 [6096]
0-2207-6096 [6096]

08-9455-0102
08-6389-0098
09-0529-4539
08-1930-5561
09-2474-5550

พ.ต.อ.หญิง ปราณี เสนีย์
พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี
พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที
พ.ต.ต.หญิง เขมิกา ปาหา

0-2207-6091 [6091]
0-2207-6091 [6091]
0-2207-6091 [6091]
0-2207-6091 [6091]
0-2207-6091 [6091]

08-3906-5527
08-9009-4538
08-9152-0839
08-7494-1444
08-1269-8333

พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร
พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร
พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมดี
พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง

0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]

08-9061-4606
08-1296-0319
08-1450-4175
08-9031-8893

พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ
พ.ต.อ.หญิง ระชี ดิษฐจร
พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์
พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์

0-2207-6092 [6092]
0-2207-6083 [6083]
0-2207-6092 [6092]
0-2207-6092 [6092]
0-2207-6092 [6092]
0-2207-6092 [6092]

08-9535-1519
08-6975-5634
08-6382-8846
08-1924-1180
08-1804-4801
08-9115-1091

ฝ่ายพัฒนา 2 วพ.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)
รศ.(สบ 5)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)

ภาควิชาหลักการพยาบาล (ลพ.)
รศ.(สบ 5)
รศ.(สบ 5)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (พอ.)
รศ.(สบ 5)
ผศ.(สบ 4)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (พศ.)
ผศ.(สบ 4)
พยาบาล (สบ 5)
รศ.(สบ 5)
รศ.(สบ 5)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)
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รพ.ตร.

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)
รศ.(สบ 5)
รศ.(สบ 5)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง
พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล
พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช
พ.ต.ท.หญิง พรณภัช ชั้นแจ่ม
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ จันทนพ
พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต

0-2207-6095 [6095]
0-2207-6095 [6095]
0-2207-6095 [6095]
0-2207-6095 [6095]
0-2207-6095 [6095]
0-2207-6095 [6095]

08-9897-9450
08-1584-1863
08-1319-5744
08-5449-4965
08-9673-6323
08-1207-7223

0-2207-6100 [6100]
0-2207-6100 [6100]
0-2207-6100 [6100]
0-2207-6100 [6100]
0-2207-6091 [6091]
0-2207-6100 [6100]

08-5482-0802
08-1301-2706
09-2829-5491
08-1932-3588
08-4361-8838
09-3090-1919

0-2207-6094 [6094]
0-2207-6094 [6094]
0-2207-6094 [6094]
0-2207-6094 [6094]
0-2207-6094 [6094]
0-2207-6094 [6094]

08-1454-7589
08-1640-1051
08-5060-6627
08-7814-3434
08-9239-9969
09-1700-7475

0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]
0-2207-6093 [6093]

08-9816-4130
08-9110-7622
08-1376-8822
08-1830-0072
08-5075-5855
08-1902-3270

ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ (พน.)
รศ.(สบ 5)
อาจารย์ (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท์
พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย
พ.ต.ท.หญิง รณิดา ถิรปาลวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร
พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์
พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงค์

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พจ.)
รศ.(สบ 5)
ผศ.(สบ 4)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี
พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม
พ.ต.ต.หญิง กานดา สุขมาก
ร.ต.อ.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (พช.)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 4)
ผศ.(สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)
อาจารย์ (สบ 3)

พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหัส
พ.ต.อ.หญิง สมสุข ภาณุรัตน์
พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์
พ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม
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รพ.ตร.

สถาบันนิติเวชวิทยา
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สถาบันนิติเวชวิทยา
Institute of Forensic Medicine
149/2 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2207-6108-10 โทรสารกลาง 0-2652-4647
Web Site: www.thifm.org , www.ifm.go.th
ผบก.นต.รพ.ตร.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. พรชัย สุธีรคุณ
พ.ต.อ. ภวัต ประทีปวิศรุต
พ.ต.อ.หญิง ปิยมน สุนทราภา
ร.ต.อ. สิรภพ ใจโพธิ์

0-2207-6114 [6114]
0-2207-6114 [6114]
0-2207-6114 [6114]
0-2207-6114 [6114]

08-1615-7450
09-2426-1951
08-1820-5658
09-0991-4828

0-2207-6119 [6119]
0-2207-6118 [6118]
0-2207-6120 [6120]
0-2207-6120 [6120]

08-1494-7804
08-1659-9945
09-0567-6906
08-7495-2871

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6120 โทรสารกลาง 0-2207-6120
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นพดล ศิริจรรยา
พ.ต.ท.หญิง จินตนา ภูมิโคกรักษ์
พ.ต.ท. นพรัตน์ จุติรัตนะ
พ.ต.ต. น้ำทิพย์ สรรพสุข

กลุ่มงานพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6122,0-2252-9006 โทรสารกลาง 0-2207-6121
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ฉัตรชัย คำวิลัย
พ.ต.ท. สังเวียน สิทธิเมือง
พ.ต.ท. ชุมกฤษฎิ์ โวหาร

-

08-6369-2656
08-1909-5117
08-6392-1537

กลุ่มงานพิษวิทยา โทรศัพท์กลาง 0-2207-6108 ต่อ 3202,3202 โทรสารกลาง 0-2207-6108 ต่อ 3201
เภสัชกร (สบ 5)
เภสัชกร (สบ 4)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 3)
เภสัชกร (สบ 2)
เภสัชกร (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง นันทนา ทองระอา
พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวัฒน์
พ.ต.ท.หญิง ภัทรพร ชดช้อย
พ.ต.ท.หญิง ภัทรมณ ยงพานิช
พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร
ร.ต.อ.หญิง ยสุดามา ชัยมาด
ร.ต.อ.หญิง สายธาร สุขเกษม
ร.ต.อ.หญิง อรทัย กฤษณานุวัฒน์

0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]
0-2207-6108 [3201]

08-9766-0082
08-1627-0332
08-1914-9398
08-0987-9262
08-1870-7068
08-9492-1215
08-2906-6117
08-1131-3567
08-6529-1936

กลุ่มงานนิติพยาธิ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6108-11 โทรสารกลาง 0-2207-6108-11
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)

พ.ต.อ. พิสิฐ ธรรมสุริยะ
พ.ต.อ. สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์
พ.ต.อ. วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา

0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [4302]

08-1497-7965
08-1172-0331
08-1639-5635
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รพ.ตร.

สถาบันนิติเวชวิทยา
ตำแหน่ง
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 2)
นายแพทย์ (สบ 2)
ช่างภาพทางการแพทย์ (สบ 3)
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. ปกรณ์ วะศินรัตน์
พ.ต.ท.หญิง ณปภัช ณัฏฐสุมน
พ.ต.ท. พงศกร ฐิตโชติ
พ.ต.ต. ภาวพันธน์ ดุลยพฤกษ์
ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย
พ.ต.ท. พีระพัตน์ ลาภลมูล
พ.ต.ท. รพีพงศ์ ดีนวลพะเนาว์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [4302]
0-2207-6108 [2104]
0-2207-6108 [3103]

มือถือ
08-1626-9261
09-2426-1596
08-6773-4713
08-9449-5518
08-6966-0645
08-1726-5154
09-9346-9911

กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ โทรศัพท์กลาง 0-2207-6108 โทรสารกลาง 0-2207-6108 [4101]
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2)

พ.ต.อ. วาที อัศวุตมางกุร
พ.ต.ท.หญิง หทัยชนก บุญญฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง จิตติมา เลิศชัยพร
พ.ต.ท.หญิง ปัทมา เหลืองวุฒิวงษ์
ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ ศิลขันธ์
ร.ต.อ.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ

0-2207-6108 [4101]
0-2207-6108 [4101]
0-2207-6108 [4101]
0-2207-6108 [4101]
0-2207-6108 [4101]
0-2207-6108 [4101]

08-1899-6959
08-1829-8715
08-4066-8845
08-5088-4187
08-9074-1548
08-4060-4790

0-2207-6108 [2201]
0-2207-6108 [2201]

08-6332-8166
09-9141-9498

0-2279-4457 [201]
0-2279-4457 [121]
0-2279-4457 [121]
0-2279-4457 [121]
0-2279-4457 [121]
0-2279-4457 [177]
0-2279-4457 [166]
0-2279-4457 [136]
0-2279-4457 [111],[112]
0-2279-4457 [1035]

08-1446-2204
08-1752-1880
08-6383-9981
06-1423-2141
06-2196-1565
08-1990-4055
08-1700-3390
08-8785-5076
09-2296-5990
08-1914-4246

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร.
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)

พ.ต.อ. พัฒนา กิจไกรลาศ
พ.ต.อ. ปิยพงษ์ สาครเย็น

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
The Princess Mother Navuti Hospital
1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์กลาง 0-2279-4457 โทรสารกลาง 0-2279-4463
Web Site: www.pgh.go.th E-mail: navuti_pcu@hotmail.com
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 4)
นายแพทย์ (สบ 2)
ทันตแพทย์ (สบ 4)
เภสัชกร (สบ 3)
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.อ. คเณศ บุญเกษมสันติ
พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ติ๊บหน่อ
พ.ต.อ. วีรภัต บุญธรรมติระวุฒิ
พ.ต.อ. บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล
พ.ต.ท. ศักดา ชาญวณิชยชัย
พ.ต.อ.หญิง ธัญญะสุภางค์ กาญจนศุภศิริ
พ.ต.ท.หญิง ฐิติพร วงศ์จรรยา
พ.ต.อ.หญิง โสภา ไกรวัฒนพงศ์
พ.ต.ท.หญิง ณภาดา ขำมั่น
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ขาวแม้นจันทร์

หน้า 928

รพ.ตร.

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง เนตรเพชรรัสมิ์
ตระกูลบุญเนตร
พ.ต.ท. ธงชัย คงเพ็ชร์ศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง สิวารักษ์ อรรถสกุลวงศ์
พ.ต.ท. เชาวลิต พิทักษ์วงศ์

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-2279-4457 [111],[112] 08-1918-6838
0-2279-4457 [1035]
0-2279-4457 [155]
0-2279-4457
[1036],[223]

08-1440-3943
08-1952-3215
06-2121-2766

พล.ต.ต. สมชัย ตรีมธุรกุล

0-2207-6018

08-6393-2374

พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ
พ.ต.อ. แสวง เที่ยงใจ
พ.ต.ท. นิมิตต์ อุตมา
พ.ต.ท. ชยวัจน์ สีบุญเรือง

0-5329-7207 [402]
0-5329-7207 [112]
0-5329-7207 [120]
0-5329-7207 [119]

08-6919-4055
08-9633-6871
08-8268-2004
08-9514-1729

พ.ต.อ.หญิง ชุลีรัตน์ สงคศิริ

0-5329-7207 [106]

08-3203-6799

พ.ต.อ.หญิง กาบแก้ว สุภาชนะ

0-5329-7207 [109]

08-6924-9791

พ.ต.อ.หญิง ภารดี ปิยะพันธุ์

0-5329-7207 [403]

08-1896-9549

พ.ต.อ.หญิง ปาจรีย์ อินเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ คุ้มพร้อม
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา พวงลูกอิน

0-5329-7207 [300]
0-5329-7207 [300]
0-5329-7207 [300]

08-4170-0676
08-9701-4718
09-0563-5324

พ.ต.อ. ชาตรี ศรีระพงษ์

0-5329-7207 [108]

08-9634-4869

พ.ต.อ.หญิง กรกมล หยงสตาร์
พ.ต.ท.หญิง วรัทยา เที่ยงดี

0-5329-7207 [102]
0-5329-7207 [102]

08-8101-8188
08-1428-5139

โรงพยาบาลดารารัศมี
Dararassamee Hospital
101 หมู่ 1 ถ.โชตนา - ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์กลาง 0-5329-7207 , 0-5329-9167 โทรสารกลาง 0-5329-7385
Web Site: www.darahospital.go.th E-mail: daracnx.office@gmail.com
ผบก.ดร.รพ.ตร.

นายแพทย์/ห้องตรวจโรค
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 5)
นายแพทย์ (สบ 3)
นายแพทย์ (สบ 3)

งานทันตกรรม
ทันตแพทย์ (สบ 5)

ที่ปรึกษางานพยาบาล
พยาบาล (สบ 4)

หน.พยาบาล
พยาบาล (สบ 4)

งานพัฒนาคุณภาพ
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

งานรังสีวิทยา
นักรังสีการแพทย์ (สบ 4)

งานผู้ป่วยนอก
พยาบาล (สบ 4)
พยาบาล (สบ 3)

หน้า 929

รพ.ตร.

โรงพยาบาลดารารัศมี
ตำแหน่ง
พยาบาล (สบ 3)

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง สิริลักษณ์ วิสิฐศิริกุล

0-5329-7207 [102]

08-1783-9689

พ.ต.ท.หญิง วราวัลย์ ธรรมเขตต์
พ.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ สิริอุดมศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง อรไท แดงชาติ
พ.ต.ท.หญิง วรรณรดา กันเงิน
พ.ต.ท.หญิง ญาณิกา โตคำนุช
พ.ต.ท.หญิง อุไรวัลย์ โกเสนตอ
พ.ต.ต.หญิง วริษฐา ปิยะพันธุ์

0-5329-7207 [404]
0-5329-7207 [404]
0-5329-7207 [404]
0-5329-7207 [117]
0-5329-7207 [404]
0-5329-7207 [404]
0-5329-7207 [117]

09-5675-4789
08-6667-0542
08-1922-4169
08-1666-1758
08-3568-6504
08-9447-2155
09-7934-9789

พ.ต.ท.หญิง ฉันทนา เที่ยงใจ
พ.ต.ท.หญิง นพวรรณ เอี่ยมสุพรรณ
พ.ต.ท.หญิง เพชรสุดา เริงจารุพันธ์
พ.ต.ท.หญิง สุจินดา รักษ์ฉิมพลี
พ.ต.ท.หญิง จันทนา จันมะโน
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ลาบุตรดี
พ.ต.ท.หญิง ภัชราพร เกยงค์

0-5329-7207 [200]
0-5329-7207 [200]
0-5329-7207 [200]
0-5329-7207 [200]
0-5329-7207 [200]
0-5329-7207 [200]
0-5329-7207 [200]

09-0893-3744
08-6918-3659
08-4150-7833
09-0212-7867
08-1689-2375
08-9825-3324
09-1889-0835

พ.ต.ท.หญิง สุภาพร หงษ์พักตร์
พ.ต.ท.หญิง มนัสวาท ศรีงามช้อย
พ.ต.ท.หญิง วดี ศรีสุภา
พ.ต.ท.หญิง ศิริภรณ์ กาญจนมุสิก

0-5329-7207 [101]
0-5329-7207 [101]
0-5329-7207 [101]
0-5329-7207 [101]

08-1122-3438
08-4222-3906
09-2426-1935
08-3153-9193

พ.ต.ท.หญิง รำแพน วัดนก

0-5329-7207 [407]

09-2442-6159

พ.ต.ต.หญิง พรรษรัตน์ จารุรัตนกุล

0-5329-7207 [201]

08-4012-2596

พ.ต.ต.หญิง วิยะดา สมพล

0-5329-7207 [107]

08-7172-7345

งานส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

งานผู้ป่วยใน
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

งานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 2)

งานการเงิน, งานธุรการและงานพัสดุ
สว.

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายภาพบำบัด (สบ 2)

งานพยาธิวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)
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รพ.ตร.

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces Police Operation Center
53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์กลาง 0-7327-4766 โทรสารกลาง 0-7327-4766
E-mail: sorchortor.hospital@gmail.com
นายแพทย์ (สบ 5)

พ.ต.อ. พงศ์ธร สุโฆสิต

0-7327-4766

08-1812-0636

0-7327-4766

08-1142-4321

0-7327-4766
0-7327-4766
0-7327-4766

08-1808-8508
08-2357-8887
08-9109-2641

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-7327-4766 โทรสารกลาง 0-7327-4766
สว. ธุรการ

พ.ต.ท. เอกพงศ์ แวเด็ง

ฝ่ายพยาบาล โทรศัพท์กลาง 0-7327-4767 โทรสารกลาง 0-7327-4767
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)
พยาบาล (สบ 3)

พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ ศรีรัญเพชร
พ.ต.ท.หญิง ธัญญา มนต์ศิลป์
พ.ต.ท.หญิง ประทุมรัตน์ โฆษิตกุล
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