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“เราจะพร้อมใจกัน มอบความรัก สร้างความศรัทธา

และความผาสุกแก่ประชาชน”

 ( สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง )
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

พลตำารวจเอก

นโยบายการบริหารราชการ
พลตำารวจเอก สมยศ  พุ่มพันธ์ุม่วง

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
4. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบ 
 เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำานวยความ 
 ยุติธรรม เพื่อให้ตำารวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
6. อำานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 ความซื่อสัตย์สุจริต
7. บริหารจัดการให้ตำารวจดำารงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และ 
 เป็นที่รักของประชาชน
8. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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• ผบ.ตร.  17

• รอง ผบ.ตร./จตช./ที่ปรึกษา(สบ 10)/หน.นรป. 18

• ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง จตช./รอง หน.นรป.(สบ 9) 27

• ผบช./รอง ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร.  31

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ส่วนบังคับบัญชา

กองบัญชาการ
ในสังกัดสำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

 • สำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจ 33
 • สำานักงานส่งกำาลังบำารุง 39
 • สำานักงานกำาลังพล 44
 • สำานักงานงบประมาณและการเงิน 54
 • สำานักงานกฎหมายและคดี 59
 • สำานักงานคณะกรรมการ 65
    ข้าราชการตำารวจ
 • สำานักงานจเรตำารวจ 70
 • สำานักงานตรวจสอบภายใน 79

ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

• สำานักงานนายตำารวจราชสำานักประจำา 95

กองบังคับการ
ในสังกัดสำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

 • สำานักงานเลขานุการตำารวจแห่งชาติ 82
 • กองการต่างประเทศ 83
 • กองสารนิเทศ 85
 • สำานักงานคณะกรรมการ 87
    นโยบายตำารวจแห่งชาติ 
 • กองบินตำารวจ 88
 • กองวินัย 93
 • สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วย     94
    การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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     กองบังคับการ 
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   - ตำารวจนครบาล 1 104
   - ตำารวจนครบาล 2 109
   - ตำารวจนครบาล 3 115 
   - ตำารวจนครบาล 4 121
   - ตำารวจนครบาล 5 125
   - ตำารวจนครบาล 6 131
   - ตำารวจนครบาล 7 135
   - ตำารวจนครบาล 8 141
   - ตำารวจนครบาล 9 147
   - สืบสวนสอบสวน 153
   - สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 155
   - อารักขาและควบคุมฝูงชน 157
   - กก.สวัสดิภาพเด็กและสตรี 158
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 -  ตำารวจภูธร ภาค 4 316 
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 -  ตำารวจภูธร ภาค 9 574
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พล.ต.อ.สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง
ผบ.ตร.
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รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.เอก   อังสนานนท์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.วุฒิ  ลิปตพัลลภ
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.วรพงษ์   ชิวปรีชา
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ชนินทร์  ปรีชาหาญ
จตช.

พล.ต.อ.ไตรรัตน์  อมาตยกุล
หน.นรป. 

พล.ต.อ.เรืองศักดิ์  จริตเอก
รอง ผบ.ตร.
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พล.ต.อ.ก่อเกียรติ  วงศ์วรชาติ
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ.ชัยยง  กีรติขจร
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.อำานาจ  อันอาตม์งาม
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ.ชัยยะ  ศิริอำาพันธ์กุล
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
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ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.วินัย  ทองสอง
รอง จตช.

พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์
รอง จตช. 

พล.ต.ท.เจษฎา อินทรสถิตย์
รอง หน.นรป. (สบ ๙) 

พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.วัฒนา  สักกวัตร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
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พล.ต.ท.กวี  สุภานันท์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.จิตต์เจริญ  เวลาดีวงณ์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สุวิระ  ทรงเมตตา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.คำารบ  ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.โสภณ  พิสุทธิวงษ์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย  เอนกเวียง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ประวุฒิ  ถาวรศิริ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
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ผู้บัญชาการ ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ 
ผบช.ภ.๔

พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
ผบช.น.

พล.ต.ท.ธเนตร์  พิณเมืองงาม
ผบช.ภ.๒

พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์
ผบช.ภ.๕

พล.ต.ท.อำานวย  นิ่มมะโน
ผบช.ภ.๑

พล.ต.ท.พิสัณห์  จุลดิลก
ผบช.ภ.๓
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พล.ต.ท.อนุรุต  กฤษณะการะเกตุ
ผบช.ศชต.

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม
ผบช.ภ.๖

พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำาเพชร
ผบช.ภ.๘

พล.ต.ท.วีรพงษ์  ชื่นภักดี
ผบช.ภ.๗

พล.ต.ท.มนตรี  โปตระนันทน์
ผบช.ภ.๙
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ผู้บัญชาการ ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล
ผบช.ตชด.

พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
ผบช.ก.

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย
ผบช.ส.

พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก
ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ท.เรวัช  กลิ่นเกษร
ผบช.ปส.

พล.ต.ท.ศักดา  ชื่นภักดี
ผบช.สตม.
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ผู้บัญชาการ  ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ 

พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรียงไกร
ผบช.รร.นรต.

พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ
ผบช.สทส.

พล.ต.ท.ศตวรรษ  หิรัญบูรณะ 
ผบช.สง.นรป.

พล.ต.ท.สมบูรณ์  ตันตระกูล
พตร.

พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต
ผบช.ศ.

พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ
นรป.(สบ ๘)   

พล.ต.ท.สกลเขต  จันทรา
นรป.(สบ ๘)   
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ผู้บัญชาการ ส่วนบังคับบัญชา สำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์
ผบช.สยศ.ตร.

พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ
ผบช.สงป.

พล.ต.ท.ปิยะ  สอนตระกูล
ผบช.สกบ.

พล.ต.ท.ปัญญา  เอ่งฉ้วน
ผบช.กมค.

พล.ต.ท.นเรศ  นันทโชติ
จตร. (หน.จต.)

พล.ต.ท.ดำารงศักดิ์  กิตติประภัสร์
ผบช.สกพ.

พล.ต.ท.วิชาญ  ทองประชาญ
ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ท.พิสิฎฐ์  พิสุทธิ์ศักดิ์
จตร.

พล.ต.ท.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์
จตร.
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พล.ต.ท.อนันต์  ศรีหิรัญ
จตร.

พล.ต.ท.ชยุต  ธนทวีรัชต์
จตร.

พล.ต.ท.ชินทัต  มีศุข
จตร.

พล.ต.ท.สุรพล  ทองประเสริฐ
จตร.

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์  สอาดพรรค
ผบช.สตส.

พล.ต.ท.วรัญวัส การุณยธัช
จตร.

พล.ต.ท.สันติ มะลิขาว
จตร.

พล.ต.ท.สุรพล  ทวนทอง
จตร.
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ผู้บัญชาการ ประจำาสำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.เดชา  ชวยบุญชุม
ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์
ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ
ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.เทศา  ศิริวาโท
ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ไพศาล  เชื้อรอต
ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร.
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ผบ.ตร.

สำ�นักง�น

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ

Office of Commissioner General, Royal Thai Police

อาคาร 1 ชั้น 4 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3409   โทรสารกลาง 0-2251-4739

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผบ.ตร. พล.ต.อ. สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง 0-2205-3409 08-5909-8888

หน.สง.ผบ.ตร. พล.ต.ท. มนู  เมฆหมอก 0-2205-3409 08-1840-3838

สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต. วรวิทย์  ลิปิพันธ์ 0-2205-3401 08-9892-7634

พล.ต.ต. เพิ่มพูน  ชิดชอบ 0-2205-3403 08-1923-8866

พล.ต.ต. ไกรบุญ  ทรวดทรง 0-2205-3352 08-1910-5556

พ.ต.อ. สุกิจ   โตต�บ 0-2205-3403 08-7084-2620

 นว.(สบ 6) พล.ต.ต. นิรันดร  เหลื่อมศรี 0-2205-3409 08-1403-6650

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ. วัชริศวร์  พงษ์พ�นิช 0-2205-3409 08-0111-1111
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รอง ผบ.ตร.

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นกฎหม�ยและคดี)
Office of Deputy Commissioner General (Legal Affairs And Litigation), Royal Thai Police

อาคาร 1  ชั้น  1  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2252-7969  โทรสารกลาง 0-2205-1647, 0-2205-2992

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

รอง ผบ.ตร.(กม) พล.ต.อ. เอก  อังสน�นนท์ 0-2252-7969 08-1637-8888

หัวหน้� สง. พล.ต.ต. ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ 0-2251-9793 08-1648-5531

นว.(สบ 5) พ.ต.อ. ฐ�ยุฏฐ์  จันทร์ถ�วร 0-2205-1648 08-4875-4444

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ. เอกรัตน์  เป�อินทร์ 0-2205-1648 08-3145-5559

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ภ�วัต  เล็กธำ�รง 0-2205-1648 08-1994-5339

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นบริห�ร 1/ง�นป้องกันปร�บปร�มย�เสพติด 1)
Office of Deputy Commissioner General (Administration 1/Narcotics Prevention and Suppression 1), Royal Thai Police

อาคาร   1  ช้ัน 5  ห้อง 5/1 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3527-9     โทรสารกลาง  0-2255-1975

รอง ผบ.ตร.(บร 1) (ปส 1) พล.ต.อ. พงศพัศ   พงษ์เจริญ 0-2205-3527-9 08-1929-1882

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. บัญญัติ  เพียรสวัสดิ์ 0-2205-3527-9 08-1834-2480

น�ยตำ�รวจติดต�ม พ.ต.ท. จรินทร์  ลำ�ลึก 0-2205-3527-9 08-9926-7548
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รอง ผบ.ตร.

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 1)
Office of Deputy Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 1), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 2 (ส่วนหน้า) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1578  โทรสารกลาง  0-2252-7000

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

รอง ผบ.ตร.(ปป 1) พล.ต.อ. วรพงษ์  ชิวปรีช� 0-2205-1578 08-9244-2222

นว.(สบ 5) พ.ต.อ. วสันต์  เตชะอัครเกษม 0-2205-1549 08-1644-0346

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ. ทินกร  สมวันดี 0-2205-1578 08-1647-5283

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. เสกสิน  สีม�พลกุล - 08-9836-3630

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นบริห�ร 2)
Office of Deputy Commissioner General (Administration 2), Royal Thai Police

อาคาร 1  ชั้น 4   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3425-6  โทรสารกลาง  0-2250-0454

รอง ผบ.ตร.(บร 2) พล.ต.อ. วุฒิ  ลิปตพัลลภ 0-2205-3426 08-5480-3511

นว.(สบ 5) พ.ต.อ. วินัย  วงษ์บุบผ� 0-2205-3426 08-1848-8025

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง แจ่มศรี  สุรัสสนันท์ 0-2205-3422 08-1915-8888
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รอง ผบ.ตร.

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นศูนย์ปฏิบัติก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ)
Office of Deputy Commissioner General (Royal Thai Police Operation Center), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 6 ห้อง 6/2 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3621, 0-2255-5319   โทรสารกลาง 0-2255-5142

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

รอง ผบ.ตร.(ศปก) พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรข�น 0-2255-4568 08-1835-4248

นว.(สบ 5) พ.ต.อ. ธนิต  ไทยวัชร�ม�ศ 0-2205-3620 08-1912-7777
08-6313-7777

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ. วสันต์  กิตติกุลว�นิช 0-2205-3624 08-1621-2525
08-9926-2525

น�ยตำ�รวจติดต�ม พ.ต.ท. วัชระ  ทองประเทือง 0-2205-3625 08-1853-5494

พ.ต.ต. ธนัยวุฒิ  กมลว�นนท์ 0-2205-3625 08-1413-7008

สำ�นักง�นจเรตำ�รวจแห่งช�ติ
Office of Senior Inspector General, Royal Thai Police

อาคาร 19  ช้ัน 12  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1415, 0-2252-2767  โทรสารกลาง  0-2252-2766

จตช. พล.ต.อ. ชนินทร์  ปรีช�ห�ญ 0-2205-1415
0-2252-2767

08-1846-7779

หัวหน้� สง. พ.ต.อ. ฐนกร  เมืองทอง 0-2205-1437
0-2252-2767

08-1819-6292

นว.(สบ 5) พ.ต.อ. กุลพงษ์  บูรณปัทมะ 0-2205-1415
0-2252-2767

08-1835-6869

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ. สมบูรณ์  เทียนข�ว 0-2205-1415
0-2252-2767

08-1596-9212
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รอง ผบ.ตร.

สำ�นักง�นหัวหน้�น�ยตำ�รวจร�ชสำ�นักประจำ� (สบ 10)
Office of Chief of Royal Court Security Police (Level 10), Royal Thai Police

สวนจิตรลดา  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

โทรศัพท์กลาง  0-2281-2120-2 ต่อ 102, 104   โทรสารกลาง  0-2281-2120 ต่อ 105

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

หน.นรป. พล.ต.อ. ไตรรัตน์  อม�ตยกุล 0-2281-2120-2 08-5665-2444

08-1828-1833

นว.(สบ 5) พ.ต.อ. อุทัย  กวินเดช�ธร 0-2281-2120-2 08-5665-2444

ผู้ช่วย นว.(สบ 4) พ.ต.อ. สุรพันธ์  มั่นคงดี 0-2281-2120-2 08-1828-1833

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 2)
Office of Deputy Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 2), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 6   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3600       โทรสารกลาง  0-2253-3322

รอง ผบ.ตร.(ปป 2) พล.ต.อ. เรืองศักดิ์  จริตเอก 0-2205-3600
0-2251-7928

08-1811-2032

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. โสฬส  เอี่ยมสอ�ด 0-2205-3600
0-2251-7928

08-1715-9925
09-0629-4646

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. อมรชัย  ลีล�ขจรจิตร 0-2205-3600 08-9441-4191
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รอง ผบ.ตร.

สำ�นักง�นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นคว�มมั่นคง)
Office of Deputy Commissioner General (Security), Royal Thai Police

อาคาร 1  ช้ัน 5 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3503      โทรสารกลาง   0-2255-5141

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

รอง ผบ.ตร.(มค) พล.ต.อ. จักรทิพย์  ชัยจินด� 0-2205-3503 08-1848-3340

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. เดชรพี  คงดี 0-2205-3503 08-1665-1555

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. นเรนทร์  เครื่องสนุก 0-2205-3503 08-6300-0726

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ทศพร   สันติพงศ์ 0-2205-3503 08-4347-4885

สำ�นักง�นที่ปรึกษ� (สบ 10) (ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 11)
Office of Advisor (Level 10) (Crime Prevention and Suppression 11), Royal Thai Police

อาคาร  1 (ส่วนหน้า) ช้ัน 2   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-2746     โทรสารกลาง  0-2252-2765

ที่ปรึกษ� (ปป 11) พล.ต.อ. สุพร  พันธุ์เสือ 0-2252-7903 08-1806-7999

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. ชัยกฤต  โพธิ์อ๊ะ 0-2205-2747 08-1942-5151

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. จิร�ยุส  ว�นิชกูล 0-2205-2747 08-6355-1102

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ขจรเดช  บุญม� 0-2205-2746 08-3464-4662
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รอง ผบ.ตร.

สำ�นักง�นที่ปรึกษ� (สบ 10) (ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 21/ง�นกฎหม�ยและคดี 1)
Office of Advisor (Level 10) (Crime Prevention and Suppression 21/Legal Affairs And Litigation 1), Royal Thai Police

อาคาร  1   ช้ัน 3 (ส่วนหน้า)  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-1878       โทรสารกลาง   0-2251-4950

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ที่ปรึกษ� (ปป 21) (กม 1) พล.ต.อ. ก่อเกียรติ  วงศ์วรช�ติ 0-2205-1878 08-1272-8888

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. ฐิติวัชร์  สุฐิติวนิช 0-2205-1878 08-1639-5435

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. อรุณพงษ์  ภ�รพบ 0-2205-1878 08-1892-6300

สำ�นักง�นที่ปรึกษ� (สบ 10) (ง�นคว�มมั่นคง 1)
Office of Advisor (Level 10) (Security 1), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 3 (ส่วนหน้า) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1418       โทรสารกลาง  0-2251-4732

ที่ปรึกษ� (มค 1) พล.ต.อ. อำ�น�จ  อันอ�ตม์ง�ม 0-2205-1418 08-1877-9191

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. ดำ�รงค์  อ้วนสูงเนิน 0-2205-1418, 1509 08-1983-2140

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. มงคล  แก้วโพธิ์ 0-2205-1418, 1509 08-5200-0191
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สำ�นักง�นที่ปรึกษ� (สบ 10) (ง�นบริห�ร 21)
Office of Advisor (Level 10) (Administration 21), Royal Thai Police

อาคาร  33  ช้ัน 6  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-1984-5, 0-2205-2260    โทรสารกลาง  0-2252-1025

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ที่ปรึกษ� (บร 21) พล.ต.อ. ชัยยง  กีรติขจร 0-2205-2577 08-1692-8800

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. ปรีช�  เพ็งเภ� 0-2205-2577

0-2252-1024

08-1735-1720

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นุชพัชร  วงษ์สุวรรณ              - -

น�ยตำ�รวจติดต�ม พ.ต.ท. นิกร  ด้วงฉุน 0-2205-1024

0-2205-1984

08-1377-2335

สำ�นักง�นที่ปรึกษ� (สบ 10) (ง�นบริห�ร 11)
Office of Advisor (Level 10) (Administration 11), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน  8  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3820   โทรสารกลาง   0-2251-9768

ที่ปรึกษ� (บร 11) พล.ต.อ. ชัยยะ  ศิริอำ�พันธ์กุล 0-2205-3817 08-1140-7777

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. พงศกร  รัศมีโรจน์สกุล 0-2205-3820 08-7727-2844

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. วริษฐ์  ปทุม�รักษ์ 0-2205-3818 08-1639-6000

รอง ผบ.ตร.
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สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นบริห�ร 12)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 12), Royal Thai Police

อาคาร  1   ช้ัน 8  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3823   โทรสารกลาง   0-2250-1689

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 12) พล.ต.ท.ม.ล. พันธ์ศักดิ์  เกษมสันต์ 0-2205-3823 08-1819-6384

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. ยิ่งยส  เขินอำ�นวย 0-2205-3823 08-9833-8338

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. อภิช�ต  ทองแพ 0-2205-3823 08-1818-8946

สำ�นักง�นรองจเรตำ�รวจแห่งช�ติ (1)
Office of Deputy Senior Inspector General (1), Royal Thai Police

อาคาร  19   ช้ัน 12  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-2775-7   โทรสารกลาง  0-2255-4934

รอง จตช.(1) พล.ต.ท. วินัย  ทองสอง 0-2205-2777
0-2253-9646

08-1374-5363

นว.(สบ 4) พ.ต.อ. วัสสพันธ์  ศิริกุลกมลฉัตร 0-2205-2777

0-2253-9646

08-9799-5959

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ศิรเมศร์  เมธีธนวิจิตร์ 0-2205-2739 08-1833-7337

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. นริศ  สิริวันต์ 0-2205-2775 08-8656-2929

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
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สำ�นักง�นรองหัวหน้�น�ยตำ�รวจร�ชสำ�นักประจำ�
Office of Deputy Chief of Royal Court Security Police, Royal Thai Police 

สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

โทรศัพท์กลาง 0-2281-2121-2  ต่อ 405 โทรสารกลาง  0-2281-2121-2  ต่อ 404 

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

รอง หน.นรป.(สบ 9) พล.ต.ท. เจษฎ�  อินทรสถิตย์ 0-2281-2120-2 ต่อ 413 08-1686-9324

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ชินวุฒิ  ตั้งวงษ์เลิศ 0-2281-2120-2 ต่อ 413 08-6177-7756

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ประวิทย์  บุญธรรม 0-2281-2120-2 ต่อ 413 08-1454-3387

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นคว�มมั่นคง 2)
Office of Assistant Commissioner General (Security 2), Royal Thai Police

อาคาร  1   ช้ัน 5   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3514-5, 0-2252-1630    โทรสารกลาง    0-2252-0929

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2) พล.ต.ท. เดชณรงค์  สุทธิช�ญบัญช� 0-2205-3514-5 08-1813-8197

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ณภัทรพงศ  สุภ�พร 0-2252-1630 08-1612-5050

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. เถลิงเกียรติ  มณีอินทร์ 0-2205-3514-5 09-0806-8446

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
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สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นบริห�ร 22)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 22), Royal Thai Police

อาคาร 1   ช้ัน 3   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-1440, 0-2205-1445   โทรสารกลาง  0-2250-1635

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 22) พล.ต.ท. ภ�ณุ  เกิดล�ภผล 0-2205-1440
0-2205-1445

08-9666-9666

นว.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ภ�  สุวรรณท� 0-2205-1440
0-2205-1445

08-5669-1542

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ฐ�นต์วัฒน์  คงแสงจันทร์ 0-2205-1440
0-2205-1445

08-9251-1880
08-1901-3129

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 22)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 22), Royal Thai Police

อาคาร  1   ช้ัน 8  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3808    โทรสารกลาง  0-2252-7216

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 22) พล.ต.ท. ปัญญ�  ม�เม่น 0-2205-3808 08-0493-9393

นว.(สบ 3)                       -              -              -

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ภ�สกร  นภ�โชติ 0-2205-3811 06-1356-5395

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นศูนย์ปฏิบัติก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 1)
Office of Assistant Commissioner General (Royal Thai Police Operation Center 1), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน  5  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3518    โทรสารกลาง   0-2252-0869

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก 1) พล.ต.ท. สุเทพ  เดชรักษ� 0-2205-3518 08-3833-8339

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ทนงศักดิ์  ปันไชย 0-2205-3518 08-5615-8846

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ธวัชชัย  จงยิ่งเจริญ 0-2205-3518 08-9629-2929

ผู้ช่วย ผบ.ตร.
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ผู้ช่วย ผบ.ตร.

สำ�นักง�นรองจเรตำ�รวจแห่งช�ติ (2)
Office of Deputy Senior Inspector General (2), Royal Thai Police

อาคารสำานักงานจเรตำารวจแห่งชาติ ช้ัน 6   ถนนรามอินทรา (กม.6)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์กลาง  0-2509-8797 ต่อ 1625-26  โทรสารกลาง  0-2509-8839

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

รอง จตช.(2) พล.ต.ท. ห�ญพล  นิตย์วิบูลย์ 0-2509-3582 08-1831-8887

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ศุภชัย  ศรสุคนแก้ว 0-2509-8797 ต่อ 1625 08-9169-4056

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ธีระ  จิระกุลชัย 0-2509-8797 ต่อ 1625 08-6888-1355

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นกฎหม�ยและคดี 2/ง�นศูนย์ปฏิบัติก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 2)
Office of Assistant Commissioner General (Legal Affairs And Litigation 2/Royal Thai Police Operation Center 2), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 8  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3800-3801   โทรสารกลาง   0-2251-8555

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 2) (ศปก 2) พล.ต.ท. วัฒน�  สักกวัตร 0-2205-3800
0-2205-3801

08-1903-4546

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. กะเกณฑ์  นิกรหัสชัย 0-2205-3800
0-2205-3801

08-7565-6444

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นกฎหม�ยและคดี 3/ง�นศูนย์ปฏิบัติก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 3)
Office of Assistant Commissioner General (Legal Affairs And Litigation 3/Royal Thai Police Operation Center 3), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 9  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3908     โทรสารกลาง 0-2205-3911

ผูช้ว่ย ผบ.ตร.(กม 3)  (ศปก 3) พล.ต.ท. กวี  สุภ�นันท์ 0-2205-3909 08-1392-3131

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ศุภกร  บุรณะภักดีตระกูล 0-2205-3908 08-1104-4566

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) พ.ต.ท. เจษฎ�วิทย์ อินทร์ประพันธ์ 0-2205-3908 08-1260-5757

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ปรีช�  พลพงษ์ 0-2205-3908 08-7793-0864
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ผู้ช่วย ผบ.ตร.

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ
(ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 12/ง�นคว�มมั่นคง 3)

Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 12/Security 3), Royal Thai Police

อาคาร 1  ช้ัน 3  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2254-1963  โทรสารกลาง   0-2254-1964

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผูช้ว่ย ผบ.ตร.(ปป 12) (มค 3) พล.ต.ท. สุวิระ  ทรงเมตต� 0-2254-1963 08-1833-1133

นว.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชร�  วงษ์สุวรรณ 0-2254-1963 08-9955-9445

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. สิริฤกษ์ชัย  เป้�มณี 0-2254-1963 08-1302-9790, 
06-1410-4433

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นบริห�ร 23)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 23), Royal Thai Police

อาคาร  1  ช้ัน 4 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3429     โทรสารกลาง    0-2250-0498

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 23) พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย  เอนกเวียง 0-2205-3429 08-9968-8548

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. ดิเรก  รัตนอุดมพล 0-2205-3429 08-1981-1617

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. วิรยุทธ์  แสงสุวรรณ 0-2205-3429 08-3315-9012

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นบริห�ร 13)
Office of Assistant Commissioner General (Administration 13), Royal Thai Police

อาคาร 19  ช้ัน  9  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2435  โทรสารกลาง   0-2251-4942

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 13) พล.ต.ท. จิตต์เจริญ  เวล�ดีวงณ์ 0-2205-2435,
0-2205-2588

08-1804-6456,
08-1813-9740

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. เพชรกล้�  ทวีก�ญจน์ 0-2205-2435 08-1946-1859

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ชุติพงษ  สืบส�ย 0-2205-2435 08-9162-4559
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ผู้ช่วย ผบ.ตร.

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นป้องกันปร�บปร�มย�เสพติด 2)
Office of Assistant Commissioner General (Narcotics Prevention and Suppression 2), Royal Thai Police

อาคาร 1  ช้ัน  9/3  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-3935  โทรสารกลาง  0-2251-6820

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2) พล.ต.ท. คำ�รบ  ปัญญ�แก้ว 0-2205-3935 09-8286-9999

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. เกรียงไกร  แก่งสันเทียะ 0-2205-3933 08-1918-0828

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) พ.ต.ต. สุภสิทธิ์  ชุ่มแจ่ม 0-2205-3936 08-0596-6899

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 23/ง�นคว�มมั่นคง 4)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 23/Security 4), Royal Thai Police

อาคาร 1  ช้ัน 9   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3906    โทรสารกลาง   0-2253-7585

ผูช้ว่ย ผบ.ตร.(ปป 23)  (มค 4) พล.ต.ท. ประวุฒิ  ถ�วรศิริ 0-2205-3900 08-1612-5445

นว.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ  พูลสุข 0-2205-3901 08-0422-6665

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. วุฒิพงศ์  หอมดี 0-2205-3900 09-5609-6492

สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม 13)
Office of Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 13), Royal Thai Police

อาคาร  25  ช้ัน 12  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1550    โทรสารกลาง   0-2255-5317

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 13) พล.ต.ท. โสภณ  พิสุทธิวงษ์ 0-2205-1451
0-2254-1965

08-1812-9282

นว.(สบ 3) พ.ต.ท. พรชัย  อริย�นนท์ 0-2205-1550
0-2205-1554

08-9546-2822

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ฐิต�นนท์  ไชยเขียว 0-2205-1550
0-2205-1554

08-1754-5714
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สำ�นักง�นผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ
Office of Assistant Commissioner General, Royal Thai Police

อาคาร 1  ช้ัน 3  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3304 

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท. ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษ� 0-2205-3304 08-1854-8844

นว.(สบ 3) - - -

น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ธีรพงศ์   ประจักษ์จิตร์ - 08-1459-0903

ผู้บัญช�ก�รประจำ�สำ�นักง�นผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ

ทนท. บริห�รง�นด้�นป้องกันปร�บปร�ม
อาคาร 17 ช้ัน 4   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-1232     โทรสารกลาง   0-2251-9481

ผบช. พล.ต.ท. เดช�  ชวยบุญชุม 0-2205-1232 08-1966-0033

นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ฉัตรชัย  ใจไวย์ 0-2205-1232 08-1836-7696

ทนท. น�ยตำ�รวจประจำ�สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
อาคาร 17 ช้ัน 4    สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-1253     โทรสารกลาง   0-2205-1253

ผบช. พล.ต.ท. เทศ�  ศิริว�โท 0-2205-1253 08-1693-4422

นว.(สบ 2) ร.ต.อ. สุริยัน  เพชรช่วย 0-2205-1253 08-5781-4601

ทนท. ที่ปรึกษ�สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศฯ (สปท.บก.สส.)
อาคาร 17  ช้ัน 4  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2251-9483

ผบช. พล.ต.ท. วิทย�  ประยงค์พันธ์  0-2251-9483 08-1810-2828

นว.(สบ 2) ร.ต.อ. อลงกรณ์  ก�ญจนวร�งกูร  0-2251-9483 09-1551-4936

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผบช.ประจำ�ฯ

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 ✆ 31



ผบช.ประจำ�ฯ

ทนท. ที่ปรึกษ�ด้�นวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
อาคาร 25 ช้ัน 12  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-22050-1233    โทรสารกลาง  0-2205-1252 

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ไพศ�ล  เชื้อรอต 0-2205-1233 09-1991-4144

นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ทศพร  รุ่งเรืองศุภรัตน์ 0-2205-1233 09-5950-8092 

ทนท. ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รสืบสวน
อาคาร 1  ช้ัน 8  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2233    โทรสารกลาง -

ผบช. พล.ต.ท. เติมพงษ์  สิทธิประเสริฐ 0-2205-3830 09-4295-6951

น�ยตำ�รวจติดต�ม พ.ต.ท. จุติศักดิ์  มวลตะคุ - 08-1879-0177

ทนท. ประส�นง�นสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและกระทรวงมห�ดไทย
อาคาร 17  ช้ัน 4  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2233    โทรสารกลาง -

รรท.ผบช. พล.ต.ต. รอย  อิงคไพโรจน์ 0-2205-2233 08-1987-9449

ทนท. ปรึกษ�ด้�นก�รข่�ว
อาคาร 17 ช้ัน 4  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-1301        โทรสารกลาง   0-2251-9484

รอง ผบช. พล.ต.ต. นรวัฒน์  เจริญรัชภ�คย์ 0-2205-1301 08-1889-1000

ทนท.  บริห�รและให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รป้องกันปร�บปร�ม
อาคาร 19 ช้ัน 12  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง   0-2205-2776-77        โทรสารกลาง   0-2255-4934

รอง ผบช. พล.ต.ต. สมบัติ  บัวเรือง 0-2205-2776 08-1920-0520
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สยศ.ตร.

สำ�นักง�นยุทธศ�สตร์ตำ�รวจ

Office of Police Strategy

อาคาร 1 ชั้น 13 ฝั่งตะวันตก สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3378  โทรสารกลาง  0-2251-5326

Web Site : http://rtpstrategy.police.go.th   E-mail : fo.or_srtp@hotmail.com

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์ 0-2205-3383 [3383] 08-1620-1616
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุรพล  อยู่นุช 0-2205-3272 [3272] 08-1376-2200
รอง ผบช. พล.ต.ต. รณศิลป์  ภู่ส�ระ 0-2205-3354 [3354] 08-1667-0111
รอง ผบช. พล.ต.ต. ธนังค์  บุร�นนท์ 0-2205-3278 [3278] 08-1817-3535
รอง ผบช. พล.ต.ต. ไกรบุญ  ทรวดทรง 0-2205-3352 [3352] 08-1910-5556
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ยสินทร  คำ�ชุม 0-2205-3383 [3383] 08-6309-3961

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง มนฤญช์  บัณฑุรัตน์ 0-2205-3389 [3389] 08-1775-1634

รอง ผกก. พ.ต.ท. เทิดเกียรติ  รักพ�นิชมณี 0-2205-3373 [3373] 08-1847-1799

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิร�รัฐ  น�คทองทิพย์ 0-2205-3373 [3373] 08-6994-4555

สว.(งบประม�ณ/แผนง�น) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   จักร�ยุทธ 0-2205-3378 [3378] 08-9205-4560

สว.(ก�รเงิน/พัสดุ) พ.ต.ท.หญิง รุ่งภัทร�   ทรงชน 0 2205 3387 [3387] 09-2259-4932

สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต. ยุทธนัน  จันทร์เนตร 0-2205-3378 [3378] 08-6660-5076

กองยุทธศาสตร์	 Strategy	Division
อาคาร 1 ชั้น 13 ฝั่งตะวันออก ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง : 0-2205-3376   โทรสารกลาง : 0-2205-5482

Web Site : http://www.strategypolice.com           E-mail : police.strategy@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. โชคชัย   เหลืองอ่อน 0-2205-3351 [3351] 08-1861-3939
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�ณุวิชญ์   ทองยิ้ม 0-2205-3361 [3361] 09-2645-1954
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง วนิด�   ด่�นเจษฎ� 0-2205-3362 [3362] 08-9660-0181
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล   เจริญศรี 0-2205-3355 [3355] 08-9131-9717
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชริธ  อ�จอ�ส� 0-2205-3356 [3356] 08-1405-8822

ฝ่ายอ�านวยการ      โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3376     โทรส�รกล�ง 0-2252-5482

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุว�รี   โสธรพิทักษ์กุล 0-2205-3353 [3353] 08-6546-9419
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณชเรช   นิ่มนวลฉวี 0-2205-3377 [3377] 08-1899-9252
สว.(ก�รเงิน/พัสดุ) พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์   มีสวัสดิ์ 0-2205-3375 [3377] 08-1804-2566
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต. ติรัส  ตฤณเตชะ 0-2205-3351 [3351] 08-1953-5859
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กลุ่มงานวิเคราะห์และก�าหนดยุทธศาสตร์

โทรศัพท์กล�ง   0-2205-3385-6  โทรส�รกล�ง   0-2205-3384

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กัลยกร   คุณมี 0-2205-3372 [3372] 08-9823-3206
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   อินทรกุล 0-2205-3386 [3386] 08-0258-5585
สว. พ.ต.ท.หญิง วนัสญ�   ถุน�พันธ์ 0-2205-3386 [3386] 08-1837-5494
สว. พ.ต.ต. ชย�นนท์   วรรณโชติ 0-2205-3386 [3386] 08-2635-6665

กลุ่มงานแผนทางการบริหาร โทรศัพท์กล�ง   0-2205-3357-9  โทรส�รกล�ง   0-2205-3358

ผกก. พ.ต.อ. สฤษดิ์  พุทธพงษ์ศิริพร 0-2205-3364 [3364] 08-6302-5827
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อัจฉรีย์  ภูริศรี 0-2205-3357 [3358] 08-5482-1111
สว. พ.ต.ท. สุจินต์   เพชรรุณ 0-2205-3357 [3358] 08-1827-3240
สว. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�  เขมะพ�นิช 0-2205-3357 [3358] 08-1772-7256

กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โทรศัพท์กล�ง   0-2205-3371  โทรส�รกล�ง   0-2205-3369

ผกก. พ.ต.อ. ธน�ทิศ  วงศ์วัยรักษ์ 0-2205-3388 [3388] 08-1854-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญพนต์  จันทร์อ่อน 0-2205-3370 [3370] 08-1702-2247
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิทูร  พรไพบูลย์เสถียร 0-2205-3371 [3371] 08-3134-6655
สว. พ.ต.ท. สุวัจชัย  นุติวร�นนท์ 0-2205-3371 [3371] 08-1926-3297
สว. พ.ต.ท. ศรัณย์   วงศ์สนิท 0-2205-3371 [3371] 08-6326-8653
สว. พ.ต.ต.หญิง สุกัญญ�   ด้วงวังหิน 0-2205-3371 [3371] 08-9229-5657
สว. พ.ต.ต. ปฐมพงศ์  ชงัดเวช 0-2205-3371 [3371] 08-1154-5149
สว. ร.ต.อ. วิสิทธิ์  สุวรรณศีลศักดิ์ 0-2205-3371 [3371] 08-7164-9352

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์  โทรศัพท์กล�ง   0-2205-3368  โทรส�รกล�ง   0-2252-7956

ผกก. พ.ต.อ.หญิง อังสน�   ป�ละสิงห์ 0-2205-3380 [3380] 08-1611-4944
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุทัย   ประทุมทอง 0-2205-3368 [3368] 08-4463-1316
สว. พ.ต.ท. เกษตร   มห�ก�ยิน 0-2205-3368 [3368] 08-6059-7456
สว. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   เครือกนก 0-2205-3368 [3368] 08-6801-0088

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง โทรศัพท์กล�ง   0-2205-3366-7     โทรส�รกล�ง   0-2205-3365

ผกก. พ.ต.อ. ฉัตร�   พ�สุวรรณ 0-2205-3379 [3379] 08-1939-8433

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ทรรศน์   ตรทัีศน์พชัรพร 0-2205-3366 [3367] 08-6885-4755

สว. พ.ต.ท.หญิง สัมฤทธิ์   ข�วอ่อน 0-2205-3366 [3367] 08-9884-4881

สว. พ.ต.ท. รัชภูมิ   เภ�รอด 0-2205-3366 [3367] 08-1851-6783
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สยศ.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กองแผนงานอาชญากรรม	 Counter	Crime	Planning	Division
อาคาร 1 ชั้น 11 ฝั่งตะวันออก ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3166   โทรสาร  0-2255-4650

Web site : http://ccpd.rtpstrategy.police.go.th/   E-mail : ccpd@royalthaipolice.go.th/o.th

ผบก. พล.ต.ต. สุรพงษ์   ชัยจันทร์ 0-2205-3160 [3160] 08-1939-5239
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีระวุฒิ   กิ่งวรรณ 0-2205-3162 [3162] 08-1313-8813
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรพล   พูลศิริ 0-2205-3161 [3161] 08-1850-2141
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อุบลรัตน์   คำ�คม 0-2205-3188 [3188] 08-6807-6460
รอง ผบก. พ.ต.อ. วินัย   ทับทอง 0-2205-3175 [3175] 08-4751-0638
รอง ผบก. พ.ต.อ. พัฒน์ปกรณ์   ชั้นประเสริฐ 0-2205-3163 [3163] 08-9923-9062

ฝ่ายอ�านวยการ           โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3166         โทรส�รกล�ง  0-2255-4650  

ผกก. พ.ต.อ. เกติ์ฉก�จ   นิลประดับ 0-2205-3165 [3165] 08-6322-3333
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภ�   สำ�มณี 0-2205-3164 [3164] 08-4751-0648
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชลทิช�   จันทรบุตร 0-2251-2000 [3167] 08-1916-2879
สว.(ก�รเงิน/พัสดุ) พ.ต.ท. อลงกต   พูลเกื้อ 0-2205-3168 [3168] 08-1985-4006
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต. อดุลย์   อธิพันธ์วโรดม 0-2251-2000 [3167] 08-7677-8895

กลุม่งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  โทรศพัท์กล�ง  0-2205-3178  โทรส�รกล�ง  0-2252-7444  

ผกก. พ.ต.อ. สุรวุฒิ   เจริญจิตร 0-2205-3177 [3177] 08-1855-8978
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัสพงษ์   มีอนันต์ 0-2252-7915 [3178] 08-1625-6736
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธัญด�   เฉยทุม 0-2205-3171 [3171] 08-1381-1648
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิตลด�   พัดเย็น 0-2205-3176 [3176] 08-9106-9338
สว. พ.ต.ท. วรชิต   วิต๊ะกุล 0-2205-3178 [3178] 08-6017-0184
สว. พ.ต.ต. กิตตินันท์   ศรีม่วง 0-2205-3179 [3179] 09-4869-5308
สว. ร.ต.อ.หญิง เปรมจิต   มีสวัสดิ์ 0-2205-3179 [3179] 08-9166-8719
สว. ร.ต.อ.หญิง สุภ�ภรณ์   ชูศักดิ์ 0-2205-3179 [3179] 09-9452-5695

กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ  โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3184  โทรส�รกล�ง  0-2205-3183   

ผกก. พ.ต.อ. สมพร   กฤษณะพิพัฒน์ 0-2205-3180 [3180] 09-0985-4215
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิชัย  ปรเมษฐเนติกุล 0-2205-3184 [3184] 08-4716-2512
รอง ผกก. พ.ต.ท.เจษฎ�   จุโฑปะม� 0-2205-3184 [3184] 08-1881-8447
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกรียงชัย   ชัยเลิศวณิชกุล 0-2251-4206 [3184] 09-8273-0091
สว. พ.ต.ท. เดช�ธร   ดีมี 0-2251-4206 [3184] 08-2899-2890
สว. พ.ต.ท. หฤษฎ์   ทองธิร�ช 0-2251-4206 [3184] 08-4156-9911
สว. พ.ต.ต. จักรพงษ์   ศิริวรรณ 0-2205-3184 [3184] 08-1844-2107
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กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3174  โทรส�รกล�ง  0-2205-3173  

ผกก. พ.ต.อ. ดนัย   กิมสูงเนิน 0-2205-3170 [3170] 08-1987-9276
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฏฐพัชร์   น�สมว�สน�กุล 0-2205-3169 [3169] 08-1482-3919
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง บุศร�   น้อยมห�วัย 0-2205-3172 [3172] 08-1314-7882
สว. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   ธงยศ 0-2205-3174 [3174] 08-1900-5872
สว. ร.ต.อ.หญิง ว�สน�   สุขนิรันดร์ 0-2205-3174 [3174] 08-1208-8188

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3182  โทรส�รกล�ง  0-2252-7935   

ผกก. พ.ต.อ. สุรพงษ์   เหมือนเผ่�พงษ์ 0-2205-3182 [3182] 08-4700-0159
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   จินด�ศักดิ์ 0-2205-3182 [3182] 09-2695-9655
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   ชมเชย 0-2205-3182 [3182] 08-1623-7951
สว. พ.ต.ท. มงคล   มลิวงค์ 0-2205-3182 [3182] 08-1617-3395
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภัค   สุพัฒสร 0-2205-3182 [3182] 08-4465-1771

กองแผนงานกจิการพเิศษ	 Special	Task	Planning	Division
อาคาร 1  ชั้น 11-12 ฝั่งตะวันตก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3185     โทรสารกลาง  0-2251-5870

E-mail  :  specialplan311@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. คัชชำ   ธำตุศำสตร์ 0-2251-5860 [3151] 08-6468-2828
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกรียงเดช   จันทรวงศ์ 0-2251-1222 [3152] 08-1562-8889
รอง ผบก. พ.ต.อ. เดชช�ติ   สุขุมมะสวัสดิ์ 0-2205-3275 [3275] 08-1523-5621
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิสูตร   คูหะมณี 0-2255-4452 [3153] 08-1837-3940
รอง ผบก. พ.ต.อ. วสุพล   บ�ลี 0-2205-3275 [3275] 08-9991-1399
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. เอกพล   ดีผลิผล 0-2251-5860 [3151] 09-7475-4545

ฝ่ายอ�านวยการ        โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3185     โทรส�รกล�ง  0-2251-5870   

ผกก. พ.ต.อ. วชิรพงษ์   อมร�พิทักษ์ 0-2205-3187 [3187] 08-5150-2547
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมคิด   ฮีเกษม 0-2205-3189 [3189] 08-0605-7298
สว.(ก�รเงิน/พัสดุ) พ.ต.ท.หญิง วิจิตร�   เอี่ยมชู 0-2205-3186 [3186] 08-1559-9108
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต. สกลรัตน์   เขมสวัสดิ์ 0-2205-3186 [3185] 08-1674-9339

กลุ่มงานกิจการพิเศษ โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3277          โทรส�รกล�ง 0-2251-4240   

ผกก. พ.ต.อ. ชยพันธน์   จุ้ยช่วยเจริญ 0-2205-3277 [3280] 08-1836-1459
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   นิ่มเจริญ 0-2205-3277 [3277] 08-1257-9931
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุขุม   คงเปรม 0-2205-3277 [3277] 08-1759-3244
สว. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ภ�ชนะก�ญจน์ 0-2205-3277 [3277] 08-4550-3210
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สว. พ.ต.ท. ณภัทร์มงคล   เหลอืงกลุวัฒน์ 0-2205-3277 [3277] 08-3094-8360
สว. พ.ต.ต. อุทัย   สุภ�รี 0-2205-3277 [3277] 08-0296-1199

กลุ่มงานความมั่นคง  โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3282          โทรส�รกล�ง 0-2251-4240   

ผกก. พ.ต.อ. วีระช�ติ   วัจนะพุกกะ 0-2205-3282 [3282] 08-9125-1991
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณพัศ   เนติวรรธนะ 0-2205-3282 [3282] 09-1804-9797
รอง ผกก. พ.ต.ท. สถิตย์   วิชัยกุล 0-2205-3282 [3282] 08-1648-9439
สว. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   อุ่นเรืองเกียรติ 0-2205-3282 [3282] 09-2441-6556
สว. พ.ต.ท. ปรีช�   เสน�อุดร  0-2205-3282 [3282] 08-6953-1373
สว. พ.ต.ต. ณัฐพล   ผ่องสุขสกุล 0-2205-3282 [3282] 08-4159-7175

กลุ่มงานจราจร        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3154         โทรส�รกล�ง 0-2205-3157  

ผกก. พ.ต.อ. ธนวัตร   วัฒนกุล 0-2251-5861 [3154] 08-4424-3515
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นภ�พนัธ์   เลิศลัทธภรณ์ 0-2205-3154 [3154] 08-7678-7640
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัฐพงศ์  จินด�นิธิวัชร์ 0-2205-3154 [3154] 08-5222-4334
สว. พ.ต.ท. ภัทรวุฒิ   สุนทรศ�รทูล 0-2205-3154 [3154] 08-9812-0096
สว. พ.ต.ท. สุริยนต์   เจดีย์ 0-2205-3154 [3154] 08-6321-6591
สว. พ.ต.ท. ธนพล   คุปต�นนท์ 0-2205-3154 [3154] 09-8261-5695

กลุ่มงานบริการประชาชน     โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3158   โทรส�รกล�ง 0-2205-3158   

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐธพงษ์   ทองน�ค 0-2251-0605 [3158] 08-1928-7799
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัลลิพผล   รังคสิริ 0-2205-3156 [3156] 08-7934-5555
สว. พ.ต.ท. พงษ์สรรเพชร   สนัติเวชธรรม 0-2205-3158 [3158] 08-3996-5678
สว. พ.ต.ต.หญิง อัจฉร�พรรณ์   ด�ศรี 0-2205-3158 [3158] 08-3898-0344

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3275   โทรส�รกล�ง 0-2251-4240  

ผกก. พ.ต.อ. พิพัฒน์   โควหกุล 0-2205-3275 [3275] 08-1841-2816
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รุจิร�   ทำ�ย�ฤทธิ์ศักดิ์ 0-2205-3275 [3275] 08-5984-7426
สว. พ.ต.ท. ชัช   สูงสว่�ง 0-2205-3275 [3275] 08-8340-0401
สว. พ.ต.ต. สุรเชษฐ์   อ่อนสง 0-2205-3275 [3275] 08-5340-7865

กองวจิัย	 Research	Division				
อาคาร 1 ชั้น 12 ฝั่งตะวันออก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3276  โทรสารกลาง 0-2251-8702   Web Site : www.research.police.go.th  

ผบก. พล.ต.ต. ปิยะ   ต๊ะวิชัย 0-2205-3250  [3250] 08-1639-4477

รอง ผบก. พ.ต.อ. สมกมล   สรณชัย 0-2251-1623 08-8507-8999
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รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง จุฑ�รัตน์   ฉัตรเพิ่มพร 0-2205-3251  [3251] 08-1870-4796
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชิดชนก   พรหมสวัสดิ์ 0-2205-3259  [3259] 08-9254-2123
ฝ่ายอ�านวยการ        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3257         โทรส�รกล�ง 0-2251-8702      

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐ   บัณฑุรัตน์ 0-2205-3252  [3252] 08-1646-0707
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณชนก   คล้�ยโพธิ์ทอง 0-2205-3255  [3255] 08-1567-8946
สว. (ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต. วสวัตติ์   สุขไทย 0-2205-3285  [3285] 08-7444-4359
สว. (ก�รเงิน/พัสดุ) ร.ต.อ.หญิง ศิริทิพย์   น�คศรีสุข 0-2205-3255  [3255] 08-9807-6177

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3263  โทรส�รกล�ง 0-2251-8702  

ผกก. พ.ต.อ. ภัทรภวัต   สุขแสง 0-2205-3253  [3253] 08-9916-2277
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กมลนัทธ์   จันทร์ฉ่อง 0-2205-3262  [3262] 08-9600-6033
สว. พ.ต.ท.หญิง พวงรัตน์   วิถีธรรม 0-2205-3263  [3263] 08-7027-5769
สว. พ.ต.ท. สันติ   ศรีรี 0-2205-3262  [3262] 08-0449-5656

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1    โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3268  โทรส�รกล�ง 0-2251-8702      

ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   อินทรัตน์ชัยกิจ 0-2205-3266  [3266] 08-5223-1498
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรวินท์   เซ่งไพเร�ะ 0-2251-9392 08-6892-7766
สว. พ.ต.ท. อุบลเทพ   เทศกร 0-2205-3268  [3268] 08-1899-2730
สว. พ.ต.ท.หญิง รัตน�ภรณ์   คุณะโคตร 0-2205-3269  [3269] 08-9782-4742

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2    โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3288   โทรส�รกล�ง 0-2251-8702      

ผกก. พ.ต.อ. คลัง   เสถียรธนเศรษฐ์ 0-2205-3265  [3265] 08-5904-7685
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชิตสันต์   ผลประสิทธิ์ 0-2205-3264  [3264] 09-7445-6456
สว. พ.ต.ท.หญิง สุพิณ   ศิริมงคลสูตร 0-2205-3288  [3288] 08-3292-3497
สว. พ.ต.ท. จรูญ   ดอกกล�ง 0-2205-3270  [3270] 08-1431-0166

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3   โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3285   โทรส�รกล�ง 0-2251-8702      

ผกก. พ.ต.อ. ลำ้�พันธุ์   พรรธนประเทศ 0-2205-3285  [3285] 08-9111-1555
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ป�นมณี   นนทะโคตร 0-2205-3286  [3286] 08-1666-8607
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   ควรชัยตระกูล 0-2205-3285  [3285] 08-9497-2705
สว. พ.ต.ท. ก�นต์กิตติ   พิบูลย์ 0-2205-3257  [3257] 08-6709-7733

บันทึก
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สำ�นักง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง 

Office of Logistics

เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300                                                                                          

โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885  โทรสารกลาง 0-2241-0885

Web Site : www.logistics.police.go.th  E-mail : logistic@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ปิยะ   สอนตระกูล 0-2241-23975 [1403] 08-1919-6870
รอง ผบช. พล.ต.ต. สัญชัย   สุนทรบุระ 0-2241-3341-5 [1404] 08-1620-6078
รอง ผบช. พล.ต.ต. พิทย�   ศิริรักษ์ 0-2241-3341-5 [1405] 08-5440-8866
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. บรรพต   ใช้บุญเรือง 0-2241-2397-5 [1403] 08-6417-0001

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5, 0-2241-0885  โทรสารกลาง 0-2241-0885

Web Site : www.logistics.police.go.th/orkor2/orkor.html  E-mail : logistic_3@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต.หญิง พอตำ   บุญปรีชำ 0-2241-3341-5 [1601] 08-1907-4499
รอง ผบก.  -  -  -
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิรภพ   มณีเนตร 0-2241-0885 08-7451-6565
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ด�ร�รัตน์   ผลยงค์ 0-2241-0885 08-1278-6600
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี   มห�เวช�ศิริ 0-2241-0885 08-6908-8878
นว.(สบ 1) - - -

ฝ่ายธุรการและก�าลังพล

ผกก. พ.ต.อ. ภทัรภณ   สนทิวงศ์ ณ อยธุย� 0-2241-0885 08-9265-9564
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิเนสภ์   พรพิบูลย์ 0-2241-0885 08-1846-6666
สว.(ง�นธุรก�รและกำ�ลังพล) พ.ต.ท. เลอศักดิ์เชษฐ   เดชะร�ช 0-2241-3341-5 [1640], 08-9441-8609

0-2241-0885
สว.(ง�นงบประม�ณ) พ.ต.ท.หญิง ทวีพร   ศุภมิตร์ 0-2241-0885 08-1873-1973
สว.(ง�นก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง ศุภม�ศ   มัฆวิม�ลย์ 0-2241-3341-5 [1621] 08-1555-5171

ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง รุ่งทิว�   ผิวข�ว 0-2241-3341-5 [1404], 08-1713-3638,
0-2243-1253 08-8015-5635

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุพัฒน�   สถิติรัต 0-2243-1253 09-2491-9164
สว.(ง�นธุรก�รฯ) พ.ต.ท.หญิง วัลคุ์วดี   วัฒนกิจก�ร 0-2243-1253 08-9785-8429
สว.(ง�นวิเคร�ะห์ฯ หน่วยง�นในสงักดั สง.ผบ.ตร.) พ.ต.ท. ม�โนช   สุทธิรักษ์ 0-2243-1253 08-6989-3875
สว.(ง�นวิเคร�ะห์ฯ หน่วยปฏิบัติก�รพื้นที่) พ.ต.ท.หญิง รัชด�ภรณ์   จักรวรรดิ 0-2243-1253 08-4570-0606
สว.(ง�นวเิคร�ะห์ฯ หน่วยปฏบัิติก�รเฉพ�ะท�ง) พ.ต.ต. วิโรจน์   สุขจำ�เริญ 0-2243-1253 08-1328-8661
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ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผกก. พ.ต.อ. อวิรุทธ์   รัชชุศิริ 0-2241-3341-5 08-1143-5555,
08-1654-3210

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ อญัชน�   สมบรูณ์นรินัดร์ 0-2241-3341-5 [1666] 08-6309-5730
สว.(ง�นกรอบอัตร�พัสดุและธรุก�ร) พ.ต.ท. ธงชัย   ทวีก�ญจน์ 0-2241-3341-5 08-1809-0582
สว.(ง�นฐ�นข้อมูลพัสดุ) พ.ต.ต. นรภัทร   เสละคร 0-2241-3341-5 [1661] 08-1702-3483
สว. ร.ต.อ.หญิง ชณัศก�ญจน์   บำ�รุงรัตน์ 0-2241-3341-5 08-4104-4611

ฝ่ายนิติการ

ผกก. พ.ต.อ. ชัยย�   เกตุอุดม 0-2243-7951 08-6011-9101
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรเศรษฐ์   พรมสุวรรณ 0-2243-7951 08-1987-8631
สว.(ง�นคดีแพ่ง/ล้มละล�ย) พ.ต.ท. ประยูร   จันทร์ฉ�ย 0-2241-3341-5 [1673], 08-9482-6761

0-2243-7951
สว.(ง�นนิติกรรม) พ.ต.ต. ณัฐกร   เพ็งนรพัฒน์ 0-2243-7951 08-3918-9666
สว.(ง�นคดีปกครอง/วินัย) พ.ต.ต. เกริกไกร   วีระเช�วภ�ส 0-2243-7951 08-6665-1911

ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วรรณี   พลคช� 0-2241-3341-5 08-5158-7558
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมนึก   พุดซ� 0-2241-3341-5 08-0618-6161
สว.(ง�นธุรก�ร) พ.ต.ท. บุญเหลือ   บุญชด 0-2241-3341-5 [1636] 08-1045-1966
สว.(ง�นควบคุมภ�ยใน) พ.ต.ท. อนุรักษ์   ฮงสูน 0-2241-3341-5 [1635] 08-1334-4245

ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ. โรจนินทร์   ทองใบ 0-2241-3341-5 [1606] 08-1377-9560
รอง ผกก. พ.ต.ท. อพิสิฐ   เกิดสวัสดิ์ 0-2241-3341-5 [1625] 08-7720-5731
สว.(ง�นคุณลกัษณะเฉพ�ะพสัด)ุ พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์   พิพัฒศุภมงคล 0-2241-3341-5 [1624] 08-7692-2662
สว.(ง�นวชิ�ก�รและฝึกอบรม) พ.ต.ต. ทิณภัทร   พรมมินทร์ 0-2241-3341-5 [1623] 08-1760-8298

กองพลาธกิาร Quartermaster	Division	
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5  โทรสารกลาง 0-2241-0036

Web Site : www.parathikarn.police.go.th  E-mail : logistic_5@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สุรศักดิ์   บุญกลำง 0-2243-6186 08-1705-1733
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิทักษ์   ท้วมเกร็ด 0-2243-8744 08-1839-1937
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�ทิตย์   กองก�ญจน�ทิพย์ 0-2241-3341-5 [1239] 08-6386-1691
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณพพ์กฤษณ์   นิติพัฒน์ธน� 0-2241-3341-5 [1406] 08-1822-2728
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุเทพ   ภูย�นนท์ 0-2243-1254 08-6887-3231
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ภ�รดร   เชิดชูลำ้�ตระกูล 0-2241-3341-5 [1411] 08-9582-1239
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ภูวเดช   วรหิรัญ 0-2241-0577 09-4551-8041
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชลิต   ทิพย์ธำ�รง 0-2241-3341-5 [1320] 08-7080-2945
สว.(ธุรก�ร/กำ�ลังพล) พ.ต.ท. กีรติ   วีระพันธ์ 0-2241-3341-5 [1321] 08-9153-4530
สว.(งบประม�ณ/ยุทธศ�สตร์) พ.ต.ท. บุญฤทธิ์   พฤกษ�ช�ติ 0-2241-3341-5 [1242] 08-7058-7451
สว.(ก�รเงิน/พัสดุ) - - -

ฝ่ายพลาธิการ 1

ผกก. พ.ต.อ. วีระยุทธ   หิรัญ 0-2241-2162 08-9921-4011
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทิล�   พรหมม�ส 0-2241-3341-5 [1302] 08-1659-2456
สว.(ง�นจัดห�พัสดุ) พ.ต.ท.หญิง วิมล   เถลิงพงษ์ 0-2241-3341-5 [1311] 08-0492-5565
สว.(ง�นจัดห�ครุภัณฑ์) พ.ต.ท. จุฑ�วัชร   จิตรประเสริฐ 0-2241-3341-5 [1307] 08-7075-7843
สว.(ง�นธุรก�รฯ) พ.ต.ท. พ�สิษฐ์   ชัยรุ่งพิสิทธิ์ 0-2241-3341-5 [1303] 08-8959-3653

ฝ่ายพลาธิการ 2

ผกก. พ.ต.อ. เอกวีร์   พงศ์สร้อยเพ็ชร 0-2241-3341-5 [1201] 08-1555-4343
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปวีณ�   เนตินันทน์ 0-2241-3341-5 [1202] 08-1466-2461
สว.(ง�นคลังครุภัณฑ์) พ.ต.ท. สมเดช   จินด�อินทร์ 0-2241-3341-5 [1411] 08-6988-4132
สว.(ง�นคลังวัสดุ) พ.ต.ท. เด่นชัย   ศิลป์ศรีกุล 0-2241-3341-5 [1203] 08-9104-2533
สว.(ง�นสนบัสนนุกจิก�รพเิศษ) พ.ต.ท. จตุรวิชญ�ณ์   นิลละออ 0-2241-3341-5 [1203] 08-9041-8844
สว.(ง�นรับ-จ่�ย บัญชีคุม) พ.ต.ท. วินัย   จ้อยประสิทธิ์ 0-2241-3341-5 [1215] 08-1908-8970

ฝ่ายพลาธิการ 3

ผกก. พ.ต.อ. กริช   แสงพล 0-2241-3341-5 [1207] 08-1814-5417
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ตุ๊คง 0-2241-3341-5 [1317] 08-6744-7444
สว.(ง�นคลังพ�หนะ) พ.ต.ท. กิติศักดิ์   เกตุกะเสริม 0-2241-3341-5 [1221] 08-6793-9342
สว.(ง�นรับ-จ่�ย บัญชีคุมย�นพ�หนะ) พ.ต.ท. กฤษฎ�   นุ่มนวล 0-2241-3341-5 [1216] 08-1666-7908
สว.(ง�นนำ้�มันเชื้อเพลิงและขนส่ง) - - -
สว.(ง�นซ่อมย�นพ�หนะ) - - -

กองโยธาธกิาร	 Civil	Engineering	Division
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5  โทรสารกลาง 0-2243-7846

ผบก. พล.ต.ต. วัลลภ   ประทุมเมือง 0-2241-0033 [1501] 08-9815-5898
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธงชัย   เสรีวัฒน� 0-2241-0033 08-1493-7277
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐเดช   พงศ์วรินทร์ 0-2241-0033 [2742] 08-5933-5595
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฏฐชัย   บุญทวี 0-2241-0033 [2701] 08-7938-8181
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญลือ   กงแจ 0-2241-0033 08-1437-2476
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรชัย   ง�มทิพย์วัฒน� 0-2241-0033 [1521] 08-1824-1888
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. โกเมน   สุวรรณช�ตรี 0-2241-0033 [1505] 08-8751-3266
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ผกก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   จ�มจุรีรักษ์ 0-2241-0033 [2722] 08-1615-3232
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ สธุนินัท์   ธนภัทรปภ�วชิญ์ 0-2241-0033 [2727] 08-5915-6414
สว.(ง�นธุรก�ร/กำ�ลังพล) พ.ต.ท. สุดเขต   สมัครเขตรก�ร 0-2241-0033 [2725] 08-9433-7143
สว.(ง�นนโยบ�ยและแผน) พ.ต.ท.หญิง กรชนก   โพธิ์ทอง 0-2241-0033 [2740] 08-1556-1232
สว.(ง�นก�รเงินและพัสดุ) - - -

ฝ่ายโยธาธิการ 1

ผกก. พ.ต.อ. วินัย   บัวลอย 0-2241-0033 [2715] 08-1255-1240
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุริย�   แจ้งสุวรรณ์ 0-2241-0033 [2715] 08-1626-8010
สว. พ.ต.ท. อำ�น�จ   รอดดอนไพร 0-2241-0033 [2705] 08-6898-1388
สว. พ.ต.ท. ทรงชัย   ล�ยลวดแก้ว 0-2241-0033 [2705] 08-5123-3807

ฝ่ายโยธาธิการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สุทธิโรจน์   โสภณกิตติวัฒน์ 0-2241-0033 [2743] 08-1733-1131
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทองปลิว   เล็กเส็ง 0-2241-0033 [2743] 08-9766-7477
สว.(ง�นบริห�รง�นก่อสร้�ง) พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   สืบวิสัย 0-2241-0033 [2719] 08-6886-9333
สว.(ง�นบริห�รง�นก่อสร้�ง) พ.ต.ต. นคร   อุทย�น 0-2241-0033 [2744] 09-0194-8899

ฝ่ายโยธาธิการ 3

ผกก. พ.ต.อ. บรรยงค์   ล�ภเจริญ 0-2241-0033 [1522] 08-1334-2797
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐ   วุฒิเสถียร 0-2241-0033 [1514] 08-1638-9099
สว. - - -

กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ 

ผกก. พ.ต.อ. กอปร   เปรมฤทัย 0-2241-0033 08-1699-2636
ผกก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   ศิริลักขณ�นันท์ 0-2241-0033 [1526] 08-1832-1792
ผกก. พ.ต.อ. คมกริบ   นุต�ลัย 0-2241-0033 [1534] 08-1668-5200
ผกก. พ.ต.อ. สมิทธิ   สุวรรณสุขโรจน์ 0-2241-0033 [2743] 08-9766-7477
รอง ผกก. พ.ต.ท. จ�มิกร   เพชรปร�ณี 0-2241-0033 [1523] 08-6771-1320
รอง ผกก. พ.ต.ต. สรรชัย   พ่วงพี - 08-1819-6507
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   สิริพลังค�นนท์ 0-2241-0033 [2750] 08-9231-1080
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชวงศักดิ์   ผิวสุวรรณ์ 0-2241-0033 [2754] 08-1552-8099
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐนินท์   ธ�ร�ชัยประสิทธิ์ - 08-1716-2249
รอง ผกก. พ.ต.ท. สักรินทร์   เขียวเซ็น 0-2241-0033 [1517] 08-6393-0414
สว.(ง�นวิศวกร) พ.ต.ท. สิทธิไพบูลย์   คำ�นิล 0-2241-0033 [1525] 08-6555-5593
สว.(ง�นวิศวกร) พ.ต.ท. ปริญญ�   เจริญบัณฑิต - 08-5820-6999
สว.(ง�นวิศวกร) พ.ต.ต. กฤษณ์   ภูวดลไพโรจน์   - 08-3464-6664
สว.(ง�นวิศวกร) - - -
สว.(สถ.1) - - -
สว.(สถ.1) - - -
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สว.(สถ.2) - - -
สว.(สถ.2) - - -
สว.(มศ.) พ.ต.ท. ปริญญ�   เจริญบัณฑิต 08-5820-6999

กองสรรพาวุธ                               Ordnance	Division	
โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5    โทรสารกลาง 0-2241-0035

ผบก. พล.ต.ต. สมพงษ์   เตชะสมบูรณ์ 0-2241-3341-5 [1901] 08-1829-3238
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   โหติธะนัง 08-1815-3510
รอง ผบก. พ.ต.อ. รักษ์จิต   หม้อมงคล 08-1809-9993
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรพัฒน์   ศิวะแพทย์ 0-2241-3341-5 [1907] 08-1821-2349
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรภัค   รอดโพธิ์ทอง 08-1828-8899
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพร   สัจพจน์ 0-2241-3341-5 [2808] 08-1836-6713
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   ชูบุญเรือง 0-2241-3341-5 [1904, 5] 08-9919-9987

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นภันต์วุฒิ   เลี่ยมสงวน 0-2241-3341-5 [1925] 08-9949-3838
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุเทน   จำ�ภู่ 0-2241-3341-5 [1925] 08-1722-4066
สว.(ง�นธรุก�รกำ�ลงัพลและนิตกิรรม) พ.ต.ท.หญิง คุณ�กร   หนูฤทธิ์ 0-2241-3341-5 [1925] 08-1275-9552
สว.(ง�นงบประม�ณ/ก�รเงนิ) พ.ต.ท. สุวิทย์   บุญเพ็ง 0-2241-3341-5 [1925] 08-9170-1684
สว.(ง�นรักษ�ก�รณ์) พ.ต.ท. ชนินทร์    คงดิษฐ์ 0-2241-4107 08-1053-6679

ฝ่ายสรรพาวุธ 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง อิสริย�   ส�ม�อ�พัฒน์ 0-2241-3341-5 [1920] 08-1488-8624
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิติพงศ์   ประดิษฐ์พงศ์ 0-2243-5845 [1914] 08-1914-5425
สว. พ.ต.ท. ประกิต   ผลเกิด 0-2243-5845 [1910] 08-1659-0224
สว. พ.ต.ท. โอภ�ส   ลิมปเสถียรกุล 0-2243-5380 [2805] 08-1855-6505
สว. พ.ต.ท. สุพจน์   แพร่เกียรติ 0-2243-5400 [1919] 08-1513-9028

ฝ่ายสรรพาวุธ 2

ผกก. พ.ต.อ. สุพจน์   เผ่�ถนอม 0-2241-3341-5 [2807, 8] 08-1922-9927
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   พ�นนิล 0-2241-3341-5 [2808] 08-0635-5829
สว. พ.ต.ท. สุเทพ   ภูดวงเดือน 0-2241-3341-5 [2002] 08-7983-2304
สว. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สมัครรัฐกิจ 0-2241-3341-5 [2502, 3] 08-2365-3377
สว. ร.ต.อ. อ�ภ�กร   แก้วจรัส 0-2241-3341-5 [2808] 08-9891-7337

ฝ่ายสรรพาวุธ 3

ผกก. พ.ต.อ. กรณรงค์   แก้วเกตุ 0-2241-0419 08-9778-4353
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ช�ติเชื้อ 0-2241-0419 08-6332-2904
สว. พ.ต.ต. เมธี   พึ่งรุ่ง 0-2241-0419 08-7705-8974



สกพ.

44 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

สำ�นักง�นกำ�ลังพล 

Office of Human Resources

ชั้น 9 อาคาร 19 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1710, 0-2205-1521, 0-2205-1407, 0-2205-1522, 0-2205-2001 โทรสารกลาง 0-2250-1554

Web Site : www.human.police.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ด�ำรงศักดิ์   กิตติประภัสร์ 0-2205-2562 [2562] 08-1657-8000
รอง ผบช. พล.ต.ต. ปิยะ   อุท�โย 0-2205-2573 [2573] 08-1818-3679
รอง ผบช. พล.ต.ต. นิทัศน์   ลิ้มศิริพันธ์ 0-2205-2211 [2211] 08-1643-2744
รอง ผบช. พล.ต.ต. อภิช�ติ   เพชรประสิทธิ์ 0-2205-2580 [2580] 08-1827-2515
นว.(สบ 2) - - -
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ฐิตวัฒน์   วัชโรทัย 0-2205-2002 [2002] -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง อังสณ�   ฉ�ยศิริ 0-2251-9918 [1710] 08-1633-7712
รอง ผกก. พ.ต.ท. คมสันติ์   ศรีสองเมือง 0-2205-1407 [1407] 08-3324-2444
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ   สุริย�ชัยวัฒนะ 0-2205-1710 [1710] 08-9784-0359
สว.(ธุรก�รและกำ�ลังพล) พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ   ม�ระต� 0-2205-1710 [1710] 08-4296-7909
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   ทำ�ท�น 0-2205-1407 [1407] 08-5368-3366
สว.(นโยบ�ยและแผน) พ.ต.ท.หญิง กันย�รัตน์   พึ่งม่วง 0-2205-1521 [1521] 08-1401-5556
สว.(ประมวลผล) - 0-2205-1710 [1710] -

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์กล�ง  0-2205-1539  โทรส�รกล�ง  0-2251-5977

ผกก. พ.ต.อ. ชุมวร   ชมะทัต 0-2205-2717 [2717] 08-1314-0643
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อมรจันทร์   ทัศนยีสกลุชยั 0-2205-1539 [1539] 08-1343-0537
สว. พ.ต.ต. ธีรไนย   ศิริรุ่งพ�ณิชย์ 0-2205-1539 [1539] 08-1689-7282
สว. พ.ต.ต.หญิง พเย�ว์   เพชรป�นกัน 0-2205-1539 [1539] 08-6895-2938

ข้าราชการต�ารวจ  (ปฏิบัติง�น กอ.รมน.) สกพ.  

รอง ผบก. พ.ต.อ. วร�วุธ   สกลธน�รักษ์ 08-1611-0707
ผกก. พ.ต.อ. ธนวัฒน์   โภค� 08-1493-6840
ผกก. พ.ต.อ.หญิง วรรณ�   ชัยวร�นุรักษ์ 08-1425-6123
ผกก. พ.ต.อ. จำ�รัส   รุ่งเรือง 08-1859-1655
ผกก. พ.ต.อ. คงกฤช   เลิศสิทธิกุล 08-5232-3322
ผกก. พ.ต.อ. นริศ   แสวงจิตร์ 08-6327-3955
ผกก. พ.ต.อ. พฤทธิพงศ์   นุชน�รถ 08-1844-3322
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ผกก. พ.ต.อ. มนัส   รุ่งน�ค - 08-6666-2541
ผกก. พ.ต.อ. ปริญ   อร่�มเรืองกุล - 08-9777-9999
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   ก�รประจำ� - 08-1929-3020
ผกก. พ.ต.อ. สุรพันธุ์   กอบเงินทอง - 08-6327-5372
ผกก. พ.ต.อ.หญงิ อจัฉร�กรณ์    ธรรมเจรญิรกัษ์ - 08-1432-3795
ผกก. พ.ต.อ. มนตรี   อนันตวงษ์ - 08-4144-1409
ผกก. พ.ต.อ. อดิศักดิ์   ชื่นชู - 08-9896-4775
ผกก. พ.ต.อ.หญิง อรนุช   ยุวน�กร - 08-1870-4420
ผกก. พ.ต.อ. สุวิช   เย็นสุจิตร - 08-1939-5951
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พัชนีย์   สุวรรณธ�นี - 08-1849-9114
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นำ้�ทิพย์   รัตนะพิสิฐ - 08-1843-9422
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   กฤติย�นนท์ - 08-1428-9999
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ มณฑ�ทพิย์    น�เมอืงรกัษ์ - 08-1991-9809
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชวันดี   ฮุ่นตระกูล - 08-1302-5635
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิชิต   หงษ์ทอง - 08-3292-3338
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิรันดร์   โรหิต�คนี - 08-1444-4305
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิติพร   ภูมิส�มพร�น - 08-6323-7626
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ขวญัภทัรมน    โสรด�พร - 09-2635-6441
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพลิน   กลิ่นพยอม - 08-6310-8382
รอง ผกก. พ.ต.ท. เด่นทนุ   เถ�ธรรมพิทักษ์ - 08-1903-0579
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง บุษปร�ณี   รอดอินทร์ - 08-1636-3152
รอง ผกก. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   ขุนชิต - 08-1945-0929
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์   ทองม�ก - 08-7966-9246
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรวรรธน์   เข็มศักดิ์สิทธิ์ - 08-1633-6419
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กุลนิษฐ์   เครือบัว - 08-1921-9988
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ไพรฉวี   ก�ญจน�ปัจจ์ - 08-1811-7337
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษณ์   น�คแก้ว - 08-4756-8111
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพจิตร   สิงห์แก้ว - 08-9821-3555
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นพวรรณ   เหลืองอ่อน - 08-1782-7313
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อังคณ�   เชิดโฉม - 08-6588-5904
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กัลยรัชต์   มห�นิติพัชร์ - 08-5871-6572
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุชีร�   ยวงอักษร - 09-0989-3265
รอง ผกก. พ.ต.ท. สันติ   พน�วงศ์ - 08-1334-9650
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยุทธน�   แผ่นผ� - 08-0228-0125
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�ร�   เทพวณิช - 08-1566-6020
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิยพัฒน์   เต็มเจริญ - 08-9512-5533
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   จุลวงศ์ - 08-3060-4890
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ศตยุ   ไชยสุวรรณ์ - 08-1399-9966
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เกสร�   ทะอินเลย - 08-6101-1775
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติพงศ์   พันธ์ศรี - 08-7818-1392
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิรเชษฐ์   ธำ�รงโชติ - 08-9442-1806
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุธรรม   ช�วศรีทอง - 08-1806-5943
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูดิศ   เนติธรไผ่แดง - 08-7989-2368
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ธญัภคันนัท์   ธนโสภณศริิ - 08-1315-5442
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศันย์ชัย   พ�นิชกุล - 09-6246-5556
สว. พ.ต.ท. โรมรัน   เทียนรัตน์ - 08-1773-9888
สว. พ.ต.ท. หญิง วรรณพร   เข็มทอง - 08-9149-6122
สว. พ.ต.ท. พิสิฐโกวิท   พรพิสิฐไพศ�ล - 09-1739-2382
สว. พ.ต.ท. อนันต์   พันธุ์พฤกษ์ - 08-3991-6777
สว. พ.ต.ท.หญิง ณญ�ต�   อุบลวัฒน์ - 08-1172-8115
สว. พ.ต.ท. ทินพันธุ์   เอื้อวัชรนันท์ - 09-3831-4854
สว. พ.ต.ท. วร�กร   ข�วเมืองน้อย - 08-1209-1337
สว. พ.ต.ท. สันติ   อัลอิดรุส - 08-6309-4801
สว. พ.ต.ท. เสกสรรค์   สุทธหลวง - 08-1246-6958
สว. พ.ต.ท.หญงิ อทุยัวรรณ   เล�ประเสรฐิสขุ - 08-4672-2741
สว. พ.ต.ท.หญิง ฉันทณัฐช�   ตันมณี - 08-1450-5778
สว. พ.ต.ท. วิรัตน์   ยลพัธน์ - 08-6116-8111
สว. พ.ต.ต. ธนวิชญ์   เพชรก�ฬ - 08-9808-1188
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิวน�ถ   เปล่งสงวน - 08-0901-2121
สว. พ.ต.ท.หญิง ปวีณุต   บุญแสง - 08-1618-3469
สว. พ.ต.ท. นิธิ   ปิยะพันธ์ - 08-1535-8764
สว. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   เสรีรมย์ - 08-1651-8756
สว. พ.ต.ท. เธียรวิชญ์   อ�รมณ์รัตน์ - 08-6319-9995
สว. พ.ต.ต. สุทธิพจน์   โกมลว�สี - 08-3844-5858
สว. พ.ต.ท.หญิง ศศิริน   ทับเที่ยง - 08-7933-3995
สว. พ.ต.ท. เลิศช�ย   ขวัญทะเล - 08-1670-7765
สว. พ.ต.ท.หญิง สินีนุช   คชภูติ - 08-6312-1771
สว. พ.ต.ท. ณฐพล   แสนสดชื่น - 08-1567-3101
สว. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   ศรีสิงห์ - 08-1443-0242
สว. พ.ต.ท. ศักรินทร์   สหุนิล - 08-7999-4070
สว. พ.ต.ต.หญิง สมศรี   ทะเลสุข - 08-6796-5483
สว. พ.ต.ต. ยุธย�   กำ�แหงฤทธิ์ - 08-1353-6769
สว. พ.ต.ท. วินัย   ชูประเทศ - 08-1267-3514
สว. พ.ต.ท.หญิง ชนม์ณก�นต์   สรวงศิริถ�วร - 08-6645-1177
สว. พ.ต.ท.หญิง อรทัย   อิศร�งกูร ณ อยุธย� - 08-1681-7782
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สว. ร.ต.อ. ภ�ณุพันธ์   ประเสริฐ - 08-9134-3134
สว. พ.ต.ท. อนุช�   เบญจจินด� - 08-5151-5882
สว. พ.ต.ท. วิกร�นชนม์   ไชยสุวรรณ - 08-6818-9913
สว. พ.ต.ท. สุรวุฒิ   รัตนวงศ์ - 08-1733-6535
สว. พ.ต.ท.หญิง ปณตสรณ์   ม�บำ�รุง - 08-1984-6331
สว. พ.ต.ท. อัคฆนันท์   อิศร�งกูร ณ อยุธย� - 08-1874-6191
สว. พ.ต.ท.หญิง ภัทรวดี   จินด�ศรี - 08-6327-9085
สว. พ.ต.ท. ไพบูลย์   บุญเพ็ญศิลป์ - 08-7061-1823
สว. พ.ต.ท. ฐ�นิสร   อุทัยวงษ์ - 09-5152-8025
สว. พ.ต.ท. เทวิล   ว�สิกศิริ - 08-1771-8918
สว. พ.ต.ต. ศักดิ์สุนทร   เปรม�นนท์ - 08-9914-4000
สว. พ.ต.ต.หญิง ดวงใจ   เหมือนแก้ว - 08-1299-4399
สว. พ.ต.ต. อิทธิพล   สังข์ประไพ - 08-5088-2871
สว. พ.ต.ท.หญิง วัลย�   ศรีสังข์ - 08-7879-7755
สว. พ.ต.ท. สุดเขตร์   บุญวงษ์ - 08-6375-3358
สว. พ.ต.ต. ธันว์ธวัช   ใจแน่ - 08-6516-9684
สว. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ม�ศ   ตันสว่�งกุล - 08-1764-8877
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ล   ชูชัยเจริญ - 08-1837-9777
สว. พ.ต.ท. จิตติณัติ   รักช�ติ - 08-5678-9200
สว. พ.ต.ท. เปรมสุข   ฤทธิมัต - 08-1658-1505
สว. พ.ต.ท.หญิง ศรินรัตน์   เมฆะสิริศักดิ์ - 08-4456-2469
สว. พ.ต.ท. วธน   เอมะวรรธนะ - 08-6835-9083
สว. พ.ต.ท. วีรเดช   ใช้สิทธิชัย - 08-1917-1111
สว. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   จ�มจุรีรักษ์ - 08-4073-2577
สว. พ.ต.ท. พิสิฐชัย   ประชิตวัติ - 08-1639-4645
สว. พ.ต.ท.หญิง สุรีย์   บุษบงค์ - 08-1939-9389
สว. พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์   วิจ�รณ์ปรีช� - 08-6327-1986
สว. พ.ต.ท.หญิง ดวงด�ว   ยิ่งสุขกมล - 08-3703-4343
สว. พ.ต.ท. ประเสริฐ   แสงอ่อน - 08-1577-4377
สว. พ.ต.ท. องอ�จ   มีคุณสมบัติ - 08-1000-0028
สว. พ.ต.ท. ร�ชัณย์   ร�ชคม - 08-1387-1555
สว. พ.ต.ท. สมช�ย   ภักดิ์ป�น - 08-7915-4562
สว. พ.ต.ต. นฤวัต   พุทธวิโร - 08-1907-1177
สว. พ.ต.ท. สุรพล   ถนอมบุญ - 08-6568-8340
สว. พ.ต.ท. ธิติมันต์   พงษ์ประเสริฐ - 08-1251-5043
สว. พ.ต.ท. พงษ์ทอง   ทุมดี - 08-8090-4259
สว. พ.ต.ต. สมพนธ์    คณ� - 08-1855-0757
สว. พ.ต.ท.หญิง วิภ�ลักษณ์   นันต� - 09-1182-4199
สว. พ.ต.ท. สุรพล   เดชรัตนวิไชย - 08-1812-3480
สว. พ.ต.ท. ภูวสิษฎ์   แสงซื่อชญ�นันท์ - 08-2555-9410
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สว. พ.ต.ท.หญิง เกษรี   จงเป็นสุขเลิศ - 08-9806-7350
สว. พ.ต.ท. คึกฤทธิ์   สุรคุปต์ - 08-4157-6924
สว. พ.ต.ท. ประสิทธิ์    แดงเนียม - 08-9894-4350
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์    โอลอฟส์สัน - 08-1835-5120
สว. พ.ต.ท.หญิง จิร�พร    พละศักดิ์ - 08-6666-1215
สว. พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ    เสือใหญ่ - 08-4716-0414
สว. พ.ต.ท. ประยูร   สุขีรัตน์ - 08-6881-8249
สว. พ.ต.ท. ศุภกิต    กองค้� - 08-1453-6363
สว. พ.ต.ท.หญิง ก�บจันทร์    วรรณสิริวไิล - 08-4045-3432
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   แสงพรู - 08-1949-5168
สว. พ.ต.ท. วรงศักดิ์   ตั้งปกรณ์ - 08-1907-1000
สว. พ.ต.ท. พัฒน์พงศ์   ทองส�ริ - 08-1314-1802
สว. พ.ต.ท.หญิง ณชณิศ   ศรีสวัสดิ์ - 08-5663-0088
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   วงศ์อ�จ - 08-1899-4099
สว. พ.ต.ท.หญิง วิมล    ปฎิภ�ณเฉียบ - 08-9121-9132
สว. พ.ต.ท. พรพงศ์    อุลป�ธรณ์ - 08-6327-0828
สว. พ.ต.ท. สมเจตน์    จันทร์ศิริ - 08-9188-7565
สว. พ.ต.ท.หญิง หทัยพัชร    โตบัณฑิต - 08-1403-8118
สว. พ.ต.ท. ห�ญพงศ์    ไพบูลย์อิทธิ - 08-1647-3887
สว. พ.ต.ท. ธนัชพงศ์    จิตรสังวรณ์ - 08-7999-2124
สว. พ.ต.ท. ไชย�    ภูละมุล - 08-9924-9619
สว. พ.ต.ท. สีหพงศ์      มณีว�ศ - 08-1831-3938
สว. พ.ต.ท. สด�ยุ    ณ นคร - 08-7044-1888
สว. พ.ต.ท. ธนธัช   ป�นวงษ์ - 08-1947-7792
สว. พ.ต.ต. สืบสกุล    เข็มทอง - 08-6414-8686
สว. พ.ต.ท. วิระ   บำ�รุงศรี - 08-6326-5062
สว. พ.ต.ท. ศุภนัย    โกษ�กุล - 08-7114-9673
สว. พ.ต.ท. ส�โรจน์    กล่อมจิต - 08-9420-0541
สว. พ.ต.ท. บรรพต    หลักทอง - 08-2477-1069
สว. พ.ต.ท.หญิง ลักษณี    วรกิจวิวัฒน์ - 08-9890-5922

กองอัตราก�าลัง	 Personnel	Planning	and	Design	Division
อาคาร 19 ชั้น 9 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2032    โทรสารกลาง   0-2251-4865

Web Site : www.pdd.police.go.th    E-mail : ppdd@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อนุชำ   รมยะนันทน์ 0-2251-4861 [2031] 08-9400-4000
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพงษ์    วิถีประดิษฐ 0-2251-8683 [2736] 08-1930-2214
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมกิต    พุ่มว�รี 0-2251-4864 08-1350-7674
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักริช    ชินวงศ์ 0-2205-1403 08-4055-7553
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรีด�    สถ�วร 0-2251-4862 08-5512-6060
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รอง ผบก. พ.ต.อ. เจษฏ�  วังศเมธีกูร 0-2205-2089 08-9762-9086
นว.(สบ 1) ร.ต.อ.หญิง ณัฐฐวดี   ก�ญจนพนัง 0-2205-2031 [2031] 08-1677-7789

ฝ่ายอ�านวยการ อต.

ผกก. พ.ต.อ. ไชยยันต์   ป�ท�น 0-2205-2040 [2040] 08-5557-7555
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุวัฒน�   ลำ�ไย 0-2205-2040 [2040] 08-9184-6682
สว. พ.ต.ท.หญิง ปัทม�วดี   สนองน�รถ 0-2205-2040 [2032] 08-5932-6596
สว. พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน์   อินวิเชียร 0-2205-2040 [2040] 08-3286-9910
สว. พ.ต.ต. ถนัดกิจ  ตั้งม�นะสกุล 0-2205-2032 [2032] 08-6339-1044

ฝ่ายวิเคราะห์ต�าแหน่ง 1  โทรส�รกล�ง 0-2251-4866

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์   เจริญวงษ์ 0-2205-2033 [2033] 08-9444-9696
รอง ผกก. พ.ต.ท. เช�วรัตน์   เฉลิมพันธ์ 0-2205-2033 [2033] 08-1841-4517
รอง ผกก. พ.ต.ท. รอรัฐ   เจริญพร 0-2205-2033 [2033] 08-1378-0798
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รษ�   สังข์สุวรรณ 0-2205-2033 [2033] 08-1617-6885
สว. พ.ต.ท.หญิง อัมพวัน   สังคง 0-2205-2033 [2033] 08-1869-1489
สว. พ.ต.ท. พิตตินันท์   คัมภีระนันท์ 0-2205-2033 [2033] 08-7676-9339
สว. ร.ต.อ.หญิง ขวัญสุด�  นุรักษ์ภักดี 0-2205-2033 [2033] 08-5786-5594

ฝ่ายวิเคราะห์ต�าแหน่ง 2  โทรส�รกล�ง 0-2251-4867

ผกก. พ.ต.อ. ศุภกร  ผิวอ่อน 0-2251-4867 [2034] 08-1299-0606
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุชญ�ณัฏฐ์   ชิมชด 0-2251-4867 [2034] 08-8495-5344
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรพัฒน์   ศรีสุข 0-2251-4867 [2034] 08-6764-8180
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมนึก ป�นน้อย 0-2251-4867 [2034] 08-6994-0595
สว. พ.ต.ต. ปริญญ์  เกตุทิพย์ 0-2251-4867 [2034] 09-9285-5053
สว. ร.ต.อ.หญิง สิรินทิพย์  ประส�รศรี 0-2251-4867 [2034] 08-4834-5518

ฝ่ายมาตรฐานต�าแหน่ง   โทรส�รกล�ง 0-2205-2035

ผกก. พ.ต.อ. สมนึก  ถวัลย์ภิยโย 0-2205-2035 [2035] 08-1931-9112
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนทร  วงแหวนกุลธร 0-2205-2035 [2035] 08-1838-1491
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรรถพร   สังขะวรรณ 0-2205-2035 [2035] 08-9815-9669
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปริญญ�   ปริวรรตภ�ษ� 0-2205-2035 [2035] 08-1499-9662
สว. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ยืนยง 0-2205-2035 [2035] 08-2653-7438
สว. พ.ต.ท.หญิง อำ�ไพ  บุญเกิด 0-2205-2035 [2035] 08-6383-9369
สว. ร.ต.อ.หญิง กัญญณัช  ขำ�ทอง 0-2205-2035 [2035] 08-9147-7884

ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจ�าต�าแหน่ง   โทรส�รกล�ง 0-2251-4869

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร   ศรีโพธิ์อ่อน 0-2205-2039 [2038] 08-6503-3911
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เมตต�   พัฒน�นุพงษ์ 0-2205-2036 [2036] 09-8795-1622
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ภรณ์  จันทร์เพ็ญ 0-2205-2036 [2036] 08-9663-6496
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พวงเพ็ญ   มณีศิลป์ 0-2205-2036 [2036] 08-1648-2091
สว. พ.ต.ท.หญิง เบญจม�ภรณ์   วิส�ขะ 0-2205-2036 [2036] 08-9773-2452
สว. ร.ต.อ.หญิง สุธิส�  ศึกสม 0-2205-2036 [2036] 08-1969-2628
สว. ร.ต.อ.หญิง นพัชชนน์  นิมิตพูนผล 0-2205-2036 [2036] 08-2556-5351

ฝ่ายควบคุมอัตราก�าลัง     โทรส�รกล�ง 0-2252-7922

ผกก. พ.ต.อ. ปร�บพ�ล   สันติปร�น์รนต์ 0-2205-2679 [2679] 08-1824-0202
รอง ผกก. พ.ต.ท. สกนธ์   ดำ�ส�คร 0-2205-2470 [2470] 08-5361-7227
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุจินด�   สุมังสะ 0-2205-2464 [2464] 08-9894-8828
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติคุณ  พ่วงน�คพันธ์ 0-2205-1661 [1661] 08-4551-3796
สว. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ใจเร็ว 0-2205-1671 [1671] 08-5019-7376
สว. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี  วัฒนธรรม 0-2205-1661 [1661] 08-1382-9169
สว. พ.ต.ท.หญิง ยิ่งพันธ์   ธรรมศิริ 0-2205-1661 [1661] 08-6514-1203
สว. พ.ต.ท.หญงิ ชนม์ณก�นต์   จนัยะรมณ์ 0-2205-1251 [1251] 08-4107-9538
สว. พ.ต.ต. วิทวัส   เส�วดี 0-2205-2470 [2470] 08-5553-4409
สว. ร.ต.อ. พินิจ  ดวงใหญ่ 0-2205-1416 [1416] 08-6510-2816
สว. ร.ต.อ.หญิง สุวิมล  มูลพินิจ 0-2205-1661 [1661] 08-6282-6513

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน  โทรส�รกล�ง 0-2251-4870

ผกก. พ.ต.อ. สม�น   สุขหร่อง 0-2205-2039 [2039] 08-1831-3445
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปนัดด�   พูตระกูล 0-2205-2037 [2037] 08-9920-7510
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐ�  โมกขจันทร์ 0-2205-1661 [1661] 08-1829-9540
สว. พ.ต.ท.หญิง พัทญสรณ์   ชัยอ�ภ� 0-2205-2037 [2037] 08-7056-2221
สว. ร.ต.อ.หญิง พีร�ยุ  มั่นอนุรักษ์ 0-2205-2037 [2037] 08-2446-4562

กองทะเบยีนพล	 Personnel	Division
ชั้น 6-8 อาคาร 19 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2456  โทรสารกลาง 0-2252-9234, 0-2251-9000

Web Site : www.personnelpolice.com   E-mail : personnal@police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สรไกร   พูลเพิ่ม  0-2250-1212 [2459] 08-1948-7239
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรถภณ   วิล�วรรณ   0-2251-7967 [2212] 08-5997-7174
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิบูลย์   สีสุข 0-2250-1243 [1243] 08-1313-1333
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี   นันทพ�นิช 0-2205-2215 [2215] 08-5346-6995
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัตร์ธน�   มีขำ� 0-2250-1242 [2405] 08-9922-2825
นว.(สบ 1) - 0-2250-1212 [2459] -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ผจงจิต   บุญเยื้อน 0-2205-2454 [2454] 08-9481-9352
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อำ�พัน   ธน�อัศวพันธ์ 0-2205-2469 [2469] 08-1955-2258
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิษณุ   กุศลศ�รทูล 0-2205-2996 [2996] 08-1312-4010
สว.(ธุรก�รและกำ�ลังพล) พ.ต.ต.หญิง นงค์พง�   ไหมทอง 0-2205-2456 [2461] 08-9437-6486
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สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง ณัฐรด�   หนูเจริญ 0-2205-2426 [2427] 08-5915-6455
สว.(ยุทธศ�สตร์และแผน) พ.ต.ท.หญิง เขมิก�กัญ   หลักแหล่ง 0-2205-2433 [2488] 09-0548-5352
สว.(เทคโนโลยีส�รสนเทศ) พ.ต.ต. วีระพล   นวลม� 0-2205-2474 [2474] 08-6516-4426

ฝ่ายประวัติบุคคล

ผกก. พ.ต.อ. ธนวัฒน์   ตั้งวงษ์เจริญ 0-2205-2489 [2489] 08-1341-4544
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรวุฒิ   มงคลยศ 0-2205-1718 [1718] 08-9161-2542
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�มศักดิ์   โกละบุญ 0-2205-2490 [2490] 08-6308-9989
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ลบิด�วรรณ   เพชรสงัห�ร 0-2205-2491 [2491] 08-5827-7544
สว.(ดัชนีและบันทึกข้อมูล) พ.ต.ท.หญิง ป�ณิศ�   บุญประเสริฐ 0-2205-2492 [2492] 08-1339-0934
สว.(ประวัติชั้นสัญญ�บัตร) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   เจษฎ�พรชัย 0-2205-2486 [2486] 08-1557-3157
สว.(ประวัติชั้นประทวน) พ.ต.ต.หญิง ชณ�ก�ณ   เที่ยงแท้ 0-2205-2472 [2473] 08-1942-2754
สว.(เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์) พ.ต.ท. วิช�ญ   น�คศรี 0-2205-2483 [2483] 08-9159-3227
สว.(ก�รล�และให้ออก) พ.ต.ท. ช�ญชัย   เรนชนะ 0-2205-2463 [2463] 08-1780-4401

ฝ่ายแต่งตั้ง

ผกก. พ.ต.อ. ธงชัย   วิไลพรหม 0-2255-4239 [2431] 08-1762-0594
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   พูนแสงศิริ 0-2205-1657 [1657] 08-7111-3253
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ยุรช�ติ 0-2205-2452 [2452] 08-1803-9964
สว.(ระดับ สว.ขึ้นไป) พ.ต.ต. ปิยะวัฒน์   ทองอุทัย 0-2251-8958 [2453] 08-6616-2990
สว.(ระดับ รอง สว.ลงม�) พ.ต.ท. รัฐชัย   ศรีวิชัย 0-2205-1290 [2737] 08-8608-8867

ฝ่ายบรรจุ

ผกก. พ.ต.อ. ถ�วร   มีขำ� 0-2250-2997 [2997] 08-1820-4341
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ วรรณนภ�   สวุรรณเพ็ชร 0-2205-2451 [2451] 08-1771-6213
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพโรจน์   มะโนขันธุ์ 0-2205-2179 [2179] 08-9201-4050
สว.(ชั้นสัญญ�บัตร) พ.ต.ต. ประช�   หงส์พูนพิพัฒน์ 0-2251-8684 [2448] 08-1927-5890
สว.(ชั้นประทวน) พ.ต.ต. อดิศักดิ์   อรพันธ์ 0-2205-2678 [2678] 08-6855-3667
สว.(แต่งตั้งเลื่อนชั้น) ว่�ที่ พ.ต.ต.หญิง รัฏฐภรณ์   คุณัชญ�ศิรัณ 0-2251-7671 [2449] 09-5452-2914

ฝ่ายความชอบ

ผกก. พ.ต.อ. บริสุทธิ์   นุศรีวอ 0-2251-0992 [2442] 08-2954-3226
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิยะ   ขวัญทอง 0-2205-2440 [2440] 08-1838-9634
รอง ผกก. พ.ต.ท. คมสัน   ทัพเสน 0-2205-2444 [2444] 08-1641-9794
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒนพงษ์   ภูมิเจริญ 0-2205-2446 [2446] 08-7717-2559
สว.(เลือ่นเงนิเดอืนชัน้สญัญ�บตัร) พ.ต.ท. ณัลถวัศน์   อ่อนโยน 0-2251-6946 [1400] 08-6338-6857
สว.(เล่ือนเงินเดอืนชัน้ประทวน) พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ์   สีว�ฤทธิ์ 0-2251-4967 [2445] 08-1610-5908
สว.(คว�มชอบพิเศษ) พ.ต.ท. พงศ์สุข   คงปัญโญ 0-2252-4921 [2438] 08-9121-3854
สว.(ยศตำ�รวจ) พ.ต.ท.หญงิ รชัย�ณัฏฐ์   พมิลพฒุต�ล 0-2205-2465 [2471] 08-7695-1991

ฝ่ายประเมินบุคคล

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ว�สน�   ป�นเกษม 0-2255-4239 [2768] 08-6904-3335
รอง ผกก. พ.ต.ท. กล้�ห�ญ   โชคพพิฒัน์ไพบลูย์ 0-2205-2455 [2455] 08-1622-7474
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สว. พ.ต.ท. ปัญญ�   เขมะกนก 0-2205-2487 [2487] 08-9784-2548
สว. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ์   เจริญสุข 0-2205-2478 [2478] 08-5199-3219
สว. พ.ต.ท.หญิง กนิษฐ�   หลักคงค� 0-2205-1541 [1541] 08-7343-7571

กองสวัสดกิาร	 Welfare	Division
อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2522  โทรสารกลาง  0-2251-1914

Web Site : www.welfarepolice.com                  E-mail : policewelfare56@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. อภิชัย   ศรีโสภิต 0-2251-7957 [2524] 08-1616-6815
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปิยวัฒน์   ช�น้อย 0-2205-2538 08-9722-5748
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สุทิศ�   วุฒิธรวิทิต 0-2205-2534 08-1875-9980
รอง ผบก. พ.ต.อ. วสันต์   อ�ษ�รอด 0-2205-2526 08-1657-2886
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรวิชญ์   บัวประเสริฐยิ่ง 0-2205-1390 08-6777-7543
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประสงค์   เล็งเลิศผล 0-2205-2530 08-1338-9486
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. วรรณศักดิ์   กระจ่�งศรี 0-2205-2533 [2523] 08-5481-2511

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง เมธิณี   จ�รุวัสตร์ 0-2252-4936 09-4996-9145
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิภ�พร   จุนถิระพงศ์ 0-2205-2521 [2522] 08-6648-7883
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูเมธ   แก้วม�ตย์ 0-2205-2529 [2529] 08-1945-3201
สว.(ธุรก�ร) พ.ต.ต. ธนิยะ   บุณยรังควร 0-2205-2521 [2522] 08-1659-0789
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง ประภ�พร   ขันพระ  0-2251-5955 [2531,2549] 08-9014-3124
สว.(ง�นแผน) พ.ต.ต. พงศกร   เสสะเวช 0-2251-2937 [2532] 08-1841-4333
สว.(ง�นบัญชี) พ.ต.ท.หญิง ธ�รทิพย์    ศรจอน 0-2251-5938 [2541] 08-1939-9627
สว.(ง�นตรวจสอบ) - - -
สว.(ง�นเทคโนฯ) - 0-2205-2529 [2529] -

ฝ่ายการจัดสวัสดิการ

ผกก. พ.ต.อ. คึกฤทธิ์   พิทักษ์จำ�นงค์ 0-2205-1389 09-2270-9389
รอง ผกก. พ.ต.ท. พูลศักดิ์   สุบินดี 0-2251-6098 [2536] 08-9799-1023
สว. ร.ต.อ. ธรรศพงศ์   ธนัสกุลศ�สตร์ 0-2251-6098 [2536] 08-0682-9605
สว. พ.ต.ท.หญิง ฐิติชญ�   ผ�งแพ่ง 0-2251-6098 [2536] 08-6669-6259

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วิไลวรรณ   เอื้อไตรรัตน์ 0-2205-2542 08-1901-3145
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัฐพร   กุญแจทอง 0-2205-2539 08-1773-6856
สว. พ.ต.ท. ชรินทร์   มีรอด 0-2205-2539 08-5212-6495
สว. พ.ต.ท.หญิง พรวิภ�   เสนะวีณิน 0-2252-5921 [2528] 08-5233-4645

ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก

ผกก. พ.ต.อ. ปจภณ   รอดโพธิ์ทอง 0-2205-1386 [2254] 08-1567-8946
รอง ผกก. พ.ต.ท. สนอง   สุดว�รี 0-2205-1386 [2254] 08-1751-7674
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สกพ.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กิ่งทอง   เลิศอมรชัย 0-2205-1386 [2254] 08-1845-1055
สว. พ.ต.ท. ปัญญวัฒน์   นุชน� 0-2619-7117 08-7639-6515
สว. พ.ต.ท.หญิง วรรณธน�    แซ่เหล้� 0-2279-6896 08-9041-2707
สว. พ.ต.ท. เอกชัย   จันทะนะ 0-2513-5443 09-0229-7779
สว. พ.ต.ท. กรุงพล   พุทธิจุณ 0-2574-4153 08-6445-0988
สว. พ.ต.ท. มนัท   ประจง 0-2337-6068-9 08-4765-6908

ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์

ผกก. พ.ต.อ. ส�ยัณห์   ภู่สมบูรณ์ 0-2205-2543 08-1801-4468
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงษ์สันติ์   คำ�เมืองไสย์ 0-2205-2529 08-1978-0191
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ยันทะรักษ์ 0-2205-2529 08-5247-6159
สว. พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์   พจนะล�วัณย์ 0-2205-2544 [2545] 08-1713-6350
สว. พ.ต.ท. เจริญโรจน์   เพชรง�ม 0-2205-1384 [1384,2546] 08-4733-4975
สว. พ.ต.ต.หญิง ษิญ�ด�   สกุนตะวิภ�ต 0-2205-1385 08-0782-2847
สว. - 0-2205-2540 [2540,2547] -
สว. พ.ต.ท. วรพล   บุญสิงม� 0-2282-0432 08-1209-7372

ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ

ผกก. พ.ต.อ. ชัยรัตน์   วรุณโณ 0-2973-5909 08-1668-9900
รอง ผกก. พ.ต.ท. เมธี   บุญสร้อย 0-2973-5904 08-6981-3883
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อิทธิ   ยุทธ�รักษ์ 0-2973-5901-5 08-1832-9659
สว. ร.ต.อ. อมรเทพ   เชตุนุช 0-2973-5901-5 08-5832-8992
สว. พ.ต.ท.หญิง เปี่ยมสุข   น�คทอง 0-2973-5901-5 08-6377-9729
สว. พ.ต.ท. บัณฑิต    แสงรัตน�ยนต์ 0-3824-1357 [0274] 08-4433-1722
ฝ่ายดนตรี

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ   ป�นจันทร์ 0-2583-6363 08-6353-7007
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนู   โห้ไทย 0-2584-5089 08-2454-1526
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ช่อทิพย์   ขันดี 0-2584-0575 08-7505-5621
สว. ว่�ที่ พ.ต.ต. ปว�รณ์   ด�ลจ�วัล 0-2583-8228 08-1831-1717
สว. พ.ต.ท. บุญสร้�ง   ช้�งใหญ่ 0-2584-5089 08-9414-6146
สว. พ.ต.ท. ม�นิตย์   บุญน่วม 0-2583-0330 08-1655-7879
สว. พ.ต.ต. อิทธิพล   หิรัญนิธิธำ�รง 0-2584-7216 08-1490-4920

ฝ่ายกีฬา

ผกก. พ.ต.อ. ประภัสสร   ช�ติพรหม 0-2521-9303 08-1625-3571
รอง ผกก. พ.ต.ท. อิทธิโรจน์   พหลเวชช์ 0-2521-9308 09-2424-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ตรี   จิตรีธ�ตุ 0-2521-9307 08-1310-8049
สว. พ.ต.ท. วิทย�   ดวงปัญญ� 0-2552-4404 08-9613-5589
สว. พ.ต.ต. กิตตินันท์   ดีอ่วม 0-2552-4404 08-1257-4460
กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์

ผกก. พ.ต.อ. วีรศักดิ์   ทองส�ริ 0-2205-2543 08-6385-4254
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูริวัจน์  บุญสุย� 0-2205-2543 09-0551-0192
สว. พ.ต.ท. สืบสด  สิงหเสนี 0-2205-2543 08-7512-5432
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สำ�นักง�นงบประม�ณและก�รเงิน 
Office of Budget and Finance

อาคาร 19 ชั้น 4 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2047 โทรสารกลาง 0-2252-6043

Web Site : www.budgetfinance.police.go.th  E-mail : budgetfinance@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์  วิชชำรยะ 0-2205-2041 [2041] 09-8915-3659
รอง ผบช. พล.ต.ต.หญิง จิร�รักษ์   สิทธิพันธุ์ 0-2205-2043 [2043] 08-3123-9955
รอง ผบช. พล.ต.ต.หญงิ ศริจินัทร์  จนัทร์แสงสว่�ง 0-2205-2042 [2042] 08-1921-5766
นว.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์  รุ่งกรุด 0-2205-2044 [2044] 09-2280-2288

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ติ   ส�จันทร์ 0-2205-2045 [2045] 08-1858-4937
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ว�รุณี   อัมภ�โรจน์ 0-2205-2050 [2050] 08-9661-5179
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปรีชญ�  พิม�นทิศ�กร 0-2205-2048 [2048] 08-1561-2544
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช   สัมฤทธิ์ 0-2205-2047 [2047] 08-1989-3389
สว.(นผ.) พ.ต.ท. บดินทร์   ร้อยพรหมม� 0-2205-2049 [2049] 09-8270-7018
สว.(กง.พด.) พ.ต.ต.หญิง อวยพร   อรุณพรอนันต์ 0-2205-2048 [2048] 08-4109-9711

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นุชจรี   อุดมแสงอร่�ม 0-2205-2046 [2046] 08-1827-2155
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครพล   อมรเวช 0-2205-2046 [2046] 08-1423-2300
สว. พ.ต.ท. ขจรเกียรติ   สิทธิวงศ์ 0-2205-2046 [2046] 08-1781-3200

กองงบประมาณ	 Budget	Division 

อาคาร 19 ชั้น 4  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2052  โทรสารกลาง  0-2251-8924  Web Site : www.budget.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วิเชียร   สวัสดิชัย 0-2205-1598 [1598] 08-1991-3556
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ   หว้�มุกข์ 0-2205-2363 [2363] 08-7972-4114

รอง ผบก. พ.ต.อ. โกวิท   อัจฉริยญ�ติ 0-2205-2060 [2060] 08-1658-1275

รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์รัตน์   พิชัยณรงค์ 0-2205-2010 [2010] 08-1192-2339

รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สุม�ลี   ยุทธน�พล 0-2205-2359 [2359] 08-9109-3395

รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�ณุพงศ์   ชอบเพื่อน 0-2205-2362 [2362] 08-7082-7055

นว.(สบ 1) ร.ต.อ. มกร�   ศรีสกุลพิสุทธิ์ 0-2205-2051 [2051] 08-4692-2266



สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 ✆ 55

สงป.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายอ�านวยการ  โทรส�รกล�ง   0-2251-8924

ผกก. พ.ต.อ. ภิเศก    หมั่นเพียร    0-2205-1401 [1401] 08-1421-9145
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรัญญ�   ชลประเวศ 0-2205-2354 [2354] 08-1912-5488
สว. พ.ต.ท. คเณศ   ศิริรัตน์ 0-2205-2052 [2052] 08-7912-1010
สว. พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์   ชมล�ภ 0-2205-2356 [2356] 08-1907-1872

ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ  โทรส�รกล�ง   0-2252-7982

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วร�ภรณ์   ภู่ศิริ 0-2205-2347 [2347] 08-7048-2905
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง น�รี     ถันเฝ้� 0-2205-2358 [2358] 08-1821-2185
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐพัชร์   ไตรเบญจสิทธิ์ 0-2205-2358 [2358] 08-1835-3806
สว. พ.ต.ท.หญิง นฤมล   จักษุวณิชช� 0-2205-2053 [2053] 08-5553-5459

ฝ่ายงบประมาณ 1  โทรส�รกล�ง   0-2251-7516

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ นนัทพทัธ์   บรูณเีดชสทิธิ์ 0-2205-2348 [2348] 08-1854-1876
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ป�จรีย์   สิริโภคยกุล 0-2205-2359 [2359] 08-1458-0633
สว. พ.ต.ท.หญิง พนิด�   ใจก�รุณ 0-2205-2360 [2360] 08-7071-8179
สว. พ.ต.ท. ไวภพ   คัชรินทร์ 0-2205-2055 [2055] 08-1866-3513
สว. ร.ต.อ.หญิง ธนภร   ดวงวิเชียร 0-2205-2055 [2055] 08-6756-8523

ฝ่ายงบประมาณ 2   โทรส�รกล�ง   0-2252-5706

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย์   ขลังธรรมเนียม 0-2205-2349 [2349] 08-9983-7212
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุด�รัตน์   เกิดศิริ 0-2205-2059 [2059] 08-6072-8000
สว. พ.ต.ท.หญิง เส�วคนธ์   พูลเกื้อ 0-2205-2362 [2362] 08-9691-7031
สว. พ.ต.ท.หญิง เบญจม�ภรณ์   สีนำ้�เงิน 0-2205-2361 [2361] 08-7511-4358
สว. พ.ต.ต. ภ�นุรุจ   มณีนิตย์ 0-2205-2056 [2056] 08-9484-9777

ฝ่ายงบประมาณ 3  โทรส�รกล�ง   0-2252-6903

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ส�ลินี   สุวรรณเกสร์ 0-2205-2350 [2350] 08-4111-0072
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง มัณฑน�   ปั้นชื่น 0-2205-2363 [2363] 08-6529-9113
สว. พ.ต.ท.หญงิ กัญญ์พชิญ�  ประเสริฐสถติย์ 0-2205-2057 [2057] 08-7000-8845
สว. พ.ต.ท. อภิชัย   หวลจิตต์ 0-2205-2363 [2364] 08-1630-7925

ฝ่ายงบประมาณ 4  โทรส�รกล�ง  0-2252-7964

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ชุลีพร   องคสิงห์ 0-2205-2351 [2351] 08-9766-1606
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นงนุช   อิสสะอ�ด 0-2205-2058 [2058] 08-9118-5165
สว. พ.ต.ท.หญิง สกุลย�  ศักด�ปวรภ�คิน 0-2205-2088 [2088] 09-9052-6956
สว. ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ   ก่อเกิด 0-2205-2365 [2365] 08-7108-3890
สว. พ.ต.ท. ปองพล   สิงห์ชมภู 0-2205-2058 [2058] 08-9489-5509
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายงบประมาณ 5  โทรส�รกล�ง  0-2251-8969
ผกก. พ.ต.อ. พูนสวัสดิ์   ครจำ�นงค์ 0-2205-2353 [2353] 08-1633-4330
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปนัดด�   เขม�ท�นต์ 0-2205-2059 [2059] 08-1402-5638
สว. พ.ต.ท. ช�ญ   พิกุลหอม 0-2205-2053 [2053] 08-3740-6225
สว. พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์   สิทธิโชคธรรม 0-2205-1553 [1553] 08-0581-5454
สว. พ.ต.ท. ธนเทพ   เปี่ยมสมบูรณ์ 0-2205-1552 [1552] 08-1696-2083

ฝ่ายวิชาการ  โทรส�รกล�ง  0-2252-5393
ผกก. พ.ต.อ.หญิง วิภ�   อัศวแสงรัตน์ 0-2205-2346 [2346] 08-1668-1160
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พรสุภ�  ชิตเจริญธรรม 0-2205-2357 [2357] 08-9743-7525
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พัชย�   ศรีไชยะ 0-2205-2051 [2051] 08-1820-9207
สว. พ.ต.ท.หญิง วิล�วรรณ   รุ่งอวัสด� 0-2205-2054 [2054] 08-9894-6977
สว. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   โพธิบุรี 0-2205-2057 [2057] 08-1554-7990

กองการเงนิ	 Finance	Division	
อาคาร 19 ชั้น 3 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2325-6 โทรสารกลาง 0-2205-2325

Web Site : www.financepolice.com, www.finance.police.go.th    E-mail : finance_d@police.go.th

ผบก. พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐำ  เที่ยงทัศน์ 0-2205-2616 [2616] 08-1813-9777
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภัทรพงษ์  ดิษยรักษ์ 0-2205-2342 [2342] 08-9483-9776
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง เรวดี  เปลี่ยนสมัย 0-2205-1624 [1624] 08-9774-9330
รอง ผบก. พ.ต.อ. พันลภ   ศิริชัย 0-2205-2366 [2366] 08-1814-5644
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง พัฒน์นรี  ศรีรัตนวุฑฒิ 0-2205-1537 [1537] 08-1821-7997
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญงิ ณฏัฐนนัท์  อนิทรตัน์ชยักจิ 0-2205-2337 [2337] 08-1793-5690
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง อรพิณ  ม้�วไทย 0-2205-2328-9 [2328-9] 08-1927-6992

ศูนย์บริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)  0-2205-2833-4

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ  อมรสุนทรสิริ 0-2205-2287 [2287] 06-1408-3388
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดนัย  วิบุละเค�ว์พันธ์ 0-2205-2325-6 [2325-6] 08-3890-5404
สว. พ.ต.ต. สมช�ย  วิมลสุข 0-2205-2326 [2326] 08-1729-3805
สว. พ.ต.ท.หญิง วิมลรัตน์  หวลม�นพ 0-2205-1616 [2729] 08-1174-9856
สว. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์  บุญนอก 0-2205-1412 [1022] 08-1174-9855
รรท.สว. ร.ต.อ.หญิง เพชร�  เย�วรัตน์ 0-2205-1619 [2327] 08-7008-8831

ฝ่ายการเงิน 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ  สุธีดวงสมร 0-2205-2334 [2334] 08-5441-7595
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พิศร�ภรณ์  หงส์วัฒนะ 0-2205-1618 [1618] 08-4333-4539
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กุลย�  จีนสุนทร 0-2205-2335 [2335] 08-5165-1671
สว. พ.ต.ต.หญิง กันย�รัตน์  มุสิกทอง 0-2205-2308 [2308] 08-4424-3422
สว. พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ทิพย์  พรหมบุญมี 0-2205-2409 [2409] 08-1651-4356
สว. พ.ต.ท.สุกฤตษ์  ธันว�นนท์ 0-2205-2343 [1614,7] 08-1253-4717
สว. - 0-2205-2335 [1936-7] -
สว. พ.ต.ต.หญิง กัญญป�นี  จิตะสมบัติ 0-2205-2333 [2333] 08-9896-7005

ฝ่ายการเงิน 2

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ธนภร  เจตนะจิตร์ 0-2205-1544 [1544] 06-1408-3311
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศิพันธ์  รุ่งสัมพันธ์ 0-2205-1623 [1623] 08-1561-5559
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�  หุ่นพ�นิช 0-2205-1620 [1620] 08-6088-2814
สว. พ.ต.ท.หญิง นภ�วรรณฤทยั  พทิกัษ์ระโนด 0-2205-1622 [1622] 08-1903-2686
สว. พ.ต.ท.หญิง เส�วนีย์  นิธิสุนทรพงศ์ 0-2205-1544 [1544] 08-2957-1666
สว. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�  สงวนเขียว 0-2205-2339 [2103] 08-0139-4510
สว. ร.ต.อ.หญิง อุไร  พรหมลอย 0-2205-1623 [1623] 08-0627-9522
สว. พ.ต.ต.หญิง สุภลักษณ์  วงศ์ว�น 0-2205-1620 [1620] 08-1923-2646

ฝ่ายการเงิน 3

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กัญญ�ภัทร  ไมตรีปิติ 0-2205-2332 [2332] 06-1408-3322
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รังสิม�  ดิเรกสถ�พร 0-2205-1626 [1626] 08-1816-6621
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ศริวิรรณ  เพยีรเวชสนุทร 0-2205-2312-3 [2312-3] 09-7394-8099
สว. พ.ต.ต.หญิง อรุณศรี  ไสวศรี 0-2205-1626 [1930,2102] 08-9779-3547
สว. พ.ต.ท.หญิง จิโรศินี  ตั้งจิตเจริญพงศ์ 0-2205-2285 [2285,2306] 08-6620-0130
สว. พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์  ทัศสำ�ร�ญ 0-2205-2312-3 [2312-3] 08-1996-7701
สว. พ.ต.ท.หญิง ตวงทิพย์รัตน์  เถื่อนศิริ 0-2205-1930-1 [1930-1] 08-1866-7151

ฝ่ายการเงิน 4

ผกก. พ.ต.อ. ชนพัฒน์  สุคนธฉ�ย� 0-2205-2411 [2411] 08-1817-2515
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรีสมร   โหจันทร์ 0-2205-1628 [1628] 08-7519-5483
สว. พ.ต.ท. ชัชชัย  จัตุวัฒน์ 0-2205-1629 [1183] 08-7501-4008
สว. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี  แสงศรี 0-2205-2075 [1630] 08-5915-4962
สว. พ.ต.ต.หญิง ชมพูนุท  ขย�ยศรี 0-2205-2344-5 [2344-5] 08-1408-1776

ฝ่ายการเงิน 5

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุพรรณี  โปตระนันทน์ 0-2205-1613 [1613] 08-9696-4799
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พรนิภ�  คล้�ยทองคำ� 0-2205-1625 [1625] 08-9111-2984
สว. พ.ต.ท.หญิง สุมลฑ�  คุณจริยกุล 0-2205-1422 [2101] 08-1835-9435
สว. พ.ต.ท.หญิง กรรณิก�ร์  ชูวงษ์ 0-2205-2310 [2310] 09-2262-6151
สว. พ.ต.ต. โสภณ  นิธิสุนทรพงศ์ 0-2205-1413 [1413] 08-9924-6620
สว. พ.ต.ต.หญิง พรพรรษ�  เที่ยงทัศน์ 0-2205-2284 [2284] 08-7979-4539
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ฝ่ายการเงิน 6

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สมพร  เหล่�อำ�นวยชัย 0-2205-2307 [2307] 08-1815-8539
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รำ�ไพ  สมบูรณ์ทรัพย์ 0-2205-2309 [2309] 08-9600-9929
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปรีย�พรรณ  โพธิสว่�ง 0-2205-1287 [1287] 08-9223-8491
สว. พ.ต.ท.หญิง สุนิส�  ทัตติยพงศ์ 0-2205-2309 [2309] 08-8875-8108
สว. - 0-2205-1287 [1287] -

กองบัญช	ี Accountancy	Division 
อาคาร 19 ชั้น 5 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ แขตปทุมวัน 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. พล.ต.ต.หญิง วรำภรณ์  ภูวรัตนกุล 0-2205-1615 08-4449-4534
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง เกษศิณี   ไทพิชิต 0-2205-1941 08-9203-8228
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง จงจิตต์   วงศ์พินิจ 0-2205-2067 08-1257-1889
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิชัย   ศรีศีลศิริกุล 0-2205-2068 08-1325-5235

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุนีย์   เอี้อก่อเกียรติ 0-2205-1469 08-9698-0339
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ส�ยใจ   บัวส�ย 0-2205-2701 09-9428-3157
สว. พ.ต.ต. กฤษฎ�   แก่นสำ�โรง 0-2205-2701 08-6565-6810
สว. พ.ต.ต. วันสว่�ง   สวัสดี 0-2205-2338 08-1793-3932

ฝ่ายบัญชี 1 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กิด�นันท์   คมขำ� 0-2205-1940 08-1911-5359
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กรรณิก�   เหมือนรักษ� 0-2205-2288 08-1934-3541
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   ส�สุธรรม 0-2205-2288 08-1361-5213
สว. พ.ต.ท.หญิง ดวงหทัย   ภู่สอ�ด 0-2205-2340 08-1991-8181

ฝ่ายบัญชี 2 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง บุญเรียบ   อุชุภ�พ 0-2202-2069 08-9484-7818
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุม�ลินีย์   หนูม�น้อย 0-2205-2105 08-1612-9982
สว. พ.ต.ท.หญิง บุญถม   น�มพรหม 0-2205-1627 08-1406-1695
สว. พ.ต.ต.หญิง กัญญ�   ก�รีม 0-2205-1627 08-9895-8966

ฝ่ายบัญชี 3 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กัญญอร   วรดิลก 0-2205-2070 08-6659-9153
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   สุวรรณเรืองศรี 0-2205-2066 08-9770-2560
สว. พ.ต.ท.หญิง ส�ยใจ   นุ่นสง 0-2205-2066 08-1447-7038
สว. พ.ต.ต.หญิง พรฤดี   เดชธำ�รงวัฒน์ 0-2205-1223 08-1558-8722
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สำ�นักง�นกฎหม�ยและคดี 

Office of Legal Affairs and Litigation

อาคาร 1 ชั้น 15 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3577-8   โทรสารกลาง 0-2205-3576, 0-2251-8959

Web Site : http://www.legal.police.go.th/   E-mail : Legalpolice25@gmail.com

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ปัญญำ   เอ่งฉ้วน 0-2205-3570 [3572] 08-9201-4230
รอง ผบช. พล.ต.ต. วิชัย   รัตนยศ 0-2205-3835 [3837] 08-1866-8044
รอง ผบช. พล.ต.ต. รณพงษ์   ทร�ยแก้ว 0-2205-3831 [3831] 08-1891-4544
รอง ผบช. พล.ต.ต. ธน   ยุติธรรมดำ�รง 0-2205-3588 [3588] 08-1830-3322
รอง ผบช. พล.ต.ต. ประสิทธิ์   เฉลิมวุฒิศักดิ์ 0-2205-3819 [3819] 08-1648-5531
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ศร�ยุ   กลิ่นหอม 0-2205-3570 [3572] 08-1001-1383

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ดิสดนัย   ภูริปโชติ 0-2205-3573 [3573] 08-1838-3388
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรพันธ์   เกียรติไพบูลย์ 0-2205-3574 [3574] 08-1633-1530
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จรรย�   ศิลปสุวรรณ 0-2205-3575 [3575] 08-1499-2895
สว. พ.ต.ท. ลภัทธร   พรหมวิเศษ 0-2205-3577 [3578] 08-9789-6169
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐภรณ์   พุดป� 0-2205-3579 [3579] 08-5920-5894
สว. พ.ต.ต.หญิง มินทร์ลด� อนันท์พรนิธิ 0-2205-3582 [3582] 08-4656-2646
สว. พ.ต.ต.หญิง นุชน�ฏ   ตะนุรักษ์ 0-2205-3580 [3580] 08-9894-5930

กองกฎหมาย	 Legal	Affairs	Division	
อาคาร 1  ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3659    โทรสารกลาง 0-2252-7971, 0-2251-8185

Web Site : www.central.police.go.th/tsd.  

ผบก. พล.ต.ต. ประเสริฐ   กำฬรัตน์ 0-2205-3666 [3666] 08-1953-5547
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยุทธพล   กองแก้ว 0-2252-5988 [3651] 08-5043-9461
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อรนัฏ   ไพรสัณฑ์ 0-2251-8186 [3663] 08-6536-1669
รอง ผบก. พ.ต.อ. อุกฤษฏ์   ศรีเสือข�ม 0-2252-5989 [3686] 09-2278-0288
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรกฤษฏิ์   ม�ลีสี 0-2252-6976 [3673] 08-9742-3629
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุกิจ   โตต�บ  0-2205-3687 [3687] 08-7084-2620

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นฤมล   บุณยรักษ์ 0-2205-3684 [3684] 08-9504-1490
รอง พ.ต.ท. มนัส   เล็กชะอุ่ม 0-2205-3659 [3659] 08-1802-6744
สว. พ.ต.ท.หญิง นพวัลย์   โพธิ์แก้ว 0-2205-3659 [3659] 08-7673-4820
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กลุ่มงานวิชาการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง บุษกร   สุนทรสถิตพิมล 0-2205-3685 [3685] 08-1356-9488
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรทัย   จิตภักดี 0-2205-3650 [3650] 08-1561-2678
สว. พ.ต.ท. พิจักษณ์กร   โปตระนันทน์ 0-2205-3665 [3665] 08-0441-4793
สว. พ.ต.ท.หญิง สุกัญญ�   วิรยศิริ 0-2205-3672 [3670] 08-9665-0998
สว. พ.ต.ต. รุ่งโรจน์   ภมรศ�สตร์ 0-2205-3661 [3661] 08-1720-2077

กลุ่มงานระเบียบการต�ารวจ

ผกก. พ.ต.อ. ศุภมิตร   สุขเจริญ 0-2205-3683 [3683] 08-1178-7299
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิล�ยุทธ์   จิตติย�ธีร�กูล 0-2205-3676 [3676] 08-5033-1177
สว. พ.ต.ท. จ�รุพัฒน์   ด�วล้อมจันทร์ 0-2205-3675 [3675] 08-1859-4447
สว. พ.ต.ต. อุเทน   รวมสุข 0-2205-3680 [3680] 08-8252-5283

กลุ่มงานกฎหมาย

ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   ชุติวุฒน์ 0-2205-3689 [3689] 08-1901-2508
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชนิด�   ชื่นสมบัติ 0-2205-3653 [3674] 08-5652-4515
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุธี   เอี่ยมเจริญยิ่ง 0-2205-3682 [3682] 08-0996-7799
สว. พ.ต.ท. ส�นนท์   เลิศสุโภชวณิชย์ 0-2205-3682 [3682] 08-5930-5000
สว. พ.ต.ต. เอกชนะ   นนท์ธีระศักด� 0-2205-3682 [3682] 08-5426-0000

กลุ่มงานสัญญา

ผกก. พ.ต.อ. ดนุ   กลำ่�สุ่ม 0-2205-3652 [3652] 08-9678-0554
รอง ผกก. พ.ต.ท. วงศกร   สุวภ�พ 0-2205-3669 [3669] 08-1659-5935
สว. พ.ต.ท. ธนิต   กรปรีช� 0-2205-3668 [3668] 08-1153-9955
สว. พ.ต.ท. พจน์   แสงท� 0-2205-3669 [3669] 08-1623-9699

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

ผกก. พ.ต.อ. วีรชัย   โพธิปัตช� 0-2205-3658 [3658] 08-1446-6158
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักษ์   ยังให้ผล 0-2205-3653 [3653] 08-1245-9900
สว. พ.ต.ท. บดินฑณุอ์�ชว์   อ�รยะพงษธร 0-2205-3653 [3653] 08-5119-3627
สว. พ.ต.ต. ปุณณวิช  อรรคนันท์ 0-2205-3653 [3653] 08-1665-5321

กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา

ผกก. พ.ต.อ. อ�ภรณ์   เน�วสันต์ 0-2205-3664 [3664] 08-9137-7772
รอง ผกก. พ.ต.ท.จักร�วุธ  คล้�ยนิล 0-2205-3664 [3664] 08-1866-6826
สว.  พ.ต.ท. ชัยสัณห์   จงมั่งคั่ง 0-2205-3664 [3664] 08-5552-8652
สว. พ.ต.ท. จิรศักดิ์   ทนนวงษ์ 0-2205-3664 [3664] 08-1701-6480

ฝ่ายห้องสมุด

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วร�ภรณ์   คงสนทน� 0-2205-2848 [2848] 08-9065-7416
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อำ�ภ�   สุขพิสิทธิ์ 0-2205-2847 [2847] 08-6760-4004
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กองคดอีาญา	 Criminal	Affairs	Division	
492/2 ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3453      โทรสารกลาง  0-2251-2662

Web Site : www.criminalaffairs.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ชนะชัย   ลิ้มประเสริฐ 0-2205-3450 [3450] 08-1848-0081
รอง ผบก. พ.ต.อ. พลพิพัฒน์   สมบูรณ์สุข 0-2205-3489 [3489] 08-1408-4459
รอง ผบก. พ.ต.อ. คมกฤษ   ไวสืบข่�ว 0-2205-3489 [3489] 08-1253-8605
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีรบูลย์   มั่งมี 0-2205-3488 [3488] 08-1647-1963
รอง ผบก. พ.ต.อ. บัณฑิต   ทิศ�ภ�ค 0-2205-3489 [3489] 08-1824-5623

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. เลิศศักดิ์   แสนสุทธิ 0-2205-3453 [3453] 08-4460-3883
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดม   เป�วสันต์ 0-2205-3453 [3453] 08-1931-8406
สว. พ.ต.ท. วันชัย   โคส� 0-2205-3487 [3487] 08-3284-8357
สว. พ.ต.ต. เกียรติรัตน์   วงศ์แก่นส�ร 0-2205-3453 [3453] 08-6345-5959

กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 1

ผกก. พ.ต.อ. กันตพัฒน์  ศรีอมรรัตน์ 0-2205-3463 [3463] 09-0469-9161
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนตรี  ศิริกำ�เนิด 0-2205-3463 [3463] 08-9071-5761
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์  คงข�ว 0-2205-3463 [3463] 08-6303-4869
สว. พ.ต.ท. สันติพงษ์  วงษ์ชมภู 0-2205-3463 [3463] 08-0199-1996
สว. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ว�รีสดใส 0-2205-3463 [3463] 08-6500-8226
สว. พ.ต.ต.หญิง สิริพรรณ  ศรีนวล 0-2205-3463 [3463] 09-0625-9555

กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 2

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พิศมัย  ใจห�ญ 0-2205-3458 [3458] 08-9496-6058
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง บังเอิญ  ญ�ณโสภณ 0-2205-3458 [3458] 08-4434-7700
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติ์สพล  เดชโรจนพัทธ์ 0-2205-3458 [3458] 08-6993-7436
สว. พ.ต.ท. พีระพงศ์  น�มโท 0-2205-3458 [3458] 08-0188-1212
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิรินทร์ ก�ญจน�ภิรมย์ 0-2205-3458 [3458] 08-9799-9930
สว. พ.ต.ท. น�คพันธุ์   โพธ� 0-2205-3458 [3458] 08-6541-4449
สว. ร.ต.อ. กิตติคุณ   ปัทม�นุสรณ์ 0-2205-3458 [3458] 08-2769-9878

กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 3

ผกก. พ.ต.อ. อภิช�  ถ�วรศิริ 0-2205-3475 [3478] 08-1558-8226
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยรัตน์  รัตน�ธรรมวัฒน์ 0-2205-3475 [3478] 08-6330-4949
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศิษย์   สมวันดี 0-2205-3475 [3478] 08-1113-4242
สว. พ.ต.ท. ศิวะกร  เสประธ�นนท์ 0-2205-3475 [3478] 08-9773-7642
สว. พ.ต.ต. ปรีช�  ศุภมิตรพิบูลย์ 0-2205-3475 [3478] 08-9895-3429
สว. พ.ต.ต. สุรเชษฐ์   เดชะพันธ์ 0-2205-3475 [3478] 08-7794-0546
สว. พ.ต.ต.หญิง ธัญรดี   โทณวณิก 0-2205-3475 [3478] 08-5694-6159

กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 4

ผกก. พ.ต.อ. อิทธิพล  ชล�ยนเดชะ 0-2205-3486 [3486] 08-1818-6299
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ประพร  เติมเก�ะ 0-2205-3486 [3486] 08-1714-4020
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรวุฒิ  กิจนคร 0-2205-3486 [3486] 08-6411-8099
สว. พ.ต.ท. อ�ณุรักษ์  จันทรคุณ 0-2205-3486 [3486] 08-1686-0601
สว. พ.ต.ต. ศักดิ์วุฒิ  วิบูลสมัย 0-2205-3486 [3486] 08-5338-5337
สว. พ.ต.ต.หญิง กัณฑิม�  วงศ์ประธ�น 0-2205-3486 [3486] 08-9154-5332
สว. พ.ต.ต.หญิง ทิพย์วรรณ   จันทนะ 0-2205-3486 [3486] 08-4010-6681

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา

ผกก. พ.ต.อ. สุรชัย  วุฒิวัฒนกุล 0-2205-3466 [3466] 08-6666-0821
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ยุพดี  โถน้อย 0-2205-3466 [3466] 08-9816-4917
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีรวุฒิ  ปฤษณ�รุณ 0-2205-3466 [3466] 08-5820-2914
สว. พ.ต.ท.หญิง น�รีม�น  รักธรรม 0-2205-3466 [3466] 08-9766-5235
สว. พ.ต.ท. นิมิตร  แดงดี 0-2205-3466 [3466] 08-2820-8439
สว. พ.ต.ท.หญิง โชติรส  โชคสวัสดิ์ 0-2205-3466 [3466] 08-4692-6778
สว. พ.ต.ต.หญิง พรรดิตร�   ภุมรินทร์ 0-2205-3466 [3466] 08-5125-1399

กองคดปีกครองและคดแีพ่ง	 Administrative	and	Civil	Affairs	Division
อาคาร 1  ชัน้ 15  ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิ ถนนพระรามที ่1  แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั  กรงุเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3554   โทรสารกลาง  0-2251-1089

Web Site : www.Admincivil@police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ธัชชัย   หงษ์ทอง 0-2205-3569 [3569] 08-1618-0044
รอง ผบก. พ.ต.อ. นำ�ชัย   โชติประยูร 0-2205-3551 [3551] 08-1441-2888
รอง ผบก. พ.ต.อ. อุดมชัย   นิยม�ภ� 0-2205-3554 [3554] 08-7818-7856
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง จำ�ป�วดี   คลังวิจิตร 0-2205-3554 [3554] 09-1120-6865

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ว�สน�   โชติกศิลป์ 0-2205-3554 [3554] 08-1874-8864
รอง ผกก. พ.ต.ท. โยธิน   พหลโยธิน 0-2205-3558 [3558] 08-1918-9656
สว. พ.ต.ต. ปณ�   ศรีปณะ 0-2205-3554 [3554] 08-9668-2534
สว. พ.ต.ต. สิรภพ   ก�ยพันธ์ 0-2205-3554 [3554] 08-5799-6997

กลุ่มงานคดีปกครอง

ผกก. พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   ชื่นยินดี 0-2205-3559 [3559] 09-0969-2670
รอง ผกก. พ.ต.ท. อกนิษฐ์   ศิริวัฒน� 0-2205-3561 [3561] 08-1627-7228
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   จันทร์จรุง 0-2205-3561 [3561] 08-1404-5002
รอง ผกก. พ.ต.ท. พุฒิธร   ถ�วรกุล 0-2205-3561 [3561] 08-1863-6046
สว. พ.ต.ท. ประส�น   ฝึกฝน 0-2205-3561 [3561] 08-3803-4242
สว. พ.ต.ท. สุทวิช   พรหมนร� 0-2205-3561 [3561] 08-3222-9344
สว. พ.ต.ต. รัฐเขต   กระโพธิ์ 0-2205-3561 [3561] 08-6633-1176

กลุ่มงานคดีแพ่ง

ผกก. พ.ต.อ. เสวก   ตะเภ�พงษ์ 0-2205-3566 [3566] 08-1427-9518
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอก   ขันติชนะบวร 0-2205-3563 [3563] 09-2595-2991
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทศพล   ทองใบ 0-2205-3564 [3564] 08-7128-9664
สว. พ.ต.ท. ธีรพงษ์   วัชร�กูล 0-2205-3564 [3564] 08-9500-4664
สว. พ.ต.ต. เรืองวิทย์   รัตนบุญทวี 0-2205-3564 [3564] 08-1808-6698
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กลุ่มงานที่ปรึกษา

ผกก. พ.ต.อ. นันทวัฒน์   พวงแก้ว 0-2205-3555 [3555] 08-9779-9624
รอง ผกก. พ.ต.ท. รุ่งช�ติ   รุ่งทอง 0-2205-3555 [3555] 08-9530-4047
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูมิสิษฐ์   ตั้งวิทย์เดช� 0-2205-3555 [3555] 08-6391-7255
สว. พ.ต.ท.หญิง สุมนัส   ตั้งเจริญกิจกุล 0-2205-3563 [3563] 08-1458-8556
สว. พ.ต.ท.หญิง นิยด�   เปล่งประพันธ์ 0-2205-3555 [3555] 08-1735-8467

สถาบันส่งเสรมิงานสอบสวน	 Institute	of	Investigation	and	Interrogation	Affairs
195   หมู่ที่ 5  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์กลาง   0-2431-3210     โทรสารกลาง  0-2431-3210

Web Site  :  www.investigation.inst.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. โสพรรณ   ธนะโสธร 0-2431-3200 08-1423-9200
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมช�ย   พึ่งแย้ม 0-2431-3202 08-1835-5494
รอง ผบก. พ.ต.อ. คมสัน   สุขม�ก 0-2431-3207 08-6328-0798
รอง ผบก. พ.ต.อ. เศรษฐศักดิ์   ยิ้มเจริญ 0-2431-3208 08-9900-4266

ฝ่ายอ�านวยการ   

ผกก. พ.ต.อ. พัลลภ   น�คภักดี 0-2431-3210 08-6815-4430
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุชญ�   แก้วศรี 0-2431-3210 08-1754-7759
สว. พ.ต.ต. ม�นพ   วงศ์ประเสริฐ 0-2431-3210 08-6991-6030
สว. พ.ต.ท.หญิง กรณิก�   ณ  ระนอง 0-2431-3211 08-3447-0437
สว. พ.ต.ท.หญิง จุรีพร   ศรีจำ�นงค์ 0-2431-3211 09-2678-5791
สว. พ.ต.ท. สวัสดิ์   ภักดี 0-2431-3210 08-1420-6292

กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1    

ผกก. พ.ต.อ. ประพจน์   โชติคุณ 0-2431-3212 08-9321-7777
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิสิทธิ    ร�ชภักดี 0-2431-3212 08-1934-2500
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรรณวนัช   รูปขจร 0-2431-3212 08-4549-9393
สว. พ.ต.ท. ช�ตรี   ตันอำ�นวย 0-2431-3212 09-0986-8652
สว. พ.ต.ท. ยงยุทธ   พิชัยวรชิต 0-2431-3212 08-8331-9191
สว. พ.ต.ท. เอกอธิป   เกิดแก้ว 0-2431-3212 08-7155-7895

กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2  

ผกก. พ.ต.อ. สุพกฤษณ์   แก้วศรี 0-2431-3214 08-1906-0437
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ฐ�นดิ�นันท์   เกยีรตทัิบทิว 0-2431-3214 08-5664-4464
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนกฤต   คุ้มครอง 0-2431-3214 08-6619-8308
สว. พ.ต.ท. วิวัฒนวงค์   กลำ่�คำ� 0-2431-3214 08-1859-1323
สว. พ.ต.ท. เชษฐ�   โพนทอง 0-2431-3214 08-4123-8706
สว. พ.ต.ท. ประจักษ์   กุลพ�นิช 0-2431-3214 08-1634-3093
สว. พ.ต.ต.หญงิ เพรยีบพร้อม   เมฆิย�นนท์ 0-2431-3214 09-3581-5508

กลุ่มงานวิชาการ 1                

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   ว่องไวเมธี 0-2431-3215 08-1616-5937
รอง ผกก. พ.ต.ท. วินัย   สุวรรณสันติสุข 0-2431-3215 08-1702-9831
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อัญชน�   สุขส�คร 0-2431-3215 08-3197-2299
สว. พ.ต.ท. วุฒิพงษ์   จีนอิ่ม 0-2431-3215 09-5731-5371
สว. พ.ต.ท.หญิง กุลวดี   พูลเสน 0-2431-3215 08-1984-3572
สว. พ.ต.ท.หญิง ลำ�เย�ว์   ปร�งเพ็ชร 0-2431-3215 08-9207-5017
สว. พ.ต.ท. ศรัณย์   เบญจ�นุวัตร 0-2431-3215 08-2746-4673
สว. พ.ต.ท. มนตรี   โชติภ�คยกุล 0-2431-3215 08-3153-9149

กลุ่มงานวิชาการ 2 

ผกก. พ.ต.อ. ปกรณ์   ไพรอังกูร 0-2431-3216 08-1617-0966
รอง ผกก. พ.ต.ท. กมล   เอื้อจ�รุพร 0-2431-3216 08-3918-5552
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิสุทธิ์ชัย   พลธนะ 0-2431-3216 08-6320-7816
สว. พ.ต.ท. สุริยะ   เพ็งสุข 0-2431-3216 08-6889-4659
สว. พ.ต.ท. กัณตพัฒน์   อื้อศรีวงศ์ 0-2431-3216 08-7594-9779
สว. พ.ต.ต. สุมิตร   ยอดทอง 0-2431-3216 08-1778-7676

ส่วนตรวจสอบส�านวนคดอีุทธรณ์และฎกีา
Appeal	and	Supreme	Courts	Case	Inspection	Division
อาคาร 18 ชั้น 1 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2126 , 0-2205-2601 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

ฝ่ายอ�านวยการ

รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภกฤต รอดสิน 0-2205-2601 [2601] 08-6773-1031
สว. พ.ต.ท. ประกอบ เหมวิรัชชัย 0-2205-2126 [2126] 08-6628-7199
สว. พ.ต.ต. สมศักดิ์ ร�ชริวงค์ 0-2205-2601 [2601] 09-9409-0130

ฝ่ายตรวจสอบส�านวนคดีอุทธรณ์

ผกก. พ.ต.อ. วีร์พล ใหญ่อรุณ 0-2205-3477 [3477] 08-1841-2999
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยรรยง สุดศรี 0-2205-3477 [3477] 08-1889-5785
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล 0-2205-3477 [3477] 08-3323-4741
สว. พ.ต.ท. อภิณัฐ ม�เมืองบน 0-2205-3477 [3477] 08-6882-2928
สว. พ.ต.ท. นพพร  ลือบ�งใหญ่ 0-2205-3477 [3477] 08-4665-2584
สว. พ.ต.ท. เจริญศักดิ์  ลีสนธิไชย 0-2205-3477 [3477] 08-9679-5530
สว. พ.ต.ต.หญิง เกษม�วดี ศุภภิญโญพงศ์ 0-2205-3477 [3477] 08-1937-0055

ฝ่ายตรวจสอบส�านวนคดีฎีกา

ผกก. พ.ต.อ. จ�รุพันธ์ เสริมพงศ์ 0-2205-3457 [3457] 09-0557-4529
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สหทย� สุนทรเกตุ 0-2205-3457 [3457] 08-7688-9979
รอง ผกก. พ.ต.ท. คมสัน   ลิ้มปัญญ�เลิศ 0-2205-3457 [3457] 08-1838-0202
สว. พ.ต.ท. สุวัฒน์  ท�ทิตย์ 0-2205-3457 [3457] 08-9002-7476
สว. พ.ต.ท. สร�วุธ  หนูเรข� 0-2205-3457 [3457] 08-9526-3461
สว. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์  คัมภีระ 0-2205-3457 [3457] 08-1596-9011
สว. พ.ต.ต. ธนิต  ทับเคลียว 0-2205-3457 [3457] 08-9822-3930
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สง.ก.ตร.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ 

Office Police Commission

อาคาร 1 ชั้น 19 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3968  โทรสารกลาง 0-2255-5577

Web Site : www.opc.police.go.th   E-mail : opc.police@gmail.com

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. วิชำญ   ทองประชำญ 0-2205-3977 [3977] 08-1932-7698
รอง ผบช. พล.ต.ต. ประสิทธิ์ชัย   ตันประเสริฐ 0-2205-3970 [3970] 08-1932-6985
รอง ผบช. พล.ต.ต. เพิ่มพูน   ชิดชอบ 0-2205-3978 [3978] 08-1923-8866
รอง ผบช. พล.ต.ต. นพปฎล   อินทอง 0-2205-3976 [3976] 08-3783-5656
นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ฉัตรชัย   ยิ่งชล 0-2205-3977 [3977] 08-9936-1177
ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�   ขันติศุข 0-2205-3967 [3967] 08-1422-3939
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกลินท์   วัสส�นกูล 0-2253-4972 [3973] 08-1647-1257
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรวิภ� วรินทรเวช 0-2253-4972 [3968] 08-1821-8080
สว.(ง�นธุรก�รและกำ�ลังพล) พ.ต.ท. วสุภัทร   เกียรติธนวัตร 0-2205-3968 [3968] 08-6606-9060
สว.(ง�นก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท. สันติ   นิยมศิลป์ 0-2205-3973 [3973] 08-5341-0452
สว.(ง�นแผนง�นและงบประม�ณ) พ.ต.ท. สมรักษ์   เกษแก้ว 0-2205-3967 [3967] 08-7801-5304

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ	 Personnel	and	Records	Inspection	Division
อาคาร 1  ชั้น 17  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3762   โทรสารกลาง  0-2253-3832

ผบก. พล.ต.ต. สมชำย   ชูชื่น 0-2205-3789  [3789] 08-9226-6775, 
09-0962-8998

รอง ผบก. พ.ต.อ. ภมร   รัตนสมัย 0-2205-3770  [3770] 08-1943-9343
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทวีพร   มั่นชวนนท์ 0-2205-3754  [3754] 08-9004-3411
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ส�ยพิณ   คงจู 0-2205-3781  [3781] 08-9446-1685
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ลักขณ�   ศักดิแพทย์ 0-2205-3781  [3781] 08-1936-6695
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�โนชญ์   จิตรภักดี 0-2205-3780  [3780] 08-1623-7040, 

08-1841-6011
รอง ผบก. พ.ต.อ. กมลเดช   อนุกูล 0-2205-3780  [3780] 08-1584-0329

ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ดิษฐวัฒน์  ป�นกลิ่นกุลดิษย์ 0-2205-3775  [3775] 08-5123-1894
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิร�ภรณ์  เรืองเพชร์ 0-2205-3776  [3776] 08-6011-9442
สว. พ.ต.ท.หญิง นุสร�  ตระก�รรังสี 0-2205-3762  [3762] 08-9780-9555
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายการประชุม 1   โทรส�รกล�ง  0-2205-3787

ผกก. พ.ต.อ. มนตรี  วิชัยย�  0-2205-3779 (3779) 08-9815-3184
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�วรรษ  ม�นะปรีช�  0-2205-3784 (3784) 08-1629-0281
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณัฐชนันท์  ศรีนิล  0-2205-3786 (3786) 08-3542-5422
สว. พ.ต.ท. ชัยเดช  ใจวงค์เป็ง  0-2205-3783 (3783) 08-1031-8399
สว. พ.ต.ท.หญิง สุช�ด�  สุวรรณช�ติ  0-2205-3771 (3771) 08-9769-0682
สว. พ.ต.ท. สุทธิพันธ์  วรรณคำ�  0-2205-3785 (3785) 08-1400-0880
สว. พ.ต.ต.หญิง เส�วณีย์   พ�หุรักษ์  0-2205-3785 (3785) 08-9888-8892

ฝ่ายการประชุม 2 

ผกก. พ.ต.อ. ทิว�  บุญวรรณศิริ 0-2205-3765  [3765] 08-6074-6573
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์  อรุณพันธ์ 0-2205-3788  [3788] 08-1441-6415
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสงค์   ศิลปว�นิชย์ 0-2205-3788  [3788] 08-1962-0995
สว. พ.ต.ท. วัจน์  บรรพโกสน 0-2205-3782  [3782] 08-3058-8878
สว. พ.ต.ท.หญงิ เปรมสกุ�ญจน ์ ศรปี�กพนงั 0-2205-3788  [3788] 08-9483-8185
สว. พ.ต.ท.หญงิ อดุมลกัษณ ์  ฉ�ย�ลกัษณ์ 0-2205-3788  [3788] 08-1630-3066
สว. พ.ต.ต. ทรงเวทย์   ศรีธรรม 0-2205-3788  [3788] 08-5508-6789

ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1       โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3759
ผกก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ  เพียรชอบ 0-2205-3761 [3761] 08-1890-7614
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิรปรเมษฐ  เกิดอินท์ 0-2205-3755 [3755] 08-1813-0763
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อนุสรณ์  นกเพชร 0-2205-3751 [3751] 08-1935-9800
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นุชน�ท   อิ่มฤทธ� 0-2205-3751 [3751] 08-1849-4762
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เบญจพร  สมศักดิ์ 0-2205-3751 [3751] 08-2329-4781
สว. พ.ต.ท. พิช�ภพ  อ�จมังกร 0-2205-3759 [3759] 08-9795-5063
สว. พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์  พิมพ์สวัสดิ์ 0-2205-3752 [3752] 08-0267-6140
สว. พ.ต.ต. สุทัศน์   เศรษฐนันท์ 0-2205-3753 [3753] 08-7111-6561
สว. ร.ต.อ. จิรเดช   กลั่นสุวรรณ 0-2205-3753 [3753] 08-5813-3902

ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2  โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3760
ผกก. พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ  สุนทรปก�สิต 0-2205-3758  [3758] 08-6611-7729
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุนทร  วิรัตน์ชย�งกูร 0-2205-3763  [3763] 08-3545-1127
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสรี  วจีสัจจะ 0-2205-3757  [3757] 08-1578-7900
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรีช�   สระทองคำ� 0-2205-3760  [3760] 08-5730-2047
รอง ผกก. พ.ต.ท. ม�นพ   ทำ�พันธ์จ�ก 0-2205-3757  [3757] 08-6607-6858
สว. พ.ต.ท.หญิง สมจิตร  ล้อชูสกุล   0-2205-3767  [3767] 08-9116-3353
สว. พ.ต.ท. ณัฐนิติ   หลุ๊ดหล๊ะ 0-2205-3767  [3767] 08-1753-4884
สว. พ.ต.ท. พงศ์พัฒน์   แก้วศรีห�ภัทร 0-2205-3767  [3767] 08-9991-9418
สว. พ.ต.ต.หญิง ณชนก   เตชะวสัญญู 0-2205-3767  [3767] 08-9049-2621
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สง.ก.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายทะเบียนประวัติ    โทรส�รกล�ง  0-2205-2417
ผกก. พ.ต.อ.หญิง อโนช�   ญ�โณทัย 0-2205-1042 [1042] 08-1812-5232
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลินด�   จันทร์เจริญศิลป์ 0-2205-1042 [1042] 08-1399-5008
รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   บุตรดีวงษ์ 0-2205-1042 [1042] 08-6095-0792
สว. พ.ต.ท.หญิง เบญจ�   นิล�บุตร 0-2205-1725 [1726] 08-7712-1551
สว. พ.ต.ท.หญิง รวีวรรณ   มีขำ� 0-2205-1725 [1726] 08-1668-3535
สว. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   กฤษณสุวรรณ 0-2205-1725 [1726] 08-9151-9300
สว. พ.ต.ท.หญิง อรรธย�   ป้องอติคุณ 0-2205-1725 [1726] 08-1807-9394

ฝ่ายนิติการ

ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   ภู่ถ�วร 0-2205-3764 [3764] 08-9167-6525
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนูศักดิ์   ปรีศิริ 0-2205-3777 [3766] 08-6042-9600
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ตันติวุฒิวร 0-2205-3777 [3777] 08-1689-7060
สว. พ.ต.ท.หญิง บุญเจือ   ศรีทองฉิม 0-2205-3777 [3769] 08-1689-1455
สว. พ.ต.ท.หญิง อรอุม�  ซิบยก 0-2205-3777 [3769] 08-2569-1292
สว. พ.ต.ท. พนธ์พิพัฏ   ธรรมจินโน 0-2205-3777 [3769] 08-6311-6389
สว. พ.ต.ต. วิโรจน์   รัตนตรัยเจริญ 0-2205-3777 [3769] 08-1495-7833

กองมาตรฐานวินัย	 Disciplinary	Standard	Division
อาคาร 1 ช้ัน 18  สำานกังาน ก.ตร. สำานกังานตำารวจแหง่ชาติ  ถนนพระรามที ่1  แขวงวังใหม ่ เขตปทมุวัน  กรงุเทพมหานคร 10330   

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3881  โทรสารกลาง 0-2205-3881 

Web Site : http://dsd.police.go.th         E-mail : mn0039@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ไพบูลย์   คงกิตติโสภี 0-2252-0885 [3889] 08-1927-2783
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดุลย์   ชัยเลิศ 0-2205-3884 [3884] 08-6532-7771
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง พรพิมล   อุตมโชติ 0-2205-3885 [3885] 08-1925-4667

ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วชิรพงษ์   แก้วดวง 0-2205-3886 [3886] 08-1804-8662
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิริชัย   ปักเสติ 0-2205-3867 [3867] 08-1736-2146
สว. ร.ต.อ. วีระพล   ลิ้มวัฒน�นิมิตกุล 0-2205-3867 [3867] 08-3062-4792

กลุ่มงานพิจารณา 1

ผกก. พ.ต.อ. ทักษพงศ์   รื่นกลิ่น 0-2205-3887 [3887] 08-1666-1382
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุช�   แสงทอง 0-2205-3882 [3882] 08-6392-3101
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุช�   สุวรรณวัฒน� 0-2205-3879 [3879] 08-1821-5962
สว. พ.ต.ท. ฉลอง   จันทร์สิน 0-2205-3882 [3882] 08-9159-9831
สว. พ.ต.ท. รัฐวงศ์   อำ�พิน 0-2205-3879 [3879] 08-3197-1116
สว. พ.ต.ท. สุช�ติ   ลอยลิบ 0-2205-3879 [3879] 08-7828-1386
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กลุ่มงานพิจารณา 2

ผกก. พ.ต.อ.สุรินทร์   กลกิจ 0-2205-3876 [3876] 08-1648-7813
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรสิทธิ์   พันธกิจจกุล 0-2205-3873 [3873] 08-3156-9991
รอง ผกก. พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์   จิตต์โกมุท 0-2205-3876 [3876] 08-1647-1810
สว. พ.ต.ท. ดุสิต   จิตรขุนทด 0-2205-3876 [3876] 08-6393-6532
สว. พ.ต.ต. ดุลย์ทัศน์   สุวรรณมณี 0-2205-3876 [3876] 09-0568-2524
สว. พ.ต.ต.หญิง นวลอนงค์   โต้ด้วง 0-2205-3871 [3871] 08-7594-5551

กองอุทธรณ์		 Disciplinary	Appeal	Division
อาคาร 1 ชั้น 18 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2252-9388 โทรสารกลาง  0-2252-9388 

Web Site : www.utthon.police.go.th      E-mail : utthon.police@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. นพรัตน์   รินทพล 0-2253-7886 [3850] 08-1878-6956
รอง ผบก. พ.ต.อ. นพดล   รัตนมงคลม�ศ [3854] 08-1615-9150
รอง ผบก. พ.ต.อ. กำ�พล   กอสกุล [3851] 08-9918-1919
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรยศ   มุธุวรรณ [3851] 08-4144-4515
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง ฉัตรนภ�   มหถ�วร [3856] 08-6586-5868

ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิม�ล�  อินทรแป้น [3852] 08-1711-6373
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เย�วลักษณ์   อรรถเษม [3856] 08-1701-2347
สว. พ.ต.ท. วร�ห์   ก�ญจนะว�หะ [3856] 08-6385-3294
สว. พ.ต.ท.หญิง วไลรัตน์   มะลิวรรณ [3856] 08-5289-8549

กลุ่มงานพิจารณา 1

ผกก. พ.ต.อ. วิษณุ   รัมมนต์ [3862] 08-1257-8089
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณปภัช   สุนทรอำ�ไพ [3864] 08-1431-6290
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยยศ   ทองแสง [3865] 09-2005-7084
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เกสม�ศ   รื่นเริงใจ [3866] 08-9890-8626
สว. พ.ต.ต. วิเศษ   รังษีขจี [3856] 08-1443-7788
สว. พ.ต.ต. ปร�โมทย์   พุ่มบรรเท� [3863] 08-9881-6911

กลุ่มงานพิจารณา 2

ผกก. พ.ต.อ. สุรพล   ม�นะกุล [3868] 08-1843-4321
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิระ   กิจสถ�น [3858] 08-1844-4035
รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�เริง   วุ่นสั่งทำ� [3877] 08-4044-4246
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไกรวิศท์   แสนทวีสุข [3863] 08-1334-4633
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สง.ก.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว. พ.ต.ต. ปัญญ�   แตงฮ่อ [3863] 08-6330-1888
สว. ร.ต.อ. เชษฐ�   วัฒนปริญญ� [3863] 08-6733-6377

กองร้องทุกข์		 Complaint	Division
อาคาร 1 ชั้น 18 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3860  โทรสารกลาง 0-2252-6444

Web Site : www.complaint.police.go.th  E-mail : psn.police@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สมยศ   อินทร์จันทร์ 0-2251-6957 [3886] 08-6895-1381

รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐพงษ์   พูลน้อย 0-2253-4909 [3857] 08-6508-2792

รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐพล   สุวช�ติ 0-2253-4909 [3857] 08-1345-4089

รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อุษ�   รัตนภ�สุร 0-2252-6444 [3872] 08-1347-7759

ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นิธิช�ธัญญ์   นิติวัฒน�นนท์   0-2252-6444 [3870] 08-4759-9544
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุนทร   สิทธิย�นันท์ 0-2252-6444 [3871] 08-1499-6058
สว. พ.ต.ต. ชย�กร   พันธุส�คร 0-2252-6444 [3860] 08-9995-3599

กลุ่มงานพิจารณา 1

ผกก. ว�่ที ่พ.ต.อ. สมเกยีรต ิ  เพญ็ศริสิมบรูณ์ 0-2252-6444 [3859] 08-1851-9683
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรพัศ   คำ�พ�นิช 0-2252-6444 [3859] 08-1316-4682
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส่งศักดิ์   ส�ธร�ลัย 0-2252-6444 [3875] 08-7007-9454
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีรพันธ์   ส�รธรรม 0-2252-6444 [3860] 08-1346-4555
สว. พ.ต.ท. พรชัย   คงแก้ว 0-2252-6444 [3861] 08-9668-6942
สว. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   ก่อสกุล 0-2252-6444 [3875] 08-9881-9999
สว. พ.ต.ต.หญิง ฐิต�ภรณ์   ลิ้มจรูญ 0-2252-6444 [3875] 08-4994-9392

กลุ่มงานพิจารณา 2 

ผกก. พ.ต.อ. ธัชพล   สิทธิวงค์ 0-2252-6444 [3874] 08-1763-6675

รอง ผกก. พ.ต.ท. ยุทธชัย   ทรงอภิรัชต์ 0-2252-6444 [3853] 08-9243-2042
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   เทพรักษ์ 0-2252-6444 [3853] 08-2354-6941
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนต์ชัย   อรุณส่องแสงดี 0-2252-6444 [3875] 08-6353-1066
สว. พ.ต.ต. วิสุทธิ์   พรบุญญพัฒน์ 0-2252-6444 [3861] 08-0228-7108

สว. พ.ต.ต. วันชัย   วิริยะสุนทรวงศ์ 0-2252-6444 [3875] 08-9478-7688

สว. พ.ต.ต.หญิง กมลวรรณ   บรรลือห�ญ 0-2252-6444 [3875] 08-9478-1212
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สำ�นักง�นจเรตำ�รวจ 

Office Of Inspector General

701/701 ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์กลาง   0-2509-8797 ต่อ 1900 โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1219]    

Web Site : www.jaray.police.go.th   E-mail : jaray@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

จตร.(หน.จต.) พล.ต.ท. นเรศ   นันทโชติ 0-2509-9811 08-1910-8888
รอง จตร. พล.ต.ต. ธณัท   วงศ์สุวรรณ 0-2509-8797 [1022] 08-0995-3089
รอง จตร. พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์    ธ�รีฉัตร 0-2509-8797 [1046] 08-1844-4462
รอง จตร. พล.ต.ต. สุธีร์   เนรกัณฐี 0-2509-8797 [1052] 08-1490-9090
รอง จตร. พล.ต.ต. ชวัลวิทย์   วีรเดชกำ�แหง 0-2509-8797 [1072] 08-1887-7115
รอง จตร. พล.ต.ต. จ�รุวัฒน์   ไวศยะ 0-2509-8797 [1046] 08-1812-6006
รอง จตร. พล.ต.ต. ขจรศักดิ์   ป�นส�คร 0-2509-8797 [1108] 08-1655-6366
รอง จตร. พล.ต.ต. กรเอก   เพชรไชยเวส 0-2509-8797 [1068] 08-2419-5999
รอง จตร. พล.ต.ต. จักรกฤษศณ์   สิงห์ศิล�รักษ์ 0-2509-8797 [1097] 08-1625-8211
รอง จตร. พล.ต.ต. เกรียงศักดิ์   อรุณศรีโสภณ 0-2509-8797 [1089] 08-1734-7887
รอง จตร. พล.ต.ต. เพชรัตน์   แสงไชย 0-2509-8797 [1032] 08-1845-0995
รอง จตร. พล.ต.ต. จำ�นงค์   รัตนกุล 0-2509-8797 [1018] 09-9554-5659
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง รัชด�   จุฑ�รัตน์ 0-2509-8797 [1010] 08-6368-8426

กองบังคับการอ�านวยการ	     General	Staff	Division	
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 ต่อ 1209  

ผบก. พล.ต.ต. เอก   เอกศำสตร์ 0-2509-9303 08-7989-9191
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยรรยง   กองเงิน 0-2509-8797 [1208] 08-1484-3899
รอง ผบก. พ.ต.อ. มงคล   เกตุพันธ์ 0-2509-8797 [1208] 08-1858-8999
รอง ผบก. พ.ต.อ. อำ�นวย   มณีรัตน์ 0-2509-8797 [1208] 08-9768-3113
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. นภดล   ปุณยศิริกุล 0-2509-8797 [1209] 08-9991-3957

ฝ่ายธุรการและก�าลังพล   โทรศัพท์กล�ง 0-2509-9371, 0-2509-8797 [1219]
ผกก. พ.ต.อ. สุรพงศ์   เปล่งขำ� 0-2509-8797 [1211] 08-1627-4500
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิรชย�   ปิลันธนดิลก 0-2509-8797 [1211] 08-9107-5509
สว. พ.ต.ท. วรพจน์   หวลม�นพ 0-2509-8797 [1211] 08-1174-9865
สว. พ.ต.ต. พงษ์ฐกฤต   เอื้อประเสริฐ 0-2509-8797 [1211] 08-4708-5860
สว. พ.ต.ต. ธงฉ�น   ตันบุญเจริญ 0-2509-8797 [1211] 08-6548-4321

ฝ่ายยุทธศาสตร์  โทรศัพท์กล�ง 0-2509-8797 [1321]   โทรส�รกล�ง 0-2509-9372
ผกก. พ.ต.อ.หญิง นิรชร   วิทยกุล 0-2509-5797 [1221] 08-1888-4980
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุธ�สินี   บัวช่วย 0-2509-5797 [1241] 09-6469-5161
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จต.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว. พ.ต.ท. วัชรพล   บำ�เพ็ญนรกิจ 0-2509-5797 [1225] 08-1623-9269
สว. พ.ต.ท.หญิง ธนิด�   ทัศน� 0-2509-5797 [1312] 08-5919-4381
สว. พ.ต.ต. อัครวินท์   พีระภ�นนท์ 0-2509-5797 [1309] 08-1406-8030

ฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง   โทรศัพท์กล�ง 0-2509-8797 [1233]    โทรส�รกล�ง 0-2509-9373

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พรพิมล   อมรวัฒน� 0-2509-8797 [1233] 08-1814-6843
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธิติพัทธ์   จิตต�ศิรินุวัตร 0-2509-8797 [1233] 08-9968-2233
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ   บุญม� 0-2509-8797 [1233] 08-9203-8873
สว. พ.ต.ต.หญิง จิรัตน์   สถิติรัต 0-2509-8797 [1233] 08-9615-5566

ฝ่ายติดตามประเมินผล   โทรศัพท์กล�ง 0-2509-8797 [1322]

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุพิณด�   เต็งนุกูลกิจ 0-2509-9374 08-6518-5412
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติ   อ�จร�ชกิจ 0-2509-9374 08-9516-7705
สว. พ.ต.ท.หญิง โสภ�   ทุม�ภ� 0-2509-9374 08-1572-1919
สว. พ.ต.ท. พีรพัฒน์   พิบูลย์ 0-2509-9374 08-6348-3326

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

อ�ค�ร 17 ชัน้ 1 (ส่วนหน้�) สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิถ.พระร�มที ่1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพมห�นคร 10330
โทรศัพท์กล�ง  0-2205-1184  โทรส�รกล�ง 0-2251-2981
701/701 ถนนร�มอินทร�  แขวงท่�แร้ง  เขตบ�งเขน  กรุงเทพมห�นคร  10220
โทรศัพท์กล�ง  0-2509-8797 [1341]  โทรส�รกล�ง  0-2509-9495

ผกก. พ.ต.อ. จ�รึก   อ้นอ�รี 0-2509-8797 [1341] 08-1824-9365
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ�ส�ฬห์   ถมย� 0-2509-8797 [1341] 08-1610-2118
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศรีศักดิ์   พรหมบุญ 0-2509-8797 [1341] 08-1408-8409
สว. พ.ต.ท. ธัชพล   บูรณศิลป์ 0-2205-1184 08-1377-1313
สว. พ.ต.ท. วีระ   เทพกลำ่� 0-2509-8797 [1341] 08-1903-0534
สว. พ.ต.ท.หญิง ธนัชช�   ธน�ดลพิพัฒน์ 0-2205-1184 08-9762-7347
สว. พ.ต.ท. นิรันดร   โกมลรัตน์ 0-2509-8797 [1341] 08-1804-8225

ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณโทรศัพท์กล�ง 0-2509-8797 [1349], 0-2509-9376 โทรส�รกล�ง 0-2509-8797 [1333]

ผกก. พ.ต.อ. ศักรินทร์   ตันติภัณฑรักษ์ 0-2509-8797 [1331] 08-1442-5666
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวิทย์   นันทกอบกุล 0-2509-9376 08-1423-6157
สว. พ.ต.ต. โกมล   รุธิรบริสุทธิ์ 0-2509-9376 08-9891-1994
สว. พ.ต.ต. นิติ   ด่�นไพบูลย์ 0-2509-9376 08-6328-6889

กองตรวจราชการ	1	 Inspection	Division	1
โทรศัพท์กลาง  0-2509-8797 [1018]  โทรสารกลาง  0-2509-8797 [1019]

Web Site : www.jaray.police.go.th             E-mail : jaray_i1@royalthaipolice.go.th

จตร.(หน.จต.) พล.ต.ท. นเรศ   นันทโชติ 0-2509-9811 08-1910-8888
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

รอง จตร. พล.ต.ต. จำ�นงค์   รัตนกุล 0-2509-8797 [1018] 09-9554-5659
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง รัชด�   จุท�รัตน์ 0-2509-8797 [1010] 08-6368-8426
ผบก. พล.ต.ต. กฤษณะ   สินธุเดชะ 0-2509-8797 [1014] 08-1611-3699
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุรินทร์   พงษ์พนัศ 0-2509-8797 [1018] 08-6336-6154
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   พฤกษจำ�รูญ 0-2509-8797 [1018] 08-1832-8877
รอง ผบก. พ.ต.อ. น�วิน   เส็งสมวงศ์ 0-2509-8797 [1018] 08-8758-3740

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สรเสริญ   ใช้สถิตย์ 0-2509-8797 [1018] 08-1867-4757
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัญช�   แสงสุริยฤทธิ์ 0-2509-8797 [1018] 08-5161-6738
สว. พ.ต.ท. วีระชีพ   ช. ชมเมือง 0-2509-8797 [1018] 08-1333-7011

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. สุรินทร์   สว่�งแสง 0-2509-8797 [1018] 09-4497-1319
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุกรี   สินเย็น 0-2509-8797 [1018] 08-1565-3652
สว. พ.ต.ท.หญิง ปทิตต�   เริงเกษตรกิจ 0-2509-8797 [1018] 08-1274-9224

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   กัลย�วุฒิพงศ์ 0-2509-8797 [1018] 08-7340-6116
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติวัตน์   กฤษณะทรัพย์ 0-2509-8797 [1018] 08-1269-8523
สว. พ.ต.ท. ม�นพ   ลี้ประส�นสกุล 0-2509-8797 [1018] 08-1339-6474

กองตรวจราชการ	2	 Inspection	Division	2
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797, 0-2509-8797 [1027]  โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1029]

Web Site: www.jaray.police.go.th   E-mail : jaray_i2@royalthaipolice.go.th

จตร. พล.ต.ท. พิสิฏฐ์   พิสุทธิ์ศักดิ์ 0-2509-8797 [1021] 08-1142-7675
รอง จตร. พล.ต.ต. ธณัท   วงศ์สุวรรณ 0-2509-8797 [1022] 08-0995-3089
นว. (สบ 2) พ.ต.ท. คมกฤช   เอกโพธิ์ 0-2509-8797 [1020] 08-4717-1973
ผบก. พล.ต.ต. นัยวัฒน์   ผะเดิมชิต 0-2509-8797 [1024] 08-1832-1614
รอง ผบก. พ.ต.อ. ถ�วร   ข�วสอ�ด 0-2509-8797 [1027] 08-6336-3272
รอง ผบก. พ.ต.อ. เอกชัย   อัครวงษ์ 0-2509-8797 [1027] 08-1626-5941
รอง ผบก. พ.ต.อ. เดช�   กัลย�วุฒิพงศ์ 0-2509-8797 [1027] 08-1493-6853
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. สมัชช�   มห�พรหม 0-2509-8797 [1028] 08-7760-0006

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ภูรินทร์   ไพโรจน์สรคุปต์ 0-2509-8797 [1027] 09-7062-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   ชัยเขื่อนขันธุ์  0-2509-8797 [1027] 08-9484-5117
สว. พ.ต.ท. ทวี   จันทะคัด 0-2509-8797 [1027] 09-0973-9233
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ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 

ผกก. พ.ต.อ. ปิยมิตร   วิภ�ตะศิลปิน 0-2509-8797 [1027] 08-1666-1526

รอง ผกก. พ.ต.ท. อรรถพล   อิทธิโยภ�สกุล 0-2509-8797 [1027] 08-1657-7222

สว. พ.ต.ท. พลเดช   สังข์ศิริ 0-2509-8797 [1027] 08-2424-9111

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 

ผกก. พ.ต.อ. พัฒน์ชนนท์   เกียรตินันท์ 0-2509-8797 [1027] 08-7822-8118

รอง ผกก. พ.ต.ท. ชล�สินธุ์   จันทรจน� 0-2509-8797 [1027] 08-1854-4466

สว. พ.ต.ท.หญิง ด�ริณี   ศุภธีร�รักษ์ 0-2509-8797 [1027] 08-1867-5144

กองตรวจราชการ	3	 Inspection	Division	3
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1033] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1033]

Web Site : www.jaray.police.go.th     E-mail : jaray@royalthaipolice.go.th

จตร. พล.ต.ท. สุรพล   ทองประเสริฐ 0-2509-8797 [1031] 08-1633-4444

รอง จตร. พล.ต.ต. เพชรัตน์   แสงไชย 0-2509-8797 [1032] 08-1845-0995

นว.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง วรลกัษณ์   สทิธมิห�ทรพัย์ 0-2509-8797 [1030] 08-1726-8999

ผบก. พล.ต.ต. ฉัตรชัย   สุรเชษฐพงษ์ 0-2509-8797 [1034] 08-6567-8769

รอง ผบก. พ.ต.อ. สนั่น   วงศ์เพียร 0-2509-8797 [1033] 08-1650-8281

รอง ผบก. พ.ต.อ. กรณ์ณพัชญ์   กิตติพิบูลย์ 0-2509-8797 [1033] 08-9992-3852

รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง พิมม�ศ   เปลี่ยนดี 0-2509-8797 [1033] 08-9695-5040

นว.(สบ 1) ร.ต.อ. สุรโชค   กังว�นว�นิชย์ 0-2509-8797 [1038] 08-6605-5132

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. โยธิน   โตสง่� 0-2509-8797 [1033] 08-1752-8484
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภวัช   ป�นแดง 0-2509-8797 [1033] 08-5222-5151
สว. พ.ต.ท.หญิง กันต�   เมฆ�นนท์ 0-2509-8797 [1033] 08-0900-4407

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ภคยศ   ทนงศักดิ์ 0-2509-8797 [1033] 08-1819-9942
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูริส   จินตร�นันท์ 0-2509-8797 [1033] 08-5825-1555
สว. พ.ต.ท. รักพงษ์   พงษ์เพียจันทร์ 0-2509-8797 [1033] 08-1694-0371

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐกร   ประภ�ยนต์ 0-2509-8797 [1033] 08-1910-4567
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กฤชมน   โชติพัฒนกุล 0-2509-8797 [1033] 08-4154-4653
สว. พ.ต.ท. ชัยยศ   คงเพียรธรรม 0-2509-8797 [1033] 08-6021-2996
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กองตรวจราชการ	4	 Inspection	Division	4
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1046] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1049]

Web Site : www.jaray.police.go.th

จตร. พล.ต.ท. สันติ   มะลิขำว 0-2509-8797 [1046] 08-1959-5445
รอง จตร. พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์    ธ�รีฉัตร 0-2509-8797 [1046] 08-1844-4462
รอง จตร. พล.ต.ต. จ�รุวัฒน์   ไวศยะ 0-2509-8797 [1046] 08-1812-6006
ผบก. พล.ต.ต. จรวย   ผลประเสริฐ 0-2509-8797 [1046] 08-1962-2807
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภควุฒิ   โสม�บุตร 0-2509-8797 [1046] 08-3887-7121
รอง ผบก. พ.ต.อ. รัชพล   แก้วเกตุ 0-2509-8797 [1046] 08-1855-9559
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฐิติณัฏฐ์   สิทธิชัย 0-2509-8797 [1046] 08-9994-8745

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธภูมิ   ปั้นล�ยน�ค 0-2509-8797 [1046] 08-1836-4643
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทัศน์   ศิลธรรม 0-2509-8797 [1046] 08-1630-8887
สว. พ.ต.ท.หญิง รักต�ภ�   วงษ์ยอด 0-2509-8797 [1046] 09-3893-5469

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ฉัตรชัย   ศักด�วิศิษฏ์ 0-2509-8797 [1046] 08-1639-4101
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครเดช   เพ็ชร์ยัง 0-2509-8797 [1046] 08-6852-4330
สว. พ.ต.ต. ศุภโชค   ศรีเทียน 0-2509-8797 [1046] 08-7785-1008

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. วิทย�   ศรีประเสริฐภ�พ 0-2509-8797 [1046] 08-4677-1177
รอง ผกก. พ.ต.อ. วันช�ติ   หลอดทอง 0-2509-8797 [1046] 08-9764-3522
สว. พ.ต.ท. บัญชร   จำ�ป�จันทร์ 0-2509-8797 [1046] 09-2505-4343

กองตรวจราชการ	5	 Inspection	Division	5		
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1058]  โทรสารกลาง  0-2509-8797 [1059]

Web Site : www.jaray.police.go.th     E-mail : jaray5@hotmail.com

จตร. พล.ต.ท. สุชำติ   ธีระสวัสดิ์ 0-2509-8797 [1051] 08-1858-8855
รอง จตร. พล.ต.ต. สุธีร์   เนรกัณฐี 0-2509-8797 [1052] 08-1490-9090
นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ศษณรรฐ   รัตนเศวตรวงศ์ 0-2509-8797 [1050] 09-4461-6954
ผบก. พล.ต.ต. อนิกธัญญ์   ชยสุทธำ 0-2509-8797 [1054] 08-1643-5888
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย   อ�ยุโย 0-2509-8797 [1058] 08-6900-0678
รอง ผบก. พ.ต.อ. บดินทร์   เจริญวงษ์ 0-2509-8797 [1058] 09-8545-9641
รอง ผบก. พ.ต.อ. เวทวิชญ์   เนียมอินทร์ 0-2509-8797 [1056] 08-2323-9666
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ณรัช   มูลศ�สตรส�ทร 0-2509-8797 [1055] 08-9137-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ละออ   ศุภศิริ 0-2509-8797 [1058] 08-1819-4219
สว. พ.ต.ท.หญงิ ธนัยพฒัน์   ชยัธนทัศภุกลุ 0-2509-8797 [1058] 09-5708-9953

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ชวิน   เกิดสวัสดิ์ 0-2509-8797 [1058] 08-1732-8678
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมเด็จ   ส�บ้�นกล้วย 0-2509-8797 [1058] 08-1441-1366
สว. พ.ต.ท. พยุงค์   ไชยพุฒ 0-2509-8797 [1058] 09-8247-9169

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   เฉลิมฉัตร์ 0-2509-8797 [1058] 08-1931-2488
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสน่ห์   เสนน้อย 0-2509-8797 [1058] 08-1932-1287
สว. พ.ต.ท. ปกครอง   เจริญศิลป์ 0-2509-8797 [1058] 08-1721-1173

กองตรวจราชการ	6	 Inspection	Division	6
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1068, 1963] โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1069]

Web Site : www.jaraykt6 .com

จตร. พล.ต.ท. วรัญวัส   กำรุณยธัช 0-2509-8797 [1068] 09-7068-9387
รอง ผบช. พล.ต.ต. กรเอก   เพชรไชยเวส 0-2509-8797 [1068] 08-2419-5999
ผบก. พล.ต.ต.หญิง อัญชนำ   ศรีทรงผล 0-2509-8797 [1068] 08-1819-5837
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฐนกร   เมืองทอง 0-2509-8797 [1068] 08-1819-6292
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   อ่อนป�น 0-2509-8797 [1068] 08-1628-6818
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทัศนัยย์   พรั่งพิบูลย์ 0-2509-8797 [1068] 09-1991-5254

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นภษร   เพ็งรุ่ง 0-2509-8797 [1068] 08-1989-6902
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพรุจ   อู่เงิน 0-2509-8797 [1068] 08-1905-9877
สว. พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี   แสงสุข 0-2509-8797 [1068] 09-0551-9598

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. นร�   ฐ�นิตสรณ์ 0-2509-8797 [1068] 08-7096-6363
รอง ผกก. พ.ต.ท. จรรยวรรธน์   วิเศษชูช�ติกุล 0-2509-8797 [1068] 09-5496-1936
สว. พ.ต.ท. ทัศน์พงษ์   คงทัพ 0-2509-8797 [1068] 08-6331-5853

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สันติ์นที   ประยูรรัตน์ 0-2509-8797 [1068] 08-6600-9831
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัชกฤต   เมฆวัฒนกุล 0-2509-8797 [1068] 08-1939-1369
สว. พ.ต.ท. นิรุตติ์   เพ็ญกุล 0-2509-8797 [1068] 08-6811-5353
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กองตรวจราชการ	7	 Inspection	Division	7
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1079]  โทรสารกลาง  0-2509-8797 [1079]

Web  Site : www.jaray.police.go.th    E-mail : jaray7@hotmail.com

จตร. พล.ต.ท. ชยุต   ธนทวีรัชต์ 0-2509-8797 [1071] 08-1831-1515
รอง ผบช. พล.ต.ต. ชวัลวิทย์   วีรเดชกำ�แหง 0-2509-8797 [1072] 08-1887-7115
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. สุภชัย   เพชรช่วย 0-2509-8797 [1070] 08-6680-3870
ผบก. พล.ต.ต. ขจรศักดิ์   อ.โพธิ์ทอง 0-2509-8797 [1074] 08-1845-9179
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิศ�ล   ภุมรินทร์ 0-2509-8797 [1079] 08-1935-5730
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   วัฒนพันธุ์ 0-2509-8797 [1079] 08-1408-4459
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีรวิทย์   เจียรประดิษฐ์ 0-2509-8797 [1079] 08-1421-2626

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พิชัยรัฐ  อยู่เย็น 0-2509-8797 [1079] 08-1636-7606
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุร�งกูล  พลอินต๊ะ 0-2509-8797 [1077] 08-0626-8433
สว. พ.ต.ท. พ�ยัพ  โสธร�งกูล 0-2509-8797 [1079] 08-1840-4157

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ดำ�รงศักดิ์    สว่�งง�ม 0-2509-8797 [1079] 08-1423-2929
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมยศ    ศรีเรือง 0-2509-8797 [1079] 08-9964-5446
สว. พ.ต.ท. วรินทร   พวงแก้ว 0-2509-8797 [1079] 08-5774-8799

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สรรค์พิสิฐ   แย้มเกษร 0-2509-8797 [1079] 08-1926-4466
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดิเรก   ช�วสวน 0-2509-8797 [1079] 09-4668-3124
สว. พ.ต.ท. เรืองศักด์   บุญยัง 0-2509-8797 [1079] 08-6124-1234

กองตรวจราชการ	8	 Inspection	Division	8
โทรศัพท์กลาง   0-2509-8797 [1089]   โทรสารกลาง   0-2509-8797 [1089]

Web Site : www.jaray.police.go.th

จตร. พล.ต.ท. สุรพล   ทวนทอง 0-2509-8797 [1089] 08-1682-5211
รอง จตร. พล.ต.ต. เกรียงศักดิ์   อรุณศรีโสภณ 0-2509-8797 [1089] 08-1734-7887
ผบก. พล.ต.ต. โพธ   สวยสุวรรณ 0-2509-8797 [1089] 09-5054-5419
รอง ผบก. พ.ต.อ. เทียนชัย   ค�มะปะโส 0-2509-8797 [1089] 08-1552-3938
รอง ผบก. พ.ต.อ. อุดร   วงษ์ชื่น 0-2509-8797 [1089] 08-6448-4249
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิญญู   อำ�นวยสมบัติ 0-2509-8797 [1089] 08-7978-9165
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วัชรินทร์   บุญรักษ์ 0-2509-8797 [1089] 08-1814-5715
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ฉัตรชนก   โสม�ลีย์ 0-2509-8797 [1089] 09-1548-6855
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐวรรณ   หนูจีน 0-2509-8797 [1089] 08-1803-2955

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   ขน�ดนิด 0-2509-8797 [1089] 08-1336-5355
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทย�   ปี่นมี 0-2509-8797 [1089] 08-7084-5185
สว. พ.ต.ท. ปฏิญญ�   ซ�งสุภ�พ 0-2509-8797 [1089] 08-7682-6969

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. มนู   โรจนสินธุ์ 0-2509-8797 [1089] 08-9770-5853
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทัดคำ�   แสงสุกสว่�ง 0-2509-8797 [1089] 08-9604-5959
สว. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   เจียมศิริ 0-2509-8797 [1089] 08-1913-8917

กองตรวจราชการ	9	 Inspection	Division	9		
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1097]  โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1099]

Web Site: www jaray police go.th     E-mail: jaray_i9@royalthaipolice go.th

จตร. พล.ต.ท. ชินทัต   มีศุข 0-2509-8797 [1097] 08-1642-6262
รอง จตร. พล.ต.ต. จักรกฤษศณ์   สิงห์ศิล�รักษ์ 0-2509-8797 [1097] 08-1625-8211
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. สุริยะ   พ่วงสมบัติ 0-2509-8797 [1097] 08-0609-0099
ผบก. พล.ต.ต. ไพบูลย์   อุดมสินค้ำ 0-2509-8797 [1097] 08-1741-8181
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชยธวัช   เส�วนะ 0-2509-8797 [1097] 08-1812-6266
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ปส�ธนีย์   สิทธิสรเดช 0-2509-8797 [1097] 08-1647-2580
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   สุวรรณนิกขะ 0-2509-8797 [1097] 08-2294-4355
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ธนบดี   ศรีแก้ว 0-2509-8797 [1097] 09-1079-3534

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นพดล   ศิริจรรย� 0-2509-8797 [1097] 08-1494-7804
รอง ผกก. พ.ต.ท. สักก์สกล   แสงเดชยุวสีห์ 0-2509-8797 [1097] 08-6627-7171
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   ฉิมพิมล 0-2509-8797 [1097] 08-1315-1760

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ทรงกลด   เกริกกฤตย� 0-2509-8797 [1097] 08-1933-3993
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิศักดิ    ว�สะศิริ 0-2509-8797 [1097] 08-1424-8678
สว. พ.ต.ท. วณัฐพงศ์   ช�ลประเสริฐ 0-2509-8797 [1097] 08-9127-8288



จต.
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิพงศ์   วัศร�กิจ 0-2509-8797 [1097] 08-1641-3333
รอง ผกก. พ.ต.ท. เดช�   ศรีชัย 0-2509-8797 [1097] 08-1720-6277
สว. พ.ต.ท. ธร�ธิป   เสริมศรี 0-2509-8797 [1097] 09-5935-0999

กองตรวจราชการ	10	 Inspection	Division	10
โทรศัพท์กลาง 0-2509-8797 [1108]  โทรสารกลาง 0-2509-8797 [1109]

Web Site : www.jaray.police.go.th    E-mail : jaray_i10@royalthaipolice.go.th

จตร. พล.ต.ท. อนันต์ ศรีหิรัญ 0-2509-8797 [1108] 08-4747-2255
รอง จตร. พล.ต.ต. ขจรศักดิ์  ป�นส�คร 0-2509-8797 [1108] 08-1655-6366
นว.(สบ 2 ) ร.ต.อ. ภัทรพล  ศิล�คม 0-2509-8797 [1108] 08-5445-9664
ผบก. พล.ต.ต. กิติศักดิ์  ดุรงควิบูลย์ 0-2509-8797 [1108] 08-1816-1111
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระพงษ์   ปุสสะรังษี 0-2509-8797 [1108] 08-1133-3778
รอง ผบก. พ.ต.อ. เชิดศักดิ์  อภินันทนีสถิต 0-2509-8797 [1108] 08-1875-1759
รอง ผบก. พ.ต.อ. ล�ภ  ศรีสำ�อ�งค์ 0-2509-8797 [1108] 08-1633-3666

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ทำ�นุรัฐ  คงมั่น 0-2509-8797 [1108] 08-9891-9574
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เบ็ญจวรรณ   นูวบุตร 0-2509-8797 [1108] 08-1493-0358
สว. พ.ต.ท. พัทธ  อินทม�ตย์ 0-2509-8797 [1108] 08-1647-4240

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย  เขียวจักร์ 0-2509-8797 [1108] 08-1619-2634
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีทัต   อ�รยะรัตนกุล 0-2509-8797 [1108] 08-4711-2666
สว. พ.ต.ท. รัศมี   ห�ญใจ 0-2509-8797 [1108] 08-9896-9567

ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สุวิทย์   ม�ดะมัน 0-2509-8797 [1108] 08-1915-8347
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์  บุญถม 0-2509-8797 [1108] 08-5109-5045
สว. พ.ต.ท. บุรินทร์  ยมจินด� 0-2509-8797 [1108] 08-3235-8999

บันทึก
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สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน

Office Of Internal Audit

701/702  ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220

โทรศัพท์กลาง  0-2509-7247    โทรสารกลาง  0-2509-7197

Web Site : http://audit.police.go.th   E-mail : audit@police.go.th

สตส.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ต่อศักดิ์   สอำดพรรค 0-2509-7506 08-1887-1857
รอง ผบช. (ตส) พล.ต.ต. กรีรินทร์   อินทร์แก้ว 0-2509-7510, 7252 08-1839-0006
รอง ผบช. (บร) พล.ต.ต. ส�โรช   นิ่มเจริญ 0-2509-7507-8 08-1257-6886
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง จินตน�   ก�รุณยธร 0-2509-7757 08-0202-1350
นว.(สบ 2) พ.ต.ท. ยุทธพงษ์   เมฆคะ 0-2509-7505 08-1124-2407

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ ศภุลกัษณ์   เหลีย่มวร�งกรู 0-2509-7757 08-5199-2045
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กิจจ�พร    สมกิ่ง 0-2509-7247 08-1966-7861
สว. พ.ต.ต. พัชรวัฒน์   กวินวิศิษฏ์ 0-2509-7247 08-8934-9942
สว. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   จิร�นุกรสกุล 0-2509-7247 08-1933-5573
สว. พ.ต.ท.หญิง จรรย�   เกิดทวี 0-2509-7247 08-1938-0282
สว. พ.ต.ท. สมคะเน   อัครกันทร�กร 0-2509-7247 08-6399-9111

กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน	 Internal	Audit	Development	Sub-Division		
โทรศัพท์กลาง  0-2509-7746    โทรสารกลาง   0-2509-7756  E-mail : pts0014@gmail.com 

กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน   โทรศัพท์กล�ง  0-2509-7246

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร   สังข์ประเสริฐ 0-2509-7246 08-9810-7480
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อนงค์ณัฐ   โฉมง�ม 0-2509-7246 08-5775-9223
สว. พ.ต.ต.หญิง เย�วเรศ   แสงจันทร์ 0-2509-7246 08-1344-9447
สว. พ.ต.ต.หญิง พีรญ�   คงม� 0-2509-7246 08-1860-4226

กองตรวจสอบภายใน	1   Internal	Audit	Division	1
โทรศัพท์กลาง  0-2509-7751    โทรสารกลาง  0-2509-7751    E-mail :  audit_audit1@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐรี    เจริญสม 0-2509-7751 08-4424-5335
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ว�รุณี    เช�วนะกวี 0-2509-7751 08-1617-9327
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง นันท�    ทรงโบรัศมี 0-2509-7751 08-9516-2149
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สตส.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศรัญญ�  ประดับศิลป์ 0-2509-7751 08-1694-4942
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สลักจิตร   พันธุบุศย์ 0-2509-7751 08-1826-3161
สว. พ.ต.ต. ณัฐยุทธ์   แก้วป�น 0-2509-7751 08-6329-9744

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ม�ลินี    จันทรธรรม 0-2509-7751 08-6900-6009
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรัณย�   ไชยเหมวงศ์ 0-2509-7751 09-0961-6268
สว. พ.ต.ท.หญิง รุ่งรัตน์    ศีลส�รรุ่งเรือง 0-2509-7751 08-9778-4708

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ พชิ�ญ�    เศรษฐธนส�โรจน์ 0-2509-7751 09-2738-3425
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อัมพร    วัฒนโยธิน 0-2509-7751 08-9525-5096

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3

ผกก. พ.ต.ท.หญงิ วภิ�วรรณ    เจรญิมณเีวช 0-2509-7248 08-9216-8348
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรพิน    สว่�งโรจน์ 0-2509-7248 08-1915-2467

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ณวรินธิด�   โอมพุทธิพร 0-2509-7751 08-1513-8214
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุช�ด�    ไชยสงคร�ม 0-2509-7751 08-9118-4274

ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พิรมย์รัตน์    ดอนนนท์ 0-2509-7751 08-9499-8043
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุด�    พิมพะ 0-2509-7751 08-1864-8157
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมศรี    วิจ�รณกุล 0-2509-7751 08-6946-2885

กองตรวจสอบภายใน	2	 Internal	Audit	Division	2
โทรศัพท์กลาง 0-2509-7195, 0-2509-7509   โทรสารกลาง 0-2509-7195    E-mail : auditpol21@gmail.com 

กองตรวจสอบภายใน 2 
ผบก. พล.ต.ต. สุริยะ อยู่เย็น 0-2509-7254 08-1580-2795

รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง  รัชนี   จั่นวงศ์แก้ว 0-2509-7195 08-3179-2334
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ชุติม�   ดีวิไลพันธุ์ 0-2509-7195 08-1994-4513
นว.(สบ 1) - - -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. เทิดพงษ์   ลิมปิทีป 0-2509-7195 08-1649-4728
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กษริน   หิรัญยูปกรณ์ 0-2509-7195 08-1336-0162
สว. พ.ต.ท. สมมิตร   ลิตต� 0-2509-7195 08-9798-5945 
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สตส.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุธีร�   ตันหยง 0-2509-7509 08-6895-1706
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�รัตน์   ศรีโกศะบ�ล 0-2509-7509 09-4675-0222

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุจิตร�   รัตนบุรี 0-2509-7509 08-5318-7880
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   ฦๅช� 0-2509-7509 08-1380-3235

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ส�ยใจ   วงศ์ว�นิช 0-2509-7509 08-1407-7899
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ช่อลิลลี่   โวดิษฐ์ 0-2509-7509 09-5697-4646

ฝ่ายตรวจสอบภายในพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. ธีระพงศ์   สระว�สี 0-2509-7509 08-0820-4601
รอง ผกก. พ.ต.ท. เมธี   ศรีทะวงศ์ 0-2509-7509 08-6196-4474
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ  ศญิ�รตัน์   วฒันะพรพัฒน์ 0-2509-7509 08-4717-5297

กองตรวจสอบภายใน		3	 Internal	Audit	Division	3   
โทรศัพท์กลาง  0-2509-7753, 0-2509-7194, 0-2509-7196  โทรสารกลาง   0-2509-7753, 0-2509-7194  E-mail : policets3@gmail.com

กองตรวจสอบภายใน 3

ผบก. พล.ต.ต.หญิง พิมพ์พรรณ    วรชินำคมน์ 0-2509-7255 08-1422-3919
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ศิริม�    วงค์สุวรรณ 0-2509-7753 08-1902-7764
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ปัทม�พร    กองวัง 0-2509-7753 08-4721-8930
นว. (สบ 1) - 0-2509-7753 -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุรพล    จันทรมิตรี 0-2509-7753 08-1341-6092
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสพ   พันแจ้ง 0-2509-7753 08-1552-9273

09-8982-2898 
สว. พ.ต.ท.หญิง นิตย�   รักษ� 0-2509-7753 08-9236-5142

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1  

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศ�   น�น�วัน 0-2509-7196 08-1803-4585
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เจษฎ�   ร่มรื่น 0-2509-7196 08-9782-5998

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วันทนีย์   เทพพรพิทักษ์ 0-2509-7196 08-6976-5939
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมฤดี   ใจใส 0-2509-7196 08-1157-8839
สว. พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส   ทรงเจริญ 0-2509-7196 08-4522-4373
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สลก.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3  

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐ�   เรืองศรี 0-2509-7196 08-1844-6463
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรร   อักษรกริช 0-2509-7196 08-3082-5994

ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ  

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุภ�   ธีระมั่นคง 0-2509-7196 08-9075-0552
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   วงศ์พันธ์ลักษณ์ 0-2509-7196 08-1813-8322
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   ทวีปสูงเนิน 0-2509-7196 08-6570-3504

ส�านักงานเลขานุการต�ารวจแห่งชาต	ิ Office	of	Police	Secretary
อาคาร 17 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1083    โทรสารกลาง  0-2251-3913

Web Site : www.secretary.police.go.th  E-mail  : secretarypolice@hotmail.com

ลก.ตร. พล.ต.ต. กิตติ์รัฐ   พันธุ์เพ็ชร์ 0-2251-8989 08-1177-4141
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงษ์สย�ม   มีขันทอง 0-2205-1238 08-1642-1111
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัฒน�   วงศ์จันทร์ 0-2205-1316 08-5914-4191
รอง ผบก. พ.ต.อ. สร�รัตน์   กิติประวัติ 0-2205-1238 08-6844-3700
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัชว�ล   ปี่ทอง 0-2205-1238 08-1403-7357

ฝ่ายอ�านวยการ            โทรส�รกล�ง  0-2251-3141

ผกก. พ.ต.อ. ยิ่งรัตน์   สอ�ดยิ่ง 0-2205-1238 08-6313-1943
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นุจเรศร์   พันธุ์ช�ติช�ย 0-2205-1083 09-2854-2818
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พัชรี   นรินทร�งกูร 0-2205-1316 08-6366-1655
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ   วรรณโกษิตย์ 0-2205-1085 08-1938-9976
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล,วินัย) พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   เดโช 0-2205-1083 08-9824-2825
สว.(นโยบ�ยและแผน) พ.ต.ต. อิทธิพล   เสือจำ�ศีล 0-2205-1085 08-6753-8199
สว.(ก�รเงิน, พัสดุ) พ.ต.ต.หญิง ปนัดด�   สีสุข 0-2205-1084 08-1868-0037
สว.(พัสดุ ตร.) พ.ต.ต. อนุรักษ์   พรมเมือง 0-2205-1270 08-1805-5292
สว.(เทคโนโลยีฯ) - 0-2205-1505 -
สว.(รับ-ส่ง ตร.) พ.ต.ต. อดิศักดิ์   เนตรคุณ 0-2205-2760 08-1805-9830

ฝ่ายสารบรรณ 1          โทรส�รกล�ง  0-2251-2257

ผกก. พ.ต.อ. พิพัฒน์   ชุ่มมณีกูล 0-2205-1943 08-1901-7799
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทัศนวรรณ   สุทธิวร� 0-2205-1238 08-1632-5712
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชรพงษ์   ฉ�ยวัฒนะ 0-2205-1238 08-4326-9999
สว. พ.ต.ท.หญิง ชฎ�ภรณ์   กิจเกษตรกุล 0-2205-2838 08-7717-7537
สว. พ.ต.ท. เฉลิมพล   เกรียท่�ทร�ย 0-2251-3142 08-1808-2886
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ฝ่ายสารบรรณ 2          โทรส�รกล�ง  0-2251-7964

ผกก. พ.ต.อ. สิริศักดิ์   ดีสิริ 0-2205-1318 08-1754-6540
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิรัชด�   มกรแสน 0-2205-1249 08-4465-4924
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กรรณิก�ร์   เหล่�ทัพ 0-2205-1249 08-1627-7418
สว. พ.ต.ต. ทรงศิลป์   ด�วเรือง 0-2205-1249 08-9274-4365
สว. พ.ต.ต.หญิง ชญ�ภ�   พันธุ์รัตน์ 0-2205-1249 08-1911-8451

ฝ่ายบริการการประชุม และพิธีการ           โทรส�รกล�ง  0-2205-2649

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พิกุล   แสนแก้ว 0-2058-1511 08-1327-7384
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ณฎัฐม�รตัน์   โอชน�นนท์ - -
รอง ผกก. พ.ต.ท. กึกก้อง   ดิศวัฒน์ - -
สว. พ.ต.ต. อดิเรก   โปธิปัน 0-2205-1250 08-1869-6056
สว. พ.ต.ท.หญิง ปิยรัตน์   ชัยเฉลิมศักดิ์ 0-2205-2213 08-9693-7396
สว. พ.ต.ท. วชิรวิชญ์   สุกิน 0-2205-2213 08-2565-5391

กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ       โทรส�รกล�ง 0-2251-8956

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ด�   ประพุฒิศักดิ์ 0-2205-2847 08-9441-2119
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนภณ   สุคนธผล 0-2205-1014 08-1819-6092
สว. พ.ต.ท. ภูวเดช   ธนเฟื่องสุข 0-2205-1014 08-1986-3540
สว. พ.ต.ต. ประพฤทธิ์   เพชรพลอย 0-2205-1014 08-4160-3664

กองการต่างประเทศ	 Foreign	Affairs	Division
อาคาร 1  ชั้น 10  ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-3937   โทรสารกลาง  0-2253-3856

Web Site : http://www.interpolbangkok.go.th   E-mail : foreign@police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อภิชำติ   สุริบุญญำ 0-2205-3929 [3929] 08-6909-5001
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง จงกลวรรณ   บุนน�ค 0-2205-3931 [3931] 08-1840-0340
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อ�ภ�พรรณ   ชลศึกษ์ 0-2205-3928 [3928] 08-9549-4335
รอง ผบก. พ.ต.อ. สหัสสชัย   โลจ�ยะ 0-2205-3926 [3926] 08-1668-8440
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สมพร   พูลเกษม 0-2205-3934 [3934] 08-1647-1991
รอง ผบก.ประจำ� พ.ต.อ. อนุช�   สุทธยดิลก  - 08-6777-9770
รอง ผบก.ประจำ� พ.ต.อ. เขมรินทร์   หัสศิริ  - 08-1499-9767
รอง ผบก.ประจำ� พ.ต.อ. ปนิธ�น   สันติเพ็ชร์  - 08-9666-5773
รอง ผบก.ประจำ� พ.ต.อ. ไกรวิน   วัฒนสิน  - 08-1643-4949

ฝ่ายอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3016, 0-2205-3018

ผกก. พ.ต.อ.หญิง มธุรส   แสวงบุญ 0-2205-3012 [3012] 08-9814-4189
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ   สุภัควิริยะกุล 0-2205-3060 [3060] 08-4670-5330
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปุญณิศ�   ณัชญ์โสภณ 0-2205-3013 [3013] 08-6661-3799
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   พิศเก�ะ 0-2205-3004 [3004] 08-5213-4080
สว. (ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ท.หญิง วรรณด�   ธนกรชยัณทัต 0-2205-3016 [3016] 09-2554-0456

ฝ่ายต�ารวจสากลและประสานงานภมูภิาค 1  โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3001  โทรส�รกล�ง 0-2251-8703

ผกก. พ.ต.อ. กฤษณะ   พัฒนเจริญ 0-2205-3001 [3001] 08-4701-1111
รอง ผกก. พ.ต.ท. หฤษฎ์   เอกอุรุ 0-2205-3001 [3001] 08-8500-5454
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนต์ชัย   ม�ลัย 0-2205-3001 [3001] 08-9838-5739
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดมศักดิ์   สุวรรณแสง 0-2251-3921 [3001] 08-5055-1970
สว. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   จันทร์สุวรรณ์ 0-2205-3001 [3001] 08-0780-3955
สว. พ.ต.ท.หญิง พริมรต�   อินทร์ถมย� 0-2205-3001 [3001] 01-1994-7464
สว. ร.ต.อ. สุรเศรษฐ์   พอบขุนทด 0-2205-3001 [3001] 08-9173-9703

ฝ่ายต�ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 โทรศัพท์กล�ง 0-2205-3000, 0-2255-1953   โทรส�รกล�ง  0-2253-3856

ผกก. พ.ต.อ. จตุรภัทร์   ภิรมย์แก้ว 0-2205-3000 [3000] 08-9896-0966
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทรงเอก   พัชรวิชญ์ 0-2205-3000 [3000] 08-9485-4477
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิเชษฐ์   รุ่งอรุณเลิศ 0-2205-3000 [3000] 08-9173-5007
สว. พ.ต.ท. จตุรงค์   ทองพันเลิศกุล 0-2205-3000 [3000] 08-1843-4554
สว. พ.ต.ท. เจษฎ�   บุรินทร์สุช�ติ 0-2205-3000 [3000] 08-3130-5939
สว. พ.ต.ต. ยิ่งยศ   สีชัยอนันต์ 0-2205-3000 [3000] 09-0984-0388

ฝ่ายต�ารวจสากลและประสานงานภมูภิาค 3  โทรศพัท์กล�ง 0-2205-3029   โทรส�รกล�ง  0-2253-3856

ผกก. พ.ต.อ. สิน�ด   อ�จห�ญวงศ์ 0-2252-9761 [3015] 08-1837-1512
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัย   สงวนสิน 0-2205-3001 [3001] 08-1642-3599
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุกฤต   กัลย�ณมิตร 0-2205-3006 [3006] 08-1925-3030
สว. พ.ต.ท.หญิง พน�รัตน์   นรสีห์ 0-2205-3015 [3015] 08-6565-2949
สว. พ.ต.ท. ชรินทร์   กลั่นประยูร 0-2205-3029 [3029] 08-1835-0705
สว. พ.ต.ท.หญิง ตวงพร   หุ่นสวัสดิ์ 0-2205-3015 [3015] 08-9201-0114

ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ  โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3026    โทรส�รกล�ง   0-2252-7963

ผกก. พ.ต.อ. ตฤณ   ดิฐวิญญู 0-2205-3020 [3020] 08-6378-9291
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธิติพัทธ์   กมลภูธน�พันธุ์ 0-2205-3021 [3021] 08-1836-7016
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกช�   สุขรมย์ 0-2205-3021 [3021] 08-6880-6254
สว. พ.ต.ท. ปฏิญญ�   บุญผดุง 0-2205-3027 [3027] 08-1483-6422
สว. พ.ต.ท.หญิง ญ�ณี   ม�ลัยเจริญ 0-2205-3023 [3023] 08-9689-4097
สว. พ.ต.ท. สุทัศน์   ทองห่อ 0-2205-3026 [3026] 08-9522-0648
สว. พ.ต.ต.หญิง จุฑ�ฑิพย์   สุดใจ 0-2205-3026 [3026] 08-3822-2440
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ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย  โทรศัพท์กล�ง  0-2253-3034   โทรส�รกล�ง  0-2251-6271

ผกก. พ.ต.อ. ชิตพล   ก�ญจนกิจ 0-2205-3010 [3010] 08-1341-9895
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัณฑิต   สุวรรณสุทธิ 0-2205-3010 [3010] 08-1444-5448
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เกษมศรี   อัศว�นุวัตถ์ 0-2205-3038 [3038] 08-1401-3615
สว. พ.ต.ท.หญิง รุ้งตะวัน   ศรีด�วเดือน 0-2205-3010 [3010] 08-1488-5778

ฝ่ายพิธีการและการรับรอง  โทรศัพท์กล�ง  0-2253-3035   โทรส�รกล�ง  0-2251-3921

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กนิษฐ�   แก้วพันธุ์ 0-2205-3030 [3030] 08-9444-1487
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นุชน�ถ   แพรง�ม 0-2251-3921 [3035] 08-1932-6074
รอง ผกก. พ.ต.ท. จีระศักดิ์   เหล่�ทัพ 0-2251-3921 [3035] 08-1137-1166

กลุ่มงานแปลและล่าม  โทรศัพท์กล�ง  0-2205-3019   โทรส�รกล�ง  0-2251-6271

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์   เนื่องศรี 0-2205-3003 [3003] 08-6103-2513
รอง ผกก. พ.ต.ท. เขมช�ติ   หิรัญโต 0-2205-3019 [3019] 08-1822-5036
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐ�ภรณ์   จันทร์คำ� 0-2205-3019 [3019] 08-1766-9395
สว. พ.ต.ท. สันธ�น   สุม�ลยศักดิ์ 0-2205-3019 [3019] 08-9480-8133

ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  โทรส�รกล�ง 0-2250-1534

ผกก.ประจำ� พ.ต.อ. ถนอมศักดิ์   รู้ยืนยง 0-2205-3918 [3918] 08-5048-7997

กองสารนเิทศ	 Public	Affairs	Division
อาคาร 2 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1005  โทรสารกลาง  0-2205-1005 วัน เวลา นอกราชการ 0-2252-8772

Web Site : www.saranitet.police.go.th   E-mail : saranitet@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ปฏพิทัธ์   สบุรรณ ณ อยุธยำ  0-2205-2724 08-3012-1155
0-2252-9882
Fax. 0-2252-9888

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชวลิต   เลิศศักดิ์วิม�น 0-2205-1393 (1393)
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยพจน์   สุวรรณรักษ์ 0-2252-9883 08-9773-3456
รอง ผบก. พ.ต.อ. วินัย   นุชช� 0-2205-2139 08-9660-0915

0-2251-5597
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชย�กร   ณิช�บวร 0-2205-2087 [2087] 08-1341-6192
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. ศตวรรษ   ใจสุข 0-2205-2724 [2724] 08-1345-5777

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศพัท์กล�ง 0-2205-1005  โทรส�รกล�ง 0-2205-1005 ตดิต่อเส�ร์-อ�ทิตย์ 0-2252-8772

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พ�ฝัน   สิทธิ์สงวน 0-2205-1004 [1004] 08-1834-9349
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุเทพ   เทพศิริ 0-2252-9884 08-1980-5561
สว. พ.ต.ท. เกริกฤทธิ์   ส�ยวรรณะ 0-2252-9884 09-3324-3248
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สว. พ.ต.ท. อ�รี   จิรศักดิ์ 0-2205-2607 [2607] 08-1846-1455
สว.  - 0-2205-1392 [1392] -

ฝ่ายเฝ้าฟัง วเิคราะห์ ติดตาม และรายงาน  โทรศัพท์กล�ง 0-2252-9886 โทรส�รกล�ง  0-2252-9886

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สมพิศ   บุญกลิ่น  0-2205-1926 [1926] 08-1897-7485
รอง ผกก. พ.ต.ท. จินด�   มณีเนตร 0-2205-1007 [1007] 08-7983-3844
สว. พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ   พลศิลป์ 0-2252-9886 [1007] 08-1910-7558

ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2216  โทรส�รกล�ง 0-2205-2216

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุภ�พร   วสน�ท 0-2205-2216 [1391] 08-1376-6975
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัก   ก�รธร�ชว์ 0-2205-2216 [2216] 08-1268-6428
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ชน�นันท์   มนตรีกลุ ณ อยุธย� 0-2205-2216 [2216] 08-6043-9985
สว. พ.ต.ต. เฉลิมเกียรติ   อ่องรุ่งเรือง 0-2205-1008 [1008] 08-1814-1184
สว. พ.ต.ท. เช�วลิต   คงสำ�รวย 0-2205-1008 [1008] 08-1285-3894
สว. พ.ต.ท. ธนกร   แก้วจินด� 0-2205-2216 [2216] 08-1654-1944
สว. พ.ต.ต. ช�ตรี   อยู่เนียม 0-2205-2216 [2216] 08-7552-9956

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ  โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1446   

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์   ภวภูต�นนท์ ณ มห�ส�รค�ม 0-2205-1839 [1839] 08-7918-2999
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์   ตระกูลพัว 0-2205-2609 [2609] 08-9157-5577
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรรนภร   จุลเจือวงศ์ 0-2205-2609 [2609] 08-1713-6699
สว. พ.ต.ท.หญิง นัยนรัตน์   ง�มแสง 0-2205-1446 [1446] 08-0292-2220
สว. พ.ต.ท.หญิง จุฬนี   สว่�งล�ภวงศ์ 0-2205-1446 [1446] 08-9150-3555
สว. ร.ต.อ.หญิง วรลักษณ์   สุขตระกูล 0-2205-1446 (1446) 08-9682-3967

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-2252-9887, 0-2252-9889 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ส�ธิมน   มิลินท�งกูร 0-2252-9887 08-1850-2222
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ พรรณวส ี  บรูณ�ก�ญจน์ 0-2205-2217 08-6416-9280
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัชชัย   สำ�เนียง 0-2252-9887 08-1798-3601
สว.(ง�นผลิตสื่อ) พ.ต.ต. สรวรรธน์   เจริญทรัพย์ 0-2205-2217 08-1617-1865
สว. พ.ต.ท.หญงิ น�รถระพ ี  ปรวิตัรศลิป์กลุ 0-2252-9887 08-5141-4415
สว. ร.ต.อ.หญิง ศรีรัตน์   แก้วแดง 0-2252-9887 09-6169-5989
สว. พ.ต.ท. สมบัติ   สุระเสน 0-2252-9887 08-9775-5679

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-2282-5057 

ผกก. พ.ต.อ. จิรดุล   โสตถิพันธุ์ 0-2282-5057 08-1616-0222
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ระวีวรรณ   อ่อนแสง 0-2282-5057 08-1624-1219
สว. พ.ต.ท. เขมช�ติ   ล�ภอนันต์ 0-2282-5057 09-4554-4080
สว. พ.ต.ท. ยิ่งยง   มณเฑียร 0-2282-5057 08-1937-3816
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ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายต�ารวจแห่งชาติ
Office	of	National	Police	Policy	Board
อาคาร 17  ชั้น 4  ถนนพระรามที่ 1   แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1973 โทรสารกลาง 0-2251-5504  Web Site : www.boardofroyalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สิงขร   วิมลธ�ำรง 0-2205-1970 [1970] 08-4724-4098
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ฉันทิช�   กนิษฐ�นนท์ 0-2205-1965 [1965] 08-1819-8778
รอง ผบก. พ.ต.อ. พุฒิพงศ์   ภู่เพียนเลิศ 0-2205-2820 [2820] 08-9545-8789
รอง ผบก. พ.ต.อ. นันพิเดช   ศรีเขียวรัตน์ 0-2205-1969 [1969] 08-5355-0833

ฝ่ายอ�านวยการ      โทรส�รกล�ง 0-2251-5504

ผกก. พ.ต.อ. พิสันต์   อักษรดี 0-2205-1963 [1963] 08-1847-5282
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุช�ด�   บุญสร้�งสม 0-2205-1303 [1303] 08-1889-4413
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง ก�นด�   พรพุทธิชัย 0-2205-1449 [1449] 08-5100-1466
สว.(ธุรก�รและกำ�ลังพล) พ.ต.ท.หญิง ฉันทน�   อติยศพงศ์ 0-2205-1973 [1973] 08-1617-4743 

ฝ่ายการประชุม   โทรส�รกล�ง 0-2251-5505

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สินีน�ฏ   กองมงคล 0-2205-1967 [1967] 08-4972-7591
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   พิทักษ์ช�ติภิญโญ 0-2205-1975 [1975] 08-6575-7959
สว. พ.ต.ท.หญิง ยุภ�   ตลับทอง 0-2205-1975 [1975] 08-9130-4998

ฝ่ายนิติการ   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1972

ผกก. พ.ต.อ. พันธุ์พัฒน์   พรประสิทธิ์ 0-2205-1974 [1974] 08-1939-6333
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิชัยน�วิน   อนันต์ 0-2205-1972 [1972] 08-1753-2575
สว. พ.ต.ท. วิธวิทย์   ต�ดทองแถว 0-2205-1972 [1972] 08-8625-3391

ฝ่ายนโยบายพัฒนาองค์กรและการบริหาร   โทรส�รกล�ง  0-2205-2826

ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   คำ�แหงพล 0-2205-2822 [2822] 08-1583-7550
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เสมอแข   จันทสิงห์ 0-2205-2826 [2826] 08-1772-7371
สว. พ.ต.ท.หญงิ ศภุรสัมิ ์  ขวญัเกือ้เกยีรติ 0-2205-2824 [2824] 08-4008-8538
สว. พ.ต.ต. กันตินันท์   ขน�นแก้ว 0-2205-2825 [2825] 09-9391-5869

ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม     โทรส�รกล�ง  0-2251-5505

ผกก. พ.ต.อ. สมพงษ์   จันทรโรจน์ว�นิช 0-2205-2821 [2821] 08-5134-7180
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทธิพร   นร�พงศ์ 0-2205-1450 [1450] 08-1738-9244
สว. พ.ต.ท.หญิง นิด�   อินทรครรชิต 0-2205-2823 [2823] 08-6826-5992
สว. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ใบศรี 0-2205-2823 [2823] 09-1414-3394
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กองบนิต�ารวจ	 Police	Aviation	Division
701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์กลาง  0-2510-9100-3, 0-2509-1520,  โทรสารกลาง  0-2510-4381

Web Site : www.http://tpad.police.go.th  E-mail : tpadcenter1@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. พรวิสุทธิ์   งำมปัญญำ 0-2510-2299 [211] 08-1481-4846
นักบิน (สบ 6) พล.ต.ต. วีระชัย   ชุ่มเทศสร 0 2509-1522 [218] 08-1824-2358
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทักข์ชัย   ก�ญจนเศรษฐ์ 0-2510-4380 [221] 08-6307-2830
รอง ผบก. พ.ต.อ. เฉลิมชัย   สุริยะมณี 0-2510-5707 [205] 08-1933-8583
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤติกร   ฉิมม่วง 0-2509-1521 [216] 08-1845-8131
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประจวบ   วิเลปะนะ 0-2509-1523 [142] 08-9043-6667

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อุดม   วิลย�ลัย 0-2509-1524 [135] 08-1304-6113
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี   แสงสง่� 0-2510-9101 [136] 08-1356-0708
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธันยพร   วิร�งกูร 0-2510-9101 [134] 08-1567-2499
สว.ธรุก�รและกำ�ลงัพล (ง�น 1) พ.ต.ท.หญิง ดวงพร   ใจพรมเมือง 0-2510-9464 [162] 08-1324-9406
สว.งบประม�ณและฝึกอบรม (ง�น 2) พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์   พรพุทธษ� 0-2510-9338 [160] 09-0575-4532
สว.ก�รเงินและพัสดุ (ง�น 3) พ.ต.ท.หญิง  ศรีประไพ   ศรพรหม 0-2509-1525 [159] 08-7827-2156
สว.สื่อส�ร (ง�น 4) พ.ต.ท. จตุพร    จันทรลักษณ์ 0-2509-1520 [217] 08-9761-9721
สว.ว�งแผน (ง�น 5) พ.ต.ต. เอก   ทองสมัคร 0-2510-9142 [333] 08-6308-4654
สว.นิรภัยก�รบิน (ง�น 6) พ.ต.ต. ศร�วุธ    จรรย� 0-2510-4366 [158] 08-1707-5454
สว.รกัษ�คว�มปลอดภัย (ง�น 7) พ.ต.ท. อัครเดช   มนตรีกุล ณ อยุธย� 0-2509-1527 [223] 08-6997-2229

ฝ่ายสนับสนุน

ผกก. พ.ต.อ. จีรวัฒน์   แนวจำ�ป� 0-2531-5705 08-1558-9048
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   พงศ์พลินฤทธิ 0-2531-5705 08-5139-7749
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉล�ด   เพชรเพลิดพร�ว 0-2510-9467 08-9894-5309
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ดวงพร   จ�รุเมฆิน 0-2531-5705 08-7982-8183
สว. (ง�นธุรก�รฯ) ร.ต.อ.หญิง นันท์นภัส  พิมพ์กล�ง 0-2531-5705 08-9987-9915
สว. (ง�นจัดห�พัสดุฯ) พ.ต.ท.หญิง วัฒน�   จันทรลักษณ์ 0-2531-5737 08-6306-4610
สว. (ง�นส่งซ่อมฯ) พ.ต.ท.หญิง อำ�พร   ไทรสุวรรณ 0-2531-5737 08-1422-5587
สว. (ง�นบริห�ร) พ.ต.ท.หญิง แสงศร   ม�ไว 0-2531-5737 08-2799-1051
สว. (ง�นคลังพัสดุฯ) พ.ต.ต.หญิง ณัฐชฎ�   เจริญรัตน์ 0-2531-5737 08-0771-3006
สว. (ง�นย�นพ�หนะ) พ.ต.ท. จีรยุทธ   จิตใจกล้� 0-2509-1528 08-4571-1891
สว. (ง�นเชื้อเพลิงฯ) พ.ต.ท.หญิง สลิลทิพย์   ลิขิตโสฬส 0-2510-9467 08-1699-1314
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กลุ่มงานการบิน

นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. กำ�พล   กุศลสถ�พร  0-2945-5548 08-1817-4297
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. สมปอง   สุขเอี่ยม 0-2509-1526 [163] 08-1703-0677
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. สุนทร   พิศปั้น 0-2510-4380 08-6010-0352
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. สุทธิพันธ์   ศิริ 0-2510-4382 [139] 08-1496-8919
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ชโยดม   รักยงค์ 0-2945-5548 08-1671-3232
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. นิพนธ์   สิกขเจริญ 0-2510-4382 [139] 08-1473-0004
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ฐ�กร   เฉวียงหงษ์ 0-2509-1526 [136] 08-3709-4570
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ชวนนท์   ประเทศรัตน์ 0-2510-0076 [172] 08-9755-5544
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. เกษม   ลักษณะวิมล 0-2510-4410 [137] 08-9160-5591
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. อำ�น�จ   เดชบุณเหลือง 0-2510-4382 [139] 08-8635-3245
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ปรีช�   บุญถึก 0-2509-1526 [136] 08-1449-4975
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. อ�คม   เสือกลั่น  0-2509-1526 [136] 08-7898-7082
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ธัมมศักดิ์   ปิยะ 0-2510-4382 [139] 08-3462-7057
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ธีระชัย   คำ�เครือ  0-2510-4382 [139] 08-9799-1402
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ศตพร   ทับชู 0-2510-0076 08-1924-1015
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. เดช�วัติ   โพธิส�ร  0-2510-4382 [139] 08-9517-2938
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. ไวยวุฒิ   ค้�แก้ว  0-2510-4380 08-1435-4592
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. จรัญ   เทศลงทอง 0-2510-4382 [139] 08-1977-8451
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. หนึ่ง   สุทโธทน 0-2510-4382 [139] 08-1261-1962
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. กิตติบุญ   เจียมเจริญศักดิ์  0-2510-4382 [139] 08-4919-6645
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. เมธี   ปิ่นปัก 0-2510-4382 [139] 08-1953-7781
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. วิรัตน์    ควรชม  0-2510-4382 [139] 08-5116-4540
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. เดช   กันคำ� 0-2510-4382 [139] 08-4170-5751
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. เดโช   ภูศรี 0-2510-4382 [139] 08-6868-5865
นักบิน (สบ 5) พ.ต.อ. วงศ์วริศ   สีคำ�  0-2510-4382 [139] 08-5448-8558
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ณดลฐฤษภ์   สมภูอัครพนธ์  0-2510-4382 [139] 08-9791-8342
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. สินสมุทร   สินเภตร� 0-2510-4382 [139] 08-2360-0985
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. กนก   เอี่ยมสะอ�ด 0-2510-4410 [137] 08-1614-6268
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ศิระ   ยินเจริญ  0-2510-4410 [137] 08-1490-1314
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. นพดล   อินทน�ม  0-2509-1526 [136] 08-4116-6809
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ศุภชัย   อร่�มศักดิ์  0-2510-4382 [139] 08-1376-9371
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ณรงค์   ภูมิประเสริฐโชค 0-2510-4382 [139] 08-9703-5038
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. วิเชียร   อ่อนฉำ่�  0-2510-0076 08-9785-9391
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ธวัชชัย   ชุ่มดี 0-2510-0076 08-1793-7079
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นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. สมหม�ย    จันทร์นวล 0-2510-0076 08-1534-0765
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ธวัชชัย   แม้นสุรินทร์  0-2510-0076 08-9701-4615
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. จุมพล   เครือจันทร์  0-2510-0076 08-9711-5757
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. บพิตร   พูพิพิธ 0-2510-0076 [172] 08-1404-3885
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ศุภรัตน์   จรัญว�ศน์  0-2510-4410 [137] 08-1811-8101
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. สุทธิพงษ์   เพชรรักษ์  0-2510-4382 [139] 08-1793-3377
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. วีรพันธ์   จิตต์บุญธรรม  0-2510-4410 [172] 08-1620-7002
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. รุ่ง   มหันตะก�ศรี  0-2510-4382 [139] 08-1923-4539
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. ขจรยุทธ   อนันนับ  0-2510-4382 [139] 08-4468-1766
นักบิน (สบ 4) พ.ต.อ. พิชิต   โพธิ์วิเชียร 0-2510-4382 [139] 08-7888-9417
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. ชิตปกรณ์   โตอดิเทพย์ 0-2510-4410 [137] 08-9222-8222
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. มนัส   สุขเจริญ  0-2510-4410 [137] 08-6320-6500
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. วิษณุ   ไตรผล  0-2510-4410 [137] 08-5955-7717
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. จัตุรงค์   หอมหวล  0-2510-4382 [139] 08-1370-0517
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. กันตินันท์   หงษ์ชูเกียรติ 0-2510-4382 [139] 08-1480-2596
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. ขจรศักดิ์   ชมภูนุช  0-2510-4382 [139] 08-1340-0790
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. วัชรินทร์   สฤษชสมบัติ 0-2510-4382 [139] 08-1471-1717
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. พงษ์อนันต์   จ�รุแพทย์ 0-2510-4382 [139] 08-1777-1206
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. ศักดิ์สุริย�   บุตร�ช  0-2510-4382 [139] 08-1456-4959
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. สันทวัฒน์   พรหมบุญมี  0-2510-4382 [139] 08-6377-4146
นักบิน (สบ 3) พ.ต.ท. ฐปกรณ์   ชื่นนิยม 0-2510-9465  [141] 08-1637-7451
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. บัณฑิต   แก้วมงคล 0-2510-4382 [139] 08-1633-8404
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. วีระพงษ์   สุวงศ์จันทร์ 0-2510-4382 [139] 08-1722-5532
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. ชูชัช   พลไชยฤทธิ์  0-2510-4382 [139] 08-1763-3652
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. วร�ฤทธิ์   บำ�เพ็ญบุญ  0-2510-4410 [137] 08-1752-8888
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. ปรัชญ�   ไชยวงศ์  0-2510-4382 [139] 08-6259-5979
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. นิรันดร์   บัวเงิน 0-2510-4382 [139] 08-9699-6289
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. สิทธิพร   พลภักดี 0-2510-4382 [139] 08-5065-6028
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. อุกฤษ   จันทร์แจ่มหล้� 0-2510-4382 [139] 08-7079-0053
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. แสงระวี   สมโรจน์รัตน์  0-2510-4382 [139] 08-6780-0022
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. ศ�นติพงศ์   แก้วเกตุ 0-2510-4382 [139] 08-6774-3677
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. น�คินทร์   บริรักษ์  0-2510-4382 [139] 08-4005-5252
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์   สุขเจริญ  0-2510-4382 [139] 08-1331-6182
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. ยุทธพงษ์   รอดยัง  0-2510-4382 [139] 08-1425-0737
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. ทัตตกิตติ   เชี่ยวช�ญ 0-2510-4382 [139] 08-4415-5553
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นักบิน (สบ 2) พ.ต.ท. นิตินันท์   น�มทองดี 0-2510-4382 [139] 08-7939-4455
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. ภ�ณุพงศ์   ร�มนัฎ  0-2510-4382 [139] 08-9140-4056
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. อภิช�   รุจทิฆัมพร 0-2510-4410 [137] 08-6374-0703
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. นิติวุฒิ   ภัทรประไพ  0-2510-4382 [139] 08-1700-1278
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. ธวัชชัย   อินทร�งกูล 0-2510-0076 [172] 08-1632-0551
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. วรพล   สมบูรณ์ผล 0-2510-4410 [137] 08-1647-1707
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. จักรกฤษณ์   วงศ์ใหญ่ 0-2510-0076 [172] 08-6337-0052
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. กมลพัฒน์   ชีวะศักดิ์ศิริ 0-2510-0076 [172] 08-1939-3854 
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. ณัฐพล   บุญม� 0-2510-0076 [172] 09-8393-9400
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. อัสกร   รักดี 0-2510-0076 [172] 08-0123-4157
นักบิน (สบ 2) พ.ต.ต. รัฐพล   จรุงจิตต�นุสนธิ์ 0-2510-0076 [172] 08-1593-5225

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญช่างอากาศยาน 

ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 5) พ.ต.อ. นิพนธ์   สุขพิศ�ล 0-2510-9100 [178] 08-1839-3067
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 5) พ.ต.อ. กิตติ   กลำ่�สุ่ม 0-2510-9100 [178] 08-6568-5608
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. กิตติพงษ์   ชัยปลัด 0-2510-9100 [178] 08-1760-6345
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. สมศักดิ์     ทองแดง 0-2510-9100 [178] 08-9890-6530
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. อโณทัย   บวชสันเทียะ 0-2510-9100 [178] 08-1338-5528
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. สุภ�พ   เทียมวิสัย 0-2510-9100 [178] 08-9422-2533

กลุ่มงานวิศวกรอากาศยาน

วิศวกรอ�ก�ศย�น (สบ 5) พ.ต.อ. ส�ธิต   แตงใบ 0-2510-9100 [182] 08-1303-6222
วิศวกรอ�ก�ศย�น (สบ 5) พ.ต.อ. เรวัต   โฉมยงค์ 0-2510-9100 [182] 08-9434-6632
วิศวกรอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. แมนสรวง   แตงใบ 0-2510-9100 [182] 08-1619-0838

กลุ่มงานช่างอากาศยาน

ผกก. พ.ต.อ. สงวน   ทองสังข์ 0-2531-5706 08-6919-1917
รอง ผกก. พ.ต.ท. พย�ม   วัฒน�พล 0-2523-7667 08-1981-9499
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญยืน   ทั่งรื่น 0-2523-7667 08-1382-6237
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิชัยศักด์   พันโยพร 0-2510-0597 08-6184-2060
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. ชูช�ติ   พูลทรัพย์ 0-2523-7667 08-9509-3500
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. จรินทร์   ทิมอ่อน 0-2523-7677 08-5963-9612
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4)  พ.ต.อ. กุลเทพ   น�คะอภิ 0-2523-7667 08-6504-9665
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. ธีระเวศ   สุวรรณดิษ 0-2510-9466 08-1984-0564
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. ขจรศักดิ์   เชื้อวิวัฒน์ 0-2510-0597 08-1328-4562
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4)  พ.ต.อ. วิทย�   เอิบกมล 0-2510-0597 08-9760-4068
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. ประพงษ์   ภูฮง 0-2523-7667 08-9777-0985
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   สุขสวัสดิ์ 0-2523-7667 08-9770-6393
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ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. จรัส   พันธรักษ์ 0-2523-7667 09-4442-6165
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. กำ�พล   ภูมิกันตย� 0-2523-7667 08-0056-4390
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. สมสมัย   ต้นง�ม 0-2523-7667 08-4427-8605
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 4) พ.ต.อ. แดนชัย   พิมพ์ส�ร 0-2510-0597 08-6027-8609
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 3) พ.ต.ท. มงคล   ม�ร�ช  0-2510-0597 08-7243-8926
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 3)  พ.ต.ท. ปรัชญ�   เผ่�ชัย 0-2523-7667 08-8258-7457
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ท. ภูริต   สืบอินทร์ 0-2523-7667 08-8259-0249
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ต. ไพฑูร   วัดจินด� 0-2523-7667 08-1729-8183
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ต. วิเชียร   ปร�สัย 0-2523-7667 08-1795-6398
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ต. อำ�น�จ   บุญอเนก 0-2510-0597 08-9807-4911
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ต. อำ�น�จ   สุกใส 0-2510-0597 08-9693-1669
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ต. สุชิน   แย้มยินดี 0-2523-7667 08-1745-3761
ช่�งอ�ก�ศย�น (สบ 2) พ.ต.ต. ฐิติรัช   โชติพินทุ 0-2523-7667 08-1618-1726

หน่วยบินต�ารวจ

หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัก�ญจนบุรี 0-3451-3294
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัจนัทบรุี 0-3938-9017
หน่วยบินตำ�รวจ อ.อรญัประเทศ จว.สระแก้ว 0-3723-1942
หน่วยบินตำ�รวจหัวหิน อ.ชะอำ� จว.เพชรบุรี 0-3244-2454
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดันครสวรรค์ 0-5625-5440
หน่วยบินตำ�รวจจงัหวดันครร�ชสมี� 0-4437-1523
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัขอนแก่น 0-4324-3264
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัอดุรธ�นี 0-4293-2605
หน่วยบนิตำ�รวจจังหวดันครพนม 0-4251-1404
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวัดอบุลร�ชธ�นี 0-4531-3538
หน่วยบินตำ�รวจจงัหวดัสรุนิทร์ 0-4404-2025
หน่วยบินตำ�รวจจังหวัดต�ก 0-5589-5527
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัพิษณโุลก 0-5598-4756
หน่วยบินตำ�รวจจังหวัดลำ�ป�ง 0-5421-8322
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัเชียงใหม่ 0-5329-7565
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวัดเชยีงร�ย 0-5377-1001
หน่วยบินตำ�รวจจังหวัดชุมพร 0-7764-1575
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�นี 0-7731-1964
หน่วยบินตำ�รวจจังหวัดภูเก็ต 0-7621-6975
หน่วยบนิตำ�รวจจงัหวดันครศรธีรรมร�ช 0-7541-1672
หน่วยบินตำ�รวจจังหวัดสงขล� 0-7432-4408
หน่วยบินตำ�รวจจังหวัดยะล� 0-7322-0268
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กองวนิัย	 Disciplinary	Division
อาคาร 19 ชั้น 11  ถนนพระรามที่ 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. พล.ต.ต. เสถียร   คูวิบูลย์ศิลป์ 0-2205-2352 [2352] 08-1472-1666
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุช�  อ่วมเจริญ 08-7927-2789
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง นงลักษณ์   ใจห�ญ 0-2205-2371 [2371] 08-9794-4696
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   เจริญวัฒนสุข 0-2205-2681 [2681] 08-1645-1765
รอง ผบก. พ.ต.อ. บรรจง  วิส�สะ 0-2205-2637 [2637] 08-9770-2588

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ดุสกร   ยุวน�กร 0-2205-2934 [2934] 08-5677-7122
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรส�   แก้วเอี่ยม 0-2205-1038 [1038] 08-7501-2168
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วันวิส�ข์  โกพัฒน์ต� 0-2205-1038 [1038] 08-1311-5519
สว. พ.ต.ท.หญิง เส�วภ�   พุฒต�ล 0-2205-2656 [2656] 08-4388-8794 
สว. พ.ต.ท. สมนึก  กองก�ร 0-2205-2656 [2373] 08-1904-0593

กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ

ผกก. พ.ต.อ. กุลวุฒิ   พุ่มหิรัญ 0-2205-2252 [2252] 08-7803-2048
ผกก. พ.ต.อ. รณภพ   มั่นวิเชียร 0-2205-2557 [2557] 08-1866-9002
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุช�ติ   จันเมธ�กุลวัฒน์ 0-2205-2682 [2682] 08-4664-3960
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณฐพัฒน์   เอี่ยมผึ้ง 0-2205-2682 [2682] 08-1445-9993 
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวิทย์   เดชกิต 0-2205-2655 [2655] 08-0048-4828
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนุพัศ   เมฆข�ว 0-2251-2656  08-6789-7739
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พิทย�   หัวใจเพชร 0-2251-2656  08-9690-5871
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนู   กลิ่นทอง 0-2205-2655 [2655] 08-6667-9831
สว. พ.ต.ท. สมโภช   วงศ์ใหญ่ 0-2205-1699 [1700]  08-4739-7749
สว. พ.ต.ท. ทรงกรด   ม�สม 0-2205-2682 [2682]  08-1904-6305
สว. พ.ต.ท. ภูวิช   จ�รุพิพิธ 0-2205-1699 [1700]  08-6345-2277
สว. พ.ต.ท. ชวลิต  จินด�รัตน์ 0-2205-1699 [1700]  08-5384-2476
สว. พ.ต.ต. สมจริง   ส�โถน 0-2205-2682 [2682]  08-5222-2645
สว. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   ทองธ�นี 0-2205-2397 [2397] 08-0448-1155
สว. พ.ต.ต. วรภัทร   สักลอ 0-2205-2936 [2936] 08-9021-2878
สว. พ.ต.ต. พิชิตชัย   พิมส�ร 0-2205-2936 [2936] 08-1348-0540
สว. พ.ต.ต. ปรีช�กรณ์   รัตนสิริตระกูล 0-2205-2936 [2936] 08-1848-8428
สว. ร.ต.อ. รัฐพล  สกุลแววแสง 0-2205-2935 [2935] 08-5384-2476

วน.
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สว. ร.ต.อ.หญิง ประภัสสร  เวทวงษ์ 0-2205-1699 [1700]  08-6306-9306
สว. ร.ต.อ. ทักษ์  ธะกอง 0-2205-1699 [1700]  08-1927-5558
สว. ร.ต.อ.หญิง ทิพยรัตน์  แก้วนำ้�ใส 0-2205-1699 [1700]  09-9285-2248
สว. ร.ต.อ. คริษฐ์  ปริยะเกตุ 0-2205-1699 [1700]  08-1564-9564

กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย

ผกก. พ.ต.อ. ดิเรก   สัตยธรรม 0-2205-2295 [2295] 08-9530-5202
รอง ผกก. พ.ต.ท. สนัด   ชัยรัตน์ 0-2205-2655 [2655] 08-1294-0507
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ต   ปิติภัทรพงศ์ 0-2205-2935 [2935] 08-9698-0771
สว. พ.ต.ท. โสภณ   สุขอร่�ม 0-2205-2935 [2935] 08-9830-5367
สว. พ.ต.ท. จิร�ยุทธ   ขัติยะ 0-2205-2935 [2935] 08-9166-3693

สถาบนัฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย
International	Law	Enforcement	Academy	
88/8 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์กลาง 0-2973-2220  โทรสารกลาง 0-2973-2226       Web Site : www.ileabangkok.com

ผบก. พล.ต.ต. มณฑล   เงินวัฒนะ 0-2973-2442 [111] 08-1905-0048
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกษมสันติ   อยู่สุขสมบูรณ์ 0-2973-2313 [113] 08-9666-3333
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง ส�ยชล   ภิญญะพันธ์ 0-2973-2220 [119] 08-6563-7464

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ศิริพล   กุศลศิลป์วุฒิ 0-2973-2313 [150] 08-1454-8965
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ   อเนกวรรณ� 0-2973-2313 [151] 08-9601-3938
สว. พ.ต.ท.หญิง ประณย�   ศรีเรือง 0-2973-2313 [152] 09-6895-1641

ฝ่ายวิชาการ

ผกก. พ.ต.อ. ณภพ   ชุณหกรรณ์ 0-2973-2212 [130] 08-6668-5688
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติพัฒน์   จะแจ้ง 0-2973-2212 [131] 08-4433-5050
สว. พ.ต.ท.หญงิ พลอยปภสั   พรเพชรรตัน์ 0-2973-2212 [136] 08-7587-9966

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. ษณกร   มั่นเมือง 0-2973-2214 [140] 09-2246-0412
รอง ผกก. พ.ต.ท. ตวงบุญ   ศุภโกวิท 0-2973-2214 [141] 08-3781-2555
สว. พ.ต.ท. ประธ�น   เขียวขำ� 0-2973-2214 [143] 08-1721-1880

วน.

บันทึก
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สำ�นักง�นน�ยตำ�รวจร�ชสำ�นักประจำ�

Office of Royal Court Security Police

สนามเสือป่า  ถนนศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง  0-2280-1163-4  ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0 โทรสารกลาง  ต่อ 222

พระที่นั่งอัมพรสถาน  ถนนราชสีมา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง  0-2356-0899  โทรสารกลาง  0-2356-0898

Web Site : www.rsp.go.th      E-mail : rsp@royalthaipolice.com

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ศตวรรษ   หิรัญบูรณะ 0-2280-1163 [102] 08-1755-5884
นรป.(สบ 8) พล.ต.ท. ดุสิต   สังขะเมฆะ 0-2281-2120-2 [317] 08-1306-7000
นรป.(สบ 8) พล.ต.ท. สกลเขต   จันทร� 0-2356-0802-9 [345] 08-1628-8515
รอง ผบช. พล.ต.ต. วร�ธร   ตันศรีสกุล 0-2280-1163-4 [302] 08-3096-5528
นรป.(สบ 7) พล.ต.ต. สมรัตน์   โกษ�กุล 0-2281-2120-2 [201] 08-9121-1170
นรป.(สบ 7) พล.ต.ต. อิทธิศักดิ์   กรินชัย 0-2281-2120-2 [214] 08-2545-9198
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมหม�ย   อุปถัมภ์ 0-2280-1163-4 [102] 08-3096-5529
นว.(สบ 2) พ.ต.ท. ปริญ   สุนทรธรรม 0-2280-1163 [102] 08-0191-1919

กองบังคับการอำานวยการ General Staff Division
ผบก. พล.ต.ต. มณฑลทัฬห์   บุนน�ค 0-2280-1163-4 [301] 08-9812-3088
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมหม�ย   อุปถัมภ์ 0-2280-1163-4 [305] 08-3096-5529
รอง ผบก. พ.ต.อ. นีรน�ท   ฉินประสิทธิชัย 0-2280-1163-4 [304] 08-1832-5959
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. วิฑูรย์   วงศ์สกุลหล่อ 0-2280-1163-4 [303] 08-3899-7890

ฝ่ายอำานวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. พิภบ   พัชรลภัส 0-2280-1163-4 [309] 08-9555-4516
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุวิมล   พลช�ติ 0-2280-1163-4 [311] 08-9764-8589
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธ�ริด�   อันทชัย 0-2280-1163-4 [310] 08-4624-5356
สว. พ.ต.ท.หญิง วิชชุนัย   ทองแสน 0-2280-1163-4 [401] 08-1763-3478
สว. พ.ต.ต.หญงิ ประติชญ�   อนิทรสุขศรี 0-2280-1163-4 [313] 08-9200-6008
สว. พ.ต.ต. อ�ณัติ   กระแสศัพท์ 0-2280-1163-4 [404] 08-9897-9378

ฝ่ายอำานวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พัชรีย์   วรประทีป 0-2280-1163-4 [501] 08-9683-2828
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุช�ติ    ทับทอง 0-2280-1163-4 [503] 08-1866-7919
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณัฐธย�น์   จ�มจุรีรักษ์ 0-2280-1163-4 [512] 08-4654-9797
สว. พ.ต.ท. เอกณกฤษ   ด�บเพชร 0-2280-1163-4 [408] 08-3616-7341
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ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ
ฝ่ายอำานวยการ 3

ผกก. พ.ต.อ. หญงิ เทียมจนัทร ์   ลิมป�ภนินัท์ 0-2280-1163-4 [513] 08-3096-5501
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ประภัสสร   กวยบุญ 0-2280-1163-4 [506] 08-1454-6415
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปร�โมท   ม�นพ 0-2280-1163-4 [508] 08-9117-5013
สว. พ.ต.ต.หญิง สุดที่รัก   ม�กเกตุ 0-2280-1163-4 [508] 08-9133-1162

ฝ่ายอำานวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สำ�ลี   ธีระกุล 0-2280-1163-4 [502] 08-4163-5584
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิร�ภรณ์   วงค์รักษ์ 0-2280-1163-4 [312] 08-7327-9732
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัชพร   ศรีพุทธรัตน์ 0-2280-1163-4 [402] 08-2495-9591
สว. พ.ต.ท. สุช�ติ   ป�นะสุทธะ 0-2280-1163-4 [508] 08-5128-9162
สว. พ.ต.ท. พุทธ   โสสุทธินัน 0-2280-1163-4 08-4090-8222
สว. พ.ต.ต. กวีสิทธิ์   มีฤทธิ์ 0-2280-1163-4 [318] 08-1430-0661
สว. ร.ต.อ.หญิง สุพัตร�   ศรีฑ�พุฒ 0-2280-1163-4 [316] 08-9711-5661

กองบังคับการถวายความปลอดภัย	 Royal Court Security Police Division 
สวนจิตรลดา  ถนนราชวิถี  แขวงจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10303

โทรศัพท์กลาง  0-2281-2120-2  ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0 โทรสารกลาง  ต่อ 250

Web Site : www.rsp.go.th  E-mail : rsp@royalthaipolice.com

ผบก. พล.ต.ต. พิทย�   เศรษฐพันธุ์ 0-2281-2120-2 09-0895-0599
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิล�   ก�ญจน์รักษ์ 0-2281-2120-2 08-1446-6477
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิริกุล   บุญอิ้ง 0-2281-2120-2 08-1942-1388

ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย 1

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   ภุชฌงค์ 0-2281-2120-2 08-1932-7677
รอง ผกก. พ.ต.ท. นัทธี   น�รี 0-2281-2120-2 08-1899-9678
สว. พ.ต.ท. ธวัช   อุษส�ธิต 0-2281-2120-2 08-9708-8929
สว. พ.ต.ท. สุพจน์   เสวีวัลลพ 0-2281-2120-2 08-6315-3410
สว. พ.ต.ท. วัชรพล   ขำ�ศิริ 0-2281-2120-2 08-1720-0239
สว. พ.ต.ต. เสน่ห์   คำ�ฝอย 0-2281-2120-2 08-1991-0615

ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย 2

ผกก. พ.ต.อ. วิชัย   โตเดชนิติกุล 0-2281-2120-2 09-1772-8798
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธน�พร   ผดุงก�ร 0-2281-2120-2 08-5156-5935
สว. พ.ต.ท. ฐกฤต   กุลลิขิตกุศล 0-2281-2120-2 08-4104-1472
สว. พ.ต.ท. ณวัลลภ   รื่นเจริญ 0-2281-2120-2 08-1554-5573
สว. พ.ต.ต. สรรชัย   เพียรมงคล 0-2281-2120-2 08-8637-9858
สว. ร.ต.อ. ปิติพัฒน์   เอกอัครภูววัฒน์ 0-2281-2120-2 08-7699-0204
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ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ
ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย 3

ผกก. พ.ต.อ. พงศ์วิษณุ   ท่อแก้ว 0-2281-2120-2 08-6895-7748
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศกร   คำ�สะอ�ด 0-2281-2120-2 08-5249-8986
สว. พ.ต.ท. บริพัตร   คงเพชร 0-2281-2120-2 08-1380-9655
สว. พ.ต.ท. วินัย   มูลเดช 0-2281-2120-2 08-7517-2269
สว. พ.ต.ต. ยสวรัส   ภู่พิสิฐธนณัฐ 0-2281-2120-2 08-2468-4554

ส่วนปฏิบัติการนายตำารวจราชสำานักประจำา
Royal Court Security Police Operations Division
นรป.(สบ 6) พล.ต.ต. วีระชัย   กร�นคำ�ยี 0-2356-0802-9 [345] 08-1922-2791
นรป.(สบ 6) พล.ต.ต. อรรถกร   ทิพยโสธร 0-2356-0802-9 [345] 08-9832-2424
นรป.(สบ 6) พล.ต.ต. วรรฏมณฑ์   อัฏฐ์ว�รี 0-2281-2120-2 [206] 08-1835-1708
นรป.(สบ 6) พล.ต.ต. ว�สิทธิ์   บ�งท่�ไม้ 0-2281-2120-2 [202] 08-5991-3939
นรป.(สบ 6) พล.ต.ต. วรเศรษฐ   วิทยกุล 0-2281-2120-2 08-0969-9559
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. อนัญ   หุตะจิตต์ 0-2356-0802-9 [345] 08-1866-7783
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. ภิเศก   แพทย์ดี 0-2281-2120-2 08-1449-9699
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. วัชรพันธ์   ประดิษฐพงษ์ 0-2281-2120-2 08-1755-6452
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. เจษฎ�   หุ่นเฮง 0-2281-2120-2 08-1563-8177
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. ปกรณ์   กงเพชร 0-2281-2120-2 09-1772-8988
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. วิมพันธุ์   ร�ชประดิษฐ์ 0-2356-0802-9 [345] 08-1346-0818
นรป.(สบ 5) พ.ต.อ. พรเทพ   จันทร์ชิดฟ้� 0-2356-0802-9 [345] 08-9441-3322
นรป.(สบ 4) พ.ต.อ. ปรีดี   สุขเริงรื่น 0-2281-2120-2 08-1981-2844
นรป.(สบ 4) พ.ต.อ. วันยุติ   พงศ์ไทย 0-2281-2120-2 08-3096-5517
นรป.(สบ 4) พ.ต.อ. สุชินทร์   ปรีด�สุริยชัย 0-2281-2120-2 08-7064-9494
นรป.(สบ 4) พ.ต.อ. ณัฐพล   พงศ์พยุหะ 0-2281-2120-2 08-1812-7014
นรป.(สบ 4) พ.ต.อ. อดิศักดิ์   พลชัย 0-2281-2120-2 08-1315-7659
นรป.(สบ 4) พ.ต.ท. อนุวัต   พิช�ดุลย์ 0-2356-0802-9 [345] 08-1827-2367
นรป.(สบ 4) พ.ต.ท. วันธิกรณ์   ร�ชสิริเสน� 0-2356-0802-9 [345] 08-1336-9335
นรป.(สบ 4) พ.ต.ท. อ�คม   ชุมพรัตน์ 0-2281-2120-2 08-5488-5735
นรป.(สบ 3) พ.ต.ท. ณัฐศักดิ์   น�คศรี 0-2281-2120-2 08-1854-9973
นรป.(สบ 3) พ.ต.ท. ภูริทัต   สุวรรณจิตร์ 0-2281-2120-2 08-1889-7897
นรป.(สบ 2) พ.ต.ท. พัฒน์วิทย์   แสงมุกด� 0-2281-2120-2 08-6975-1928
นรป.(สบ 2) พ.ต.ท. ม�นะชัย   อ้นภู 0-2281-2120-2 08-1928-5353
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กองบัญชาการตำารวจนครบาล

Metropolitan Police Bureau

323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง  0-2230-5060-79     โทรสารกลาง  0-2280-5084  IP : 600001

Web Site : www.metro.police.go.th  E-mail : metro@police.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ศรวีรำห์    รังสพิรำหมณกลุ 0-2280-3197 08-1935-1977
รอง ผบช. พล.ต.ต. อิทธิพล   พิริยะภิญโญ 0-2208-3388 08-1621-5599
รอง ผบช. พล.ต.ต. ช�ญเทพ   เสสะเวช 0-2280-5090 08-1820-0231
รอง ผบช. พล.ต.ต. อดุลย์   ณรงค์ศักดิ์ 0-2280-5252 08-1421-1834
รอง ผบช. พล.ต.ต. ฉันทวิทย์   ร�มสูต 0-2280-5094 08-1856-5665
รอง ผบช. พล.ต.ต. สำ�เริง   สุวรรณพงษ์ 0-2280-3390 08-9821-2200
รอง ผบช. พล.ต.ต. จิตติ   รอดบ�งย�ง 0-2280-3382 08-1000-0035
รอง ผบช. พล.ต.ต. เฉลิมพันธุ์   อจลบุญ 0-2280-3386 08-1854-3388
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุวัฒน์   แจ้งยอดสุข 0-2280-3389 08-9891-5555
รอง ผบช. พล.ต.ต. ชนสิษฎ์   วัฒนวร�งกูร 0-2280-5093 08-1841-9559
รอง ผบช. พล.ต.ต. นิพนธ์   เจริญผล 0-2280-3395 08-4465-3399
รอง ผบช. พล.ต.ต. ทวิชช�ติ   พละศักดิ์ 0-2280-7616 08-1614-8887
รอง ผบช. พล.ต.ต. ภัคพงศ์   พงษ์เภตร� 0-2280-3052 08-1847-6647
ผบก.ประจ�ำ (ยศ.) พล.ต.ต. สุรเดช   เด่นธรรม 0-2280-3122 08-1139-5555
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ภ�ณุพงศ์   จินด�หลวง 0-2280-3197 09-5919-8998

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division	

ผบก. พล.ต.ต. อนุศักดิ์   โกมลศำสตร์ 0-2280-5181 08-1376-9646
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุริยศักดิ์   อัตวรอนันต์ 0-2280-7629, 30 08-1647-7505
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�คม   จันทนล�ช 0-2280-7627, 28 08-1806-4742
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงษ์   สังข์มุรินทร์ 0-2280-5099 08-1632-5441
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักด�   สังขนิตย์ 0-2280-3228 08-8515-5454
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิทย�   ทิพย์พ�วัลย์ 0-2280-5173 08-2334-5191
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิทธิภ�พ   ใบประเสริฐ 0-2280-2282 08-5022-0909
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. อนุพงศ์   ยะพิมสิน 0-2280-5181 08-7400-7942



บช.น.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 99

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายอ�านวยการ 1    โทรศัพท์กล�ง 0-2280-5198, 0-2280-7634, 0-2280-5060-79 ต่อ 2107 
                                 โทรส�รกล�ง 0-2280-5084
ผกก. พ.ต.อ. อภิสัณห์   หว้�จีน 0-2280-5060-79 [2102] 08-1311-7134
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐิติรัฐ   พรหมมินทร์ 0-2280-5060-79 09-4419-7959
รอง ผกก. พ.ต.ท. รุ่งสกุล   บุญกระพือ 0-2280-5060-79 [2101] 08-1923-7291
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท.หญิง เบญญ�พร   ช้�งพงษ์ 0-2280-5060-79 [2103] 08-9990-9836
สว.ง�นทะเบียนพล พ.ต.ท. พรศักดิ์   โรจน์รัตนชัย 0-2280-5060-79 [2104] 09-9461-4056
สว.ง�นประวัติและจัดกำ�ลัง พ.ต.ท. กิตติพจน์   แก้วศรีง�ม 0-2280-5060-79 [2105] 08-5127-1792
สว.ง�นสวัสดิก�ร พ.ต.ท. วัชระ   เทพเสน 0-2280-5060-79 [2106] 08-9419-4956

ฝ่ายอ�านวยการ 2      โทรศัพท์กล�ง  0-2280-3021     โทรส�รกล�ง  0-2280-5088
ผกก. พ.ต.อ. พิศณุ   วิทย�ภรณ์ 0-2280-3021 08-3108-9559
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ศรีมงคล 0-2280-3021 08-6105-4455
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมรวย   อินต๊ะนัย 0-2280-3021 08-1830-4655
สว. พ.ต.ท. ศิริชัย   เสมสวัสดิ์ 0-2280-3021 08-6999-3777
สว. พ.ต.ท. สุริยันต์   พุฒแก้ว 0-2280-3021 08-1814-5946

ฝ่ายอ�านวยการ 3      โทรศัพท์กล�ง  0-2280-3225     โทรส�รกล�ง  0-2280-5085
ผกก. พ.ต.อ. บุญชู   รัตกิจน�กร 0-2280-3225 08-6369-0105
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชลินทร์   กฤชกระพัน 0-2280-5058 08-1812-0084
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระพร   ภูไพรัชพงษ์ 0-2280-3225 08-1633-1229
สว.ง�นธุรก�ร/กศ./จร. ร.ต.อ. เอกภณ   พุทธิกุล 0-2280-3225 08-1962-3130
สว.ง�นแผนอ�ชญ�กรรม พ.ต.ท. ยุทธภูมิ   ภูมมินทร์ 0-2280-5208 08-1341-7655
สว.ง�นถว�ยคว�มปลอดภัย ร.ต.อ. กิติศักดิ์   ยิ้มแย้ม 0-2280-3077 08-9149-1959
สว.ง�นคว�มมั่นคง ร.ต.อ. ประพันธ์   ภิญโญ 0-2280-5085 08-9685-6678

ฝ่ายอ�านวยการ 4      โทรศัพท์กล�ง  0-2280-2915     โทรส�รกล�ง  0-2280-2915
ผกก. พ.ต.อ. ศร�นนท์   หอมทรัพย์ 0-2280-3396 08-7982-3737
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสถียร   บุนน�ค 0-2080-5060 [2402] 08-1805-9233
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   สมบัติช�ติช�ย 0-2280-5060 [2401] 08-5145-4513
สว.ง�นธุรก�ร/ย�นพ�หนะ พ.ต.ท. สมนึก   เจริญศรีสุข 0-2250-5060 [2403] 08-9525-7508
สว.ง�นพล�ธิก�ร พ.ต.ท.หญิง นวลปร�ง   อรุณรัตน์ 0-2280-3180 08-1937-5785
สว.ง�นโยธ�ธิก�ร พ.ต.ต. วิโรจน์   นิระภัย 0-2280-3180 08-7701-0225

ฝ่ายอ�านวยการ 5       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-2280-3194
ผกก. พ.ต.อ. ประพนธ์   ไกรประยูร 0-2280-3186 09-2256-5111
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ตรี   พรหมลัมภัก 0-2280-3194 08-1814-9240
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�ธิต   ชวะโนทัย 0-2280-3187 08-1492-8866
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรเดช   พจน�วงษ์พ�นิช 0-2280-3194 08-1808-4745
สว.ง�นบริก�รประช�ชน/ พ.ต.ท. พิทักษ์   พิณว�นิช 0-2280-3188-9 08-6311-3419
ง�นชุมชนมวลชน
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สว.ธุรก�ร พ.ต.ท.หญิง มยุรี   สังข์ข�ว 0-2280-3194 08-1457-5036
สว.ง�นประช�สัมพันธ์ พ.ต.ต. อัฐวุฒิ   วงศ์ใหญ่ 0-2280-3192 08-1734-5158
สว.ง�น กต.ตร.กทม. พ.ต.ต. พรประสิทธิ์   ม�ละมัย 0-2280-5189 08-6543-0109

ฝ่ายอ�านวยการ 6      โทรศัพท์กล�ง  0-2280-1829 

ผกก. พ.ต.อ. นิพนธ์   ฤกษ์นิยม 0-2282-1829 08-1809-0619
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนวรรธน์   ต�ระก� 0-2282-1829 09-3892-9744
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัญช�   โพธิ์ทอง 0-2282-1829 08-1398-6477
สว. พ.ต.ต. ประพัฒน์   สุขุมะ 0-2282-1829 08-9446-8343
สว. พ.ต.ท. เจริญ   สอนจันเกตุ 0-2282-1829 08-9567-3456
สว. พ.ต.ท. เกียรติคุณ   หลวงจิน� 0-2282-1829 08-8562-7967

ฝ่ายอ�านวยการ 7      โทรศัพท์กล�ง  0-2280-2285     โทรส�รกล�ง  0-2280-2280

ผกก. พ.ต.อ. สินชัย   นิ่มปุญญกำ�พงษ์ 0-2280-2280 09-2259-4114
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวัฒน์   ทิพย์กุลธร 0-2280-2285 08-1868-2158
รอง ผกก. พ.ต.ท. นภดล   เจริญทรัพย์ 0-2280-2285 08-1634-5620
สว.งบบุคล�กร/ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. นัทธพงศ์   ใจสมุทร 0-2280-2285 08-2499-2473
สว.งบดำ�เนินง�น พ.ต.ท. ธน�กร   ไกรสิทธิ์ 0-2280-3073 08-2325-4055
สว.ง�นบัญชี พ.ต.ท. ช�ลี   โกมลหทัย 0-2280-2280 08-6610-4506

ฝ่ายอ�านวยการ 8      โทรศัพท์กล�ง  0-2280-2285    โทรส�รกล�ง  0-2280-2280

ผกก. พ.ต.อ. จ�รุภัชร   ทองโกมล 0-2280-5260 08-2800-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยศวัฒน์   จันธนะสมบัติ 0-2280-3253 08-6323-1119
รอง ผกก. พ.ต.ท. รชตโชค   สวยกล�ง 0-2280-5259 08-3814-4000
สว.งบบุคล�กร/ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. ยงยุทธ   คงจริตง�ม 0-2280-5251 08-7985-6646
สว.งบดำ�เนินง�น พ.ต.ต. พิชัย   มีอัฐมั่น 0-2280-3272 08-6661-8980
สว. พ.ต.ต. บริบูรณ์   จำ�ป�ดี 0-2280-3272 08-9923-8081
สว. พ.ต.ต.หญิง วิมลทิพย์   บุรี 0-2280-5251 08-6339-5150

ฝ่ายอ�านวยการ 9     โทรศัพท์กล�ง  0-2280-5172      โทรส�รกล�ง  0-2280-5172

ผกก. พ.ต.อ. อภิรัฐ   พุ่มกุม�ร 0-2280-5172 08-1484-3712
รอง ผกก. พ.ต.ท. พชร   บวรโชค 0-2280-5172 08-0599-1333
สว. พ.ต.ท.หญิง ศรีบังอร   ทองจันทร์ 0-2280-5172 08-9891-9471

ฝ่ายอ�านวยการ 10    โทรศัพท์กล�ง 0-2280-3201,  0-2280-5191 โทรส�รกล�ง  0-2280-3206, 0-2280-7615 
ผกก. พ.ต.อ. ศุภกร   บุญสวนเกริกชัย 0-2280-5191 08-2452-3875
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยรินทร์   พัฒนะ 0-2280-3201 08-1349-2423
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุธิชัย   วิโรจน์ 0-2280-5191 08-1848-6944
สว.ง�นเทคโนฯ พ.ต.ท. โชติ   เสือจำ�ศิลป์ 0-2280-5191 08-3984-4952
สว.ง�นสื่อส�ร พ.ต.ต. พรเลิศ   รัตนค�ม 0-2280-5191 08-9402-6664
สว.ง�นธุรก�ร/สถิติฯ พ.ต.ต.หญงิ นวลมณ ี  ภอูนนัต�นนท์ 0-2280-3201 08-9443-5555
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กองบังคับการต�ารวจจราจร	 Traffic	Police	Division	
123 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์กลาง / โทรสารกลาง  0-2515-3111   IP : 600004

Web Site : www.trafficpolice.go.th โทร. 1197

ผบก. พล.ต.ต. อภิสิทธิ์   เมืองเกษม 0-2515-3001 08-1257-2525
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีรศักดิ์   สุริวงศ์ 0-2515-3003 08-1612-9862
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระ   จิรวีระ  0-2515-3004 08-3693-5353
รอง ผบก. พ.ต.อ. เอกรักษ์   ลิ้มสังก�ศ 0-2515-3006 08-9040-1155
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทินกร   ณัฎฐมั่งคั่ง 0-2515-3007 08-1920-5951
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูษิต   วิเศษค�มินทร์   0-2515-3005 08-1817-2511
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระวิทย์   วัจนะพุกกะ 0-2515-3002 08-2022-6666
หน.สนง.ผบก. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   ทับทิม 0-2515-3009 08-9447-9349 
นว.ผบก. ร.ต.ท. พรหมเนตร   ย�จันทร์ 0-2515-3009 08-2554-2226
หม�ยเลขโทรศัพท์ฝ่�ยอำ�นวยก�รสำ�นักง�น ผบก.จร.   โทร. 0-2515-3092,3093 โทรส�ร 0-2515-3090

ฝ่ายอ�านวยการ    โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-2515-3111

ผกก. พ.ต.อ. โชติ   สุวรรณจุณีย์ 0-2515-3189 08-1457-4257
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษณ์   เชยกลิ่นเทศ 0-2515-3088 08-1845-6654
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปรีย�ภ�   อะป�ยะทัศ 0-2515-3188 08-1825-5988
สว.(ง�นธุรก�ร) พ.ต.ต. เทพนม   จันทร์หอม 0-2515-3181 [3182] 08-3189-8584
สว.(ง�นกำ�ลังพล) พ.ต.ต. ฐิติวัชร์   กุลศิรวัฒน์ 0-2515-3081 [3082] 08-1733-2122
สว.(ง�นยุทธศ�สตร์และแผน) พ.ต.ต. ช�ติช�ย   เขจรชัย 0-2515-3083 [3183] 08-6774-4889
สว.(ง�นงบประม�ณ ) พ.ต.ท.หญิง น�รีรัตน์   สร้อยสกุล 0-2515-3083 [3183] 08-7519-9336
สว.(พัสดุ) พ.ต.ท. สุดจิตร์   สุขสมัย 0-2515-3077 [3078] 08-1701-5622
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง สันต์ฤทัย   แก้วห�ญ 0-2515-3085 [3185] 08-9665-3872
สว.ง�นกฎหม�ยและวินัย พ.ต.ท. สรรเสริญ   กรีอ�รี 0-2515-3186 08-1552-5535
สว.ฝอ.(อบรม/ประช�สมัพันธ์) พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์   พันธุฟัก 0-2515-3187 08-1900-2222
พงส.ผนพ.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ท. ประจำ�  หนุนน�ค 0-2515-3000 08-1821-1384

กองก�ากบัการ 1 (สายตรวจ) โทรศพัท์กล�ง  0-2515-3030, 0-2515-3034  โทรส�รกล�ง  0-2515-3030

ผกก. พ.ต.อ. สุปัฏน์   จรจันทึก 0-2515-3031 08-1641-7391
รอง ผกก. พ.ต.ท. ถ�วร   สมศักดิ์ 0-2515-3032 08-1928-8800
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิทย�   พูนวิทย์ 0-2515-3033 08-1338-6575
สว.ง�นส�ยตรวจ 1 พ.ต.ท. พัทธนนท์   เกียรติไพบูลย์ 0-2537-0273 08-9794-5252
สว.ง�นส�ยตรวจ 2 พ.ต.ต. ชยุติ   พงษ์ศักดิ์ 0-2252-1321 08-9918-1144
สว.ง�นส�ยตรวจ 3 พ.ต.ท. ศรีรัชพล   ค้�ข�ย 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-5611-9578
พงส.ผนก.ง�นส�ยตรวจ 3 พ.ต.ท. พันธ์เพชร   วิเชียรบุตร 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1559-2261
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พงส.ผนก.ง�นส�ยตรวจ 3 พ.ต.ท. เอกพล   บงกชม�ศ 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1684-4987
พงส.ผนก.ง�นส�ยตรวจ 3 พ.ต.ท. ณัฐนันท์   ม่วงง�ม 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1398-2830
พงส.ผนก.ง�นส�ยตรวจ 3 พ.ต.ท. สุพิชญ์   พันธ์เพ็ง 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1399-9818
สว.ง�นส�ยตรวจ 4 พ.ต.ท. พัฒน�   สัมม�ทิตฐิ 0-2515-3039, 3037 08-9401-4554
สว.ง�นส�ยตรวจ 5 พ.ต.ต. สมช�ย   ชูแก้ว 0-2223-8206, 0-2222-8111 08-1927-8581

กองก�ากับการ 2  (ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน ทางพิเศษ) 
โทรศัพท์กล�ง  0-2248-6891-5 [13], [20]  โทรส�รกล�ง  0-2248-6891-5 [20]  
ผกก. พ.ต.อ. ขจรเกียรติ   ศริพันธุ์ 0-2248-6891-5 [18] 08-1618-8238
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีรพล   วุฒิเสน 0-2248-6891-5 [23] 08-1611-1020
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรวัฒน์   อ�รักษ์รัฐ 0-2248-6891-5 [19] 08-1614-4007

งานศูนย์ควบคุมจราจร  ด่วน 1 กก.2  บก.จร. 

โทรศัพท์กล�ง  0-2249-6944-50 ต่อ 6163   โทรส�รกล�ง  0-2240-0147
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนินท์พันธุ์   เธียรเจริญ 0-2240-0146 08-5222-5151
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชุมพล   เรืองพุ่ม 0-2249-8007 08-1937-2894
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิเชษฐ   ก้อนแพง 0-2249-8007 08-1826-1766
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดุล   เวปุล�นนท์ 0-2249-8007 08-1434-0914
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีระ   เรืองเนตร 0-2249-8007 08-9924-9202
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   พุทธเครือ 0-2249-8007 08-6065-2888
สว.จร. พ.ต.ท. พิสิทธิ์   ตั้งศิริเสถียร 0-2862-6979 08-1614-4007

งานศูนย์ควบคุมจราจร  ด่วน 2 กก.2  บก.จร.

โทรศัพท์กล�ง  0-2248-6891-5  โทรส�รกล�ง  0-2248-6891 ต่อ 24
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนธร   ศิรินทร์ธวัธน์ 0-2248-6891-5 ต่อ 19 08-4409-9224
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัจฉลิน   ว�รินหอมหวล 0-2248-6891-5 ต่อ 12 08-7039-7722
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูสิทธิ์   มณีอินทร์ 0-2248-6891-5 ต่อ 12 08-1754-4959
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนวิน   บริรักษ์ 0-2248-6891-5 ต่อ 12 08-1813-6110
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุธี   โตอดิเทพย์ 0-2248-6891-5 ต่อ 12 08-6378-8707
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ผดุงศักดิ์   พันธ์ศิลป์ 0-2248-6891-5 ต่อ 12 08-9351-6389
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยุทธชัย   แจ่มกระจ�ย 0-2248-6891-5 ต่อ 12 08-6322-5725
สว.จร. พ.ต.ต. ชำ�น�ญ   ตรีเนตร 0-2248-6891-5 ต่อ 22 08-6308-1981

งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต / ทางพิเศษ  กก.2  บก.จร.

โทรศัพท์กล�ง  0-2511-2884, 0-2511-0274       โทรส�รกล�ง  0-2513-1496
รอง ผกก. พ.ต.ท. สนอง   แสงมณี 0-2513-0298 08-1558-7130
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สืบศักดิ์   ภ�ษยะวรรณ 0-2511-2884 08-1809-0200
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิจิตร   ด่�นธำ�รงกูล 0-2511-2884 08-6302-3881
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   เอี่ยมอ่อง 0-2511-2884 08-1324-4914
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   อินทร์เทศ 0-2511-2884 08-6334-7470
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   ศรีน�เมือง 0-2511-2884 08-4752-6369
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นิตย์   จันทร์ประสิทธิ์ 0-2511-2884 08-9897-6712
สว.จร. พ.ต.ท. วีระชัย   ศิลปะ 0-2511-2884 08-1207-8507
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กองก�ากับการ 3 (ศูนย์ข้อมลูใบสัง่)  โทรศัพท์กล�ง  0-2515-3000 [3073]   โทรส�รกล�ง   0-2515-3070   
ผกก. พ.ต.อ. กุลเชษฐ์   บ�งพร�น 0-2515-3072 08-1848-8482
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรพล   ก้อมน้อย 0-2515-3057 08-1938-7028
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทนงศิลป์   มณีโชติ 0-2515-3050 08-1618-8494
สว.ง�นศนูย์ควบคมุข้อมลูใบสัง่ พ.ต.ต. ฐิติวัชร์   กุลศิรวัฒน์ 0-2515-3074 08-1733-2122
สว.ง�นสอบสวนเปรยีบเทยีบปรบั พ.ต.ท. สุรินทร์   เทียมแสน 0-2515-3052 08-7650-7556
สว.ง�นตรวจสอบใบสัง่ค้�งชำ�ระ พ.ต.ท.หญิง ทัสสนีย์   ภิรมย์แก้ว 0-2515-3153 08-1813-1548
สว.ง�นตดิต�มประเมนิผลผูก้ระทำ�ผดิ พ.ต.ท. จ�รึก  ส�รโภค 0-2515-3054 08-1646-8727
สว.ง�นศนูย์ข้อมลูประวัตผิูข้บัขี่ พ.ต.ท. บดินทร   วิย�ภรณ์ 0-2515-3055 08-9182-1557
สว.ง�นอบรมผูก้ระทำ�ผดิกฎจร�จร พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   บำ�รุงร�ษฏร์ 0-2515-3059 08-9834-8916
พงส.ผู้ชำ�น�ญก�ร ง�นสอบสวน 
เปรียบเทียบปรับฯ

พ.ต.ท. ณรงค์ช�ติ   สัจจะไทย 0-2252-1321 08-6741-2475

พงส.ผนก. ง�นตรวจสอบใบส่ังค้�งชำ�ระ พ.ต.ท. โชคชัย   สุทธิฤทธิ์ 0-2311-5437 08-5110-9922
พงส.ผนก. ง�นตรวจสอบใบส่ังค้�งชำ�ระ พ.ต.ท. สุรเดช   หลั่งหอม 0-2416-4441 08-9776-7451
พงส.ผนก. ง�นตรวจสอบใบส่ังค้�งชำ�ระ พ.ต.ท. อมร   น�คประสิทธิ์ 0-2252-1321 08-5188-2379
พงส.ผนก. ง�นตรวจสอบใบส่ังค้�งชำ�ระ พ.ต.ต. ศรฤทธิ์   สีคำ� 0-2515-3013 08-1405-8284
พงส.ผนก. ง�นสอบสวนเปรยีบเทียบปรบัฯ พ.ต.ต.หญิง ปิยะรัตน์   ทองแก้ว 0-2515-3051 09-0974-2073
พงส.ผนก. ง�นสอบสวนเปรยีบเทียบปรบัฯ พ.ต.ต.หญงิ ภ�ณุม�ศ    รัตนธรรมสกลุ 0-2278-1579 08-1537-5549
พงส.ผนก. ง�นสอบสวนเปรยีบเทียบปรบัฯ พ.ต.ต.หญิง ปรีย�ภรณ์   ชูอินทร์ 0-2888-3249 08-9464-8294
พงส.ผนก. ง�นสอบสวนเปรยีบเทียบปรบัฯ พ.ต.ต.หญิง ปัทม�   อินทะเส�ระ 0-2311-5437 08-6544-0996
พงส.ผนก. ง�นตรวจสอบใบสัง่ค้�งชำ�ระ พ.ต.ต.หญิง วรัญญ�  เกิดเอี่ยม 0-2248-6891-4 08-9660-5525
พงส.ผนก. ง�นสอบสวนเปรยีบเทียบปรบัฯ พ.ต.ต.หญิง สุนันท์   วิทย�ภรณ์พงศ์ 0-2248-6891-4 08-6064-9365

กองก�ากับการ 4 (ศูนย์ควบคุมการจราจรพื้นที่)  

โทรศัพท์กล�ง 1197, 0-2515-3000  โทรส�รกล�ง 1197 [107] 0-2515-3109, 0-2515-3110  ง�นธรุก�ร0-2515-3124     
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธพงษ์   อินทรพงษ์ 0-2515-3130 08-1170-4422
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกอิสระ   ส�ลีรัตน์  0-2515-3107 08-1835-2616
รอง ผกก. พ.ต.ท. โยธิน   คงเจริญ 0-2515-3131 08-1626-2105
สว.ง�นศูนย์รวมข่�วฯ ATC พ.ต.ท. ณธัชพงศ์   กิรัมย์ 0-2515-3068 08-1633-6229
สว.ง�นศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. บุญเชิด   แสงอ�ทิตย์ 0-2515-3113 08-1259-5927
สว.ง�นวิศวกรรมจร�จร พ.ต.ท.ดร. ภ�ณุพงศ์  ภ�ณุดุลกิตติ 0-2515-3068 08-1965-3333
สว.ง�นศูนย์ควบคุมฯ CCTV พ.ต.ท. สมพร   อุปพงศ์ 0-2515-3068 08-1984-5089

กองก�ากบัการ 5 (ตรวจพสิจูน์,สถติิวจิยั)  โทรศพัท์กล�ง   0-2515-3040    โทรส�รกล�ง   0-2515-3040
ผกก. พ.ต.อ. ศุภชัชจ์   เปี่ยมมนัส 0-2515-3041 08-1555-8811
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   ทับทิม 0-2515-3042 08-9447-9349
รอง ผกก. พ.ต.ท. จีรชัย   อินทรชัย 0-2515-3042 08-9157-7066
สว.ง�นช่�งเครือ่ง/ตรวจพสิจูน์ พ.ต.ท. สมยศ   แอบเนียม 0-2223-6104-5 08-1634-6304
สว.ง�นตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ พ.ต.ต. ธนภณ   เตชะต�นลท์ 0-2515-3045 08-1876-3727
สว.ง�นตรวจพิสูจน์มลภ�วะ พ.ต.ท. ณัฐภิญ   ภูศรี 0-2515-3047 08-5827-3777
สว.ง�นสถิติและวิจัยอุบัติเหตุ ร.ต.อ. จักรพงศ์   แก้วชูทอง 0-2515-3048 08-4065-1551
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กองก�ากับการ 6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) 

โทรศัพท์กล�ง  0-2354-6089, 0-2354-6324  โทรส�รกล�ง  0-2354-6177  ธุรก�ร 0-2354-6089

ผกก. พ.ต.อ. ชินวร   โบร�ณินทร์ 0-2354-6091 08-9871-1632
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทักษ์   นิยมพฤกษ์ 0-2354-6091 08-1988-5433
รอง ผกก. พ.ต.ท. พ�ยัพ   สมบูรณ์ 0-2354-6091 08-8684-6161
สว.ธร. พ.ต.ท. ชัยธัช   สุวรรณชัย 0-2354-6089 08-1925-9065
สว.ง�นปฏิบัติก�รจร�จรต�ม
โครงก�รพระร�ชดำ�ริ 1 

พ.ต.ท. พิเชษฐ์   พวงทอง 0-2354-6089 08-1813-1548

สว.ง�นปฏิบัติก�รจร�จรต�ม
โครงก�รพระร�ชดำ�ริ 2 

พ.ต.ต. ปริญญ�   มิ่งมงคล 0-2354-6089 08-9798-7713

สว.ง�นปฏิบัติก�รจร�จรต�ม
โครงก�รพระร�ชดำ�ริ 3

พ.ต.ท. ไพโรจน์   จันทร์กระจ่�ง 0-2354-6089 08-1484-2363

กองบังคับการต�ารวจนครบาล	1 Metropolitan		Police		Division	1
323 วังปารุสกวัน  ถนนศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทรศัพท์กลาง  0-2282-8209     โทรสารกลาง  0-2280-3309   IP : 600101

Web Site : www.thaimetropolicediv1.com      E-mail : div1_102@hotmail.com   

ผบก. พล.ต.ต. พงษ์พันธุ์   วรรณภักตร์ 0-2280-5080-1 08-9444-5111
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทรงพล   วัธนะชัย 0-2280-3273 08-1988-3323
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไกรเลิศ   บัวแก้ว 0-2280-3263 08-1554-9933
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดุสิต   สมศักดิ์ 0-2280-3095 08-1933-2288
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรถวิทย์   ส�ยสืบ 0-2280-3098 08-1885-8233
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุนทร   คงกลำ่� 0-2280-3264 08-9523-5777
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปิยะวัฒน์   บุญยืนอนนต์ 0-2280-3095 08-3773-7337
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐนันท์   น�น�สมบัติ 0-2280-3305 08-1795-4422
รอง ผบก. พ.ต.อ. วร�พงษ์   ประเศรษโฐ 08-1318-8385
สนง.ผบก. ร.ต.ท. ชำ�นัญ   อ�รีพันธุ์ 0-2280-5080-1 08-7599-4119
นว.ผบก. ร.ต.ท. ณรงค์เดช   บุตรนำ้�เพชร 0-2280-5080-1 08-4766-5554

กองก�ากับการอ�านวยการ    โทรศัพท์กล�ง  0-2282-8209    โทรส�รกล�ง  0-2280-3309 

ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   ปั่นโพช� 0-2280-3255 08-1920-4180
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิตย์   น้อยน� 0-2280-3096 08-5910-9223
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกร�ช   กำ�เนิดสุข 0-2280-5236 08-6090-2522
รอง ผกก. พ.ต.ท. คำ�รน   เมตต�วิวัฒน์ 0-2280-5236 08-1889-7397
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   หวังดี 0-2280-3096 08-1802-1992
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พีรพงษ์   หันกล�ง 0-2280-3096 08-3696-1119
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง นุชน�รถ   ขันธ์ดวง 0-2280-3096 08-9773-0100
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. อภิศ�ล   แก้วดู 0-2282-8209 08-8456-5647
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สว.ง�นกำ�ลังพล ร.ต.อ. จีรวัช   รุ่งกลิ่น 0-2280-5231 08-4717-5412
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ต.หญิง สิด�รัตน์   รินรส 0-2280-5236 08-4647-6116
สว.ง�นยุทธศ�สตร์และแผน พ.ต.ต. สัญชัย   บัวชุลี 0-2280-5233 08-6653-2556
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   พลเดช 0-2280-3096 08-1616-1072
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. ดิลก   ตันติธนวงศ์ 0-2354-6999 08-3611-0708
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง ร.ต.อ. เนติ   รุ่งฟ้�แสงอรุณ 0-2282-5236 08-6775-8655
สว.ง�นเทคโนฯ พ.ต.ต. ศษิษ   สมุทรคีรี 0-2280-5232 08-4978-5838

กองก�ากับการสืบสวน    โทรศัพท์กล�ง  0-2354-6167-68     โทรส�รกล�ง  0-2354-6167 
ผกก. พ.ต.อ. สถิตย์   สังข์ประไพ 0-2354-6167-68 08-1434-5610
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรมันต์   ขวัญพสุมนต์ 0-2354-6167-68 08-9479-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรศักดิ์   เล�รุจิร�ลัย 0-2354-6167-68 08-1922-7135
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์   เหล่�เขตกิจ 0-2354-6167-68 08-4145-4321
สว. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   บุษปฤกษ์ 0-2354-6167-68 08-9777-6886
สว. พ.ต.ท. อุตร์   นิรงค์บุตร 0-2354-6167-68 08-9892-3439
สว. พ.ต.ท. ศ�ตร�   สุข�นุศ�สน์ 0-2354-6167-68 08-1780-4730
สว. พ.ต.ต. ทิพ�กร   แก้วเปล่ง 0-2354-6167-68 08-1258-0740
สว. ร.ต.อ. ยุคณธร   ชูแก้ว 0-2354-6167-68 09-2282-9306

สน.ชนะสงคราม    โทรศัพท์กล�ง  0-2282-2323      โทรส�รกล�ง  0-2282-3166   IP : 600109
ผกก. พ.ต.อ. รังสรรค์   ประดิษฐผล  0-2281-6492  09-2654-2553
พงส.ผนค. พ.ต.อ. ฐิรวิทย์   บุษบัน  0-2282-2323 [301] 08-1428-7594
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤตภ�ส   กิตติรัฐกรณ์  0-2282-2323 [200] 08-1617-5280
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. สมยศ   อุดมรักษ�ทรัพย์  0-2282-2323 [501] 08-1490-4666
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุลักษณ์   แก้วไพจิตร์  0-2282-2323 [702] 08-2184-3838
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิรัช   ปิยะช�ติ  0-2282-2323 [301] 08-6779-7200
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประกอบ   เย็นหลักร้อย  0-2282-2323 [301] 08-9621-4864
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ชมภูนุช   อนันตญ�กุล  0-2282-2323 [301] 08-9672-9091
สวป. พ.ต.ท. คมกร   อัคคะประช�   0-2282-2323 [203] 08-8498-3888
สวป. พ.ต.ท. บุญธรรม   ศรีวรรณ  0-2282-2323 [315] 08-6322-2841
สวป. พ.ต.ต. สุรพงศ์   ส�ข�กร  0-2282-2323 [315] 08-3123-8907
สวป. ร.ต.อ. เอกสิทธิ์   มงคลวิสุทธิ์  0-2282-2323 [315] 08-5694-9692
สว.สส. พ.ต.ท. วรพล   เพชรรุ่ง  0-2282-2323 [302] 08-7045-2110
สว.สส. พ.ต.ท. ปิติพันธ์  กฤด�กร ณ อยุธย�  0-2282-2323 [401] 08-1817-4099
สว.จร. พ.ต.ท. ภูวดล   อุ่นโพธิ  0-2282-2323 [202] 08-1424-7171
สว.อก. พ.ต.ต. จำ�รัส   ดอกไม้เทศ  0-2282-2323 [700] 08-1735-4752

สน.พญาไท      โทรศัพท์กล�ง  0-2354-6957-61     โทรส�รกล�ง  0-2354-6963  IP : 600103
ผกก. พ.ต.อ. ชณ�วิน   พวงเพชร 0-2354-6957-61 08-4752-8234
พงส.ผนค. พ.ต.อ. วิชัย   แดงประดับ 0-2354-6957-61 08-1170-2214
พงส.ผนค. พ.ต.อ. สงวน   ปร�ณีศรี 0-2354-6957-61 08-4591-9455
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรีช�   ส�วม่วง 0-2354-6957-61 08-1952-3715
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. ปกรณ์   ภ�วิไล 0-2354-6957-61 08-3304-3003
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สมช�ย   กุลวิเชียร 0-2354-6957-61 08-1859-1210
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัญญ�   สุขอุดม 0-2354-6957-61 08-5100-0162
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทพพิทักษ์   แสงกล้� 0-2354-6957-61 08-1804-2005
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธรรมรักษ์   เรืองดิษฐ์ 0-2354-6957-61 08-8914-9554
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิย�กร   สุวรรณเรืองศรี 0-2354-6957-61 08-1641-3173
พงส.ผนก. พ.ต.ต. คนอง   ประทุมวัน 0-2354-6957-61 08-1459-3448
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกษม   พิพิธกุล 0-2354-6957-61 08-1308-7712
สวป. พ.ต.ท. ประวิทย์   สุกใส 0-2354-6957-61 08-4537-1076
สวป. พ.ต.ท. ถิรเดช   จันทร์ล�ด 0-2354-6957-61 08-1297-5545
สวป. พ.ต.ท. เมธี   ไกรทอง 0-2354-6957-61 08-6559-9555
สวป. พ.ต.ท. จตุพร   พลภักดี 0-2354-6957-61 08-6567-3955
สว.สส. พ.ต.ท. พิศิษฐ์   กิติพัฒน์ธ�ร�กุล 0-2354-6957-61 08-1642-9015
สว.สส. พ.ต.ต. ประภ�ส   แก้วฉีด 0-2354-6957-61 08-5833-0751
สว.จร. พ.ต.ต. วินยู   ศิริ 0-2354-6957-61 08-9232-3444
สว.อก. พ.ต.ต. มงคล   พรหมเมศร์ 0-2354-6957-61 08-1853-4939

สน.ดินแดง    โทรศัพท์กล�ง  0-2246-7706-9    โทรส�รกล�ง  0-2245-2651   IP : 600106
ผกก. พ.ต.อ. ปวร   พรพรหมม� 0-2245-5905 08-9999-0005
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมคิด   สมบูรณ์ 0-2246-7706-9 08-1421-7260
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชรชัย  โฉมย� 0-2246-7706-9 08-1902-4236
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. ประพจน์   อนุศิริ 0-2246-7706-9 08-1648-6343
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. นนท์   นุ่มบุญนำ� 0-2246-7706-9 08-0995-6565
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุภัทร   ทองส้ม 0-2246-7706-9 08-1240-2674
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เทว�   บุญช�เรียง 0-2246-7706-9 08-6051-1991
สวป. พ.ต.ท. ศุภเดช   วรรณข�ม 0-2246-7706-9 08-1497-9775
สวป. พ.ต.ท. ชยุต   จรรย�เลิศ 0-2246-7706-9 08-5686-5155
สวป. พ.ต.ต. จิร�ยุ   พ่วงหงษ์ 0-2246-7706-9 08-6555-5307
สวป. พ.ต.ต. กรวุฒิ   งดง�มจรัส 0-2246-7706-9 08-1633-6876
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   วิมุกติบุตร 0-2246-7706-9 09-0553-9953
สว.สส. พ.ต.ต. ทองเปลว   ห�ญไพบูลย์ 0-2246-7706-9 08-9777-8300
สว.จร. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   มีวิริยกุล 0-2246-7706-9 08-7611-1115
สว.อก. พ.ต.ท. นิพนธ์   ซื่อสุทธิกุล 0-2246-7706-9 08-4439-7961

สน.ดุสติ  โทรศพัท์กล�ง  0-2241-5043, 0-2241-5044  โทรส�รกล�ง  0-2241-2361, 0-2241-2362 IP : 600102
ผกก. พ.ต.อ. ศุภกิจ   ต่อบุญ 0-2241-3039 08-1303-4747
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิโรจน์   พะลังเดช 0-2241-5043-4 (200) 08-1697-9852
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. สุภัค   วงษ์สวัสดิ์ 0-2241-5043-4  08-1689-5266
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ทองลือ 0-2241-5043-4  08-1710-3672
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�นุศักดิ์   เสมอศรี 0-2241-5043-4  08-1443-9927
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พงส.ผนก. ร.ต.อ. จรัส   จันส� 0-2241-5043-4 08-6314-2452
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อัคนีรักษ์   อัครพิน 0-2241-5043-4 08-5345-5562
สวป. พ.ต.ท. นพรุจ   พูลสุขโข 0-2241-5043-4 08-3770-4089
สวป. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   เกษส�คร 0-2241-5043-4 08-1870-6664
สวป. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   พวงทอง 0-2241-5043-4  08-1835-1513
สวป. ร.ต.อ. ดิเรก   อยู่เกษม       0-2241-5043-4 08-4165-7085
สว.สส. พ.ต.ต. ทัศพล   สุขไพบูลย์ 0-2669-1919 08-9539-8009
สว.จร. พ.ต.ท. ประกิจ   ไกรห� 0-2241-5043-4  08-1792-3701
สว.อก. พ.ต.ต. ประดิษฐ์   ศรีทอง 0-2241-5043-4 (501) 08-5670-9692

สน.นางเลิ้ง  โทรศัพท์กล�ง  0-2281-3002, 0-2280-5597-5600  โทรส�รกล�ง  0-2282-3294  IP : 600107
ผกก. พ.ต.อ. สมโภช   สุวรรณจรัส 0-2281-3002 [301] 08-1924-1924
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูมิยศ   เหล็กกล้� 0-2281-3002 [412] 08-1989-2967
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เศกสันต์   ห�ญคำ�แพง 0-2281-3002 [302] 08-9503-2581
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. วันชัย   ชูจิตร 0-2281-3002 [303] 08-1812-8109
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ประช�   เนียมสุภ�พ 0-2281-3002 [305] 06-1478-9429
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สร�วุฒิ   พงศ์วัชร์ 0-2281-3002 [312] 08-6989-9505
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรพล   ใจห้�ว 0-2281-3002 [312] 08-7558-9975
สวป. พ.ต.ท. สุวรรณ   บุญแสง 0-2281-3002 [307] 08-1441-8440
สวป. พ.ต.ท. สนธย�   อ�ยุโย 0-2281-3002 [307] 08-9234-8080
สวป. พ.ต.ต. นุสรณ์   กฤติยะโชติ 0-2281-3002 [307] 08-9165-0455
สวป. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ฉำ่�ชะเอม 0-2281-3002 [307] 08-6430-6780
สว.สส. พ.ต.ท. อนุรักษ์   พิมพ� 0-2281-3002 [405] 08-9449-2387
สว.จร. พ.ต.ต. วิโรจน์   ส�ข�กร 0-2281-3002 [306] 08-1919-1476
สว.อก. พ.ต.ต. รุ่งโรจน์   อำ�รุงแคว้น 0-2281-3002 [308] 08-0619-5953

สน.บางโพ    โทรศัพท์กล�ง  0-2585-0638     โทรส�รกล�ง  0-2586-0099   IP : 600110
ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   กองแก้ว 0-2585-7460 08-1484-4200
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปณชัย   ตันอ�รีย์ 0-2585-0638 08-6561-0678
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิเดช   กัมพล�นุวงศ์ 0-2585-0638 08-6602-1117
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กุศล   อ่อนวรรณะ 0-2585-0638 08-6883-4293
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญชัยฤทธิ์   สิทธิทองจันทร์ 0-2585-0638 08-3409-2440
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิทย�   วงศ์แก้ว 0-2585-0638 08-1256-0216
สวป. พ.ต.ต. วินัย   สุโขพืช 0-2585-0638 08-5803-1919
สวป. พ.ต.ต. ธนรัตน์   สุวรรณดี 0-2585-0638 08-6543-4552
สว.สส. พ.ต.ต. ทรัพย์สย�ม   ชัยทุมพงษ์ 0-2585-0638 08-1948-8574
สว.จร. พ.ต.ต. กวินท์   อดุลย�ศักดิ์ 0-2585-0638 08-6007-9907
สว.อก. พ.ต.ท. ศศพล   บัวหนอง 0-2585-0638 08-1314-9862

สน.มักกะสัน   โทรศัพท์กล�ง  0-2318-1821-22      โทรส�รกล�ง  0-2319-3000   IP : 600104
ผกก. พ.ต.อ. สรวิศ   เพ็ชรคำ� 0-2318-1821-22 08-1925-6358
พงส.ผทค.(หน.) พ.ต.อ.หญิง ฉัตรแก้ว   วรรณฉวี 0-2318-1821-22 08-9559-4160
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิรวัฒน์   ยอดกระโหม 0-2318-1821-22 08-6605-4945
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ไทยวัฒน์ 0-2318-1821-22 08-5776-4848
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ชนะวรศิณธุ์   ศุภพน�รักษ์ 0-2318-1821-22 08-1357-8855
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรยง   แดงมั่นคง 0-2318-1821-22 08-2713-5787
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรัช   ไสยเลิศ 0-2318-1821-22 08-1930-6747
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สืบพงศ์   กรุณ� 0-2318-1821-22 08-1408-5353
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญโชติ   เลี้ยงบำ�รุง 0-2318-1821-22 08-6320-5930
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุณัฐพล   นิรมิตศุภเชษฐ์ 0-2318-1821-22 08-7809-9977
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชุติพงษ์   ตะกรุดทอง 0-2318-1821-22 00-8146-1627
สวป. พ.ต.ท. รัฐธนนท์  เอกฐิติกุลพันธ์ 0-2318-1821-22 08-1489-1852
สวป. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   จุติวรกุล 0-2318-1821-22 08-1146-5252
สวป. พ.ต.ต. ลัทธวัฒน์   เพ็งชัย 0-2318-1821-22 08-4941-1612
สวป. ร.ต.อ. ช�ญชัย   วรัญญูรัตนะ 0-2318-1821-22 08-1347-6397
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐพัฒนส์   ธรรมชุตินันท์ 0-2318-1821-22 08-9995-1919
สว.จร. พ.ต.ท. สัญญ�   อุบลวิรัตน� 0-2318-1821-22 08-1336-7438
สว.อก. พ.ต.ต. เรวัช   ร�ชสังข์ 0-2318-1821-22 08-1646-2852

สน.ห้วยขวาง   โทรศัพท์กล�ง  0-2276-0449, 0-2277-4493, 0-2277-2629, 0-2274-9696 
โทรส�รกล�ง  0-2692-6690, 0-2276-0448   IP : 600105
ผกก. พ.ต.อ. กิตติพงศ์   วิเศษสงวน 0-2276-0449 08-1639-3963
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อภิฌ�น   สวัสดิบุตร 0-2276-0449 08-1668-1288
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศ�สตร์ศักดิ์   ชัยประเสริฐ 0-2276-0449 08-4333-3999
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. คณธัช   มุสิก�นนท์ 0-2276-0449 08-1007-7007
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ปิยวุฒิ   แก้วมณี 0-2276-0449 08-1732-0000
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิช�ติ   น�คสุข 0-2276-0449 08-1685-8569
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศุภชัย   ห�ญคำ�หล้� 0-2276-0449 08-3048-6139
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงศธร   วงศ์ธรรมนันท์ 0-2276-0449 08-1775-1330
สวป. พ.ต.ท. อุเทน   ตั้งพิทักษ์เสมอ 0-2276-0449 08-1177-0099
สวป. พ.ต.ท. ศุภภัทร   สวัสดี 0-2276-0449 08-1442-5615
สวป. พ.ต.ท. สุรยุทธ   เมฆมังกร 0-2276-0449 08-9918-4086
สวป. พ.ต.ต. วัชรพล   สุวนันทวงศ์ 0-2276-0449 08-6316-5858
สว.สส. พ.ต.ท. กฤษณ์พนธ์   เพ็ชรสดศิลป์ 0-2276-0449 08-1561-7166
สว.สส. พ.ต.ท. จีระพล   ประพันธ์จันทร์ 0-2276-0449 08-4755-8585
สว.จร. พ.ต.ท. วรพจน์   พจน�นุวัตร 0-2276-0449 08-1625-4231
สว.อก. พ.ต.ต. อนันท์   วงศ์คำ� 0-2276-0449 08-2076-6444
สน.สามเสน    โทรศัพท์กล�ง  0-2668-7943-47      โทรส�รกล�ง  0-2241-5380    IP : 600108         
ผกก. พ.ต.อ. มนต์ชัย   ศรีประเสริฐ 0-2241-1257 08-1855-5588
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสน�ะ   พูนเพชร 0-2241-5370 08-7055-2588
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โชคชัย   คณะเจริญ 0-2241-1664 08-1425-7644
รอง ผกก สส. พ.ต.ท. นิรันดร์   คิดบรรจง 0-2668-7943-47 08-6011-3213



บช.น.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 109

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ศุภชัย   ชัยสุวรรณ 0-2241-1713 08-5556-4441
สวป. พ.ต.ท. สุเมธ   ทองสมุทร 0-2668-7943-47 08-1897-5789
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   นรสิงห์ 0-2668-7943-47 08-9888-0202
สวป. พ.ต.ต. นพรัตน์   นพฤทธิ์ดนุเขต 0-2668-7943-47 08-2701-7959
สวป. ร.ต.อ. คมกริช   บุญเลิศ 0-2668-7943-47 09-0910-0213
สว.สส. พ.ต.ท. สุรเสน    อินทร์จันทร์ 0-2668-7943-47 08-1456-5533
สว.จร. พ.ต.ท. พิศนุ   ล�นอก 0-2668-7943-47 08-1900-7392
สว.อก. ร.ต.อ. ธีรภัทร   คุปต�นนท์ 0-2668-7943-47 08-5970-3160

กองบังคับการต�ารวจนครบาล	2	 Metropolitan	Police	Division	2
355 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์กลาง  0-2566-4247      โทรสารกลาง  0-2566-4239   IP : 600111

Web Site : www.div2.metro.police.go.th        E-mail : policediv2.11@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ก่อเกียรติ   วงศ์สุเมธ 0-2566-4247 08-1661-7878
รอง ผบก. พ.ต.อ. เจริญ   ศรีศศลักษณ์ 0-2566-4247 08-1840-6676
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตภัท   เพ็งรุ่ง 0-2566-4247 08-1801-5085
รอง ผบก. พ.ต.อ. พัฒน�   เพศยน�วิน 0-2566-4247 08-5777-7238
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�รยะพันธุ์   พุกบัวข�ว 0-2566-4247 08-9871-9780
รอง ผบก. พ.ต.อ. คมศักดิ์   สุมังเกษตร 0-2566-4247 08-1315-4789
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปร�ศรัย   จิตตสนธิ 0-2566-4247 08-1903-0101
รอง ผบก. พ.ต.อ. จำ�ลอง   สว่�งวงศ์ 0-2566-4247 08-7133-3999
นว.ผบก. ร.ต.อ. อรรถสิทธิ์   เจนจิตร์ 0-2566-4247 09-8896-5519

กองก�ากับการอ�านวยการ    โทรศัพท์กล�ง  0-2566-4247    โทรส�รกล�ง  0-2566-4239

ผกก. พ.ต.อ. องอ�จ   ไทยภักดี 0-2566-4247 08-9025-3377
รอง ผกก. พ.ต.ท. โฆสิตติพงษ์   ขุนพลพิทักษ� 0-2566-4247 08-9169-3838
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธงชนะ   ห�ญกิตติก�ญจน� 0-2566-4247 08-1888-8275
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. ทัสสุมิ   ยอดประทุมวัน 0-2566-4247 08-8500-5667
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ต. สถ�พร   ตระกูลสุนทรชัย 0-2566-4247 08-6778-2657
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท. สังคม   แก้วโยธ� 0-2566-4247 08-3414-3341
สว.งบประม�ณ พ.ต.ท. อัครพัชร์   ทองศรีว�ณิช 0-2566-4247 08-4650-4554
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ต. อธิบดี   เสริมสุข 0-2566-4247 08-9162-4008
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ต. พัฒนกุล   ศรีเพ็งแก้ว 0-2566-4247 08-7670-6161
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. ธงชัย   ภัยพิทักษ์ 0-2566-4247 08-4921-1115
สว.เทคโนโลยีฯ พ.ต.ต. เชิดศักดิ์   ธงภักดิ์ 0-2566-4247 08-1755-0146

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-2566-4257   โทรส�รกล�ง  0-2566-4258
ผกก. พ.ต.อ. ธีระชัย   ชำ�น�ญหมอ 0-2566-4257 08-1470-3777
รอง ผกก. พ.ต.ท. ต่อเกียรติ   พรหมบุตร 0-2566-4257 08-5113-0710
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รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤติเดช   จันทร์เพชร 0-2566-4257 08-3063-9356
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรศักดิ์   พิสิษฐบรรณกร 0-2566-4257 08-1443-6666
สว. พ.ต.ท. คน�วิทย์   ถ�นะวุฒิพงศ์ 0-2566-4257 08-1689-0585
สว. พ.ต.ท. กิตติ์   ยังมี 0-2566-4257 08-9435-2333
สว. พ.ต.ท. สุรินทร์   ภู่ฤทธิ์ 0-2566-4257 08-1925-4650
สว. พ.ต.ต. ชิษณุพงศ์   ไหวดี 0-2566-4257 08-1911-8006
สว. พ.ต.ต. วุฒิกร   มีแก้ว 0-2566-4257 08-9171-5787

สน.คันนายาว    โทรศัพท์กล�ง  0-2510-3619-22      โทรส�รกล�ง  0-2510-1306   IP : 600117
ผกก. พ.ต.อ. สหภัส   ก�ยขำ�สิทธิกุล 0-2510-3619-22 08-1935-8870
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิบูลย์   ถิ่นวัฒน�กูล 0-2510-3619-22 08-1933-5224
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวโรจน์   โชติก�ญจนรัศมิ์ 0-2510-3619-22 08-1255-5644
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีรวัส   ประส�ทกล�ง 0-2510-3619-22 08-7508-1111
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โชติพัฒน์   สิทธิพิทักษ์ชัย 0-2510-3619-22 08-9675-6698
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระ   ง�มเลิศ 0-2510-3619-22 08-3077-2757
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชวลิต   รักก�รค้� 0-2510-3619-22 08-1312-5875
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เทิดศักดิ์   ทักษิม� 0-2510-3619-22 08-9684-6859
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญงิ เส�วลักษณ์   สุวรรณมณี 0-2510-3619-22 08-6686-9780
สวป. พ.ต.ท. ทินกร   วรโชติ 0-2510-3619-22 08-1550-8833
สวป. พ.ต.ท. ยงค์ยุทธ์   ประเสริฐผล 0-2510-3619-22 08-2563-3959
สวป. พ.ต.ท. กิตติภัค   เอื้อยฉิมพลี 0-2510-3619-22 08-5405-9191
สวป. พ.ต.ท. สุรฉัตร   อ่อนสีแดง 0-2510-3619-22 08-9488-6501
สว.สส. พ.ต.ท. พงษ์สิทธิ์   ป�ล�พงศ์ 0-2510-3619-22 08-1567-4554
สว.จร. พ.ต.ท. ดนัย   เสียงหว�น 0-2510-3619-22 09-9463-5989
สว.อก. พ.ต.ท. สมบัติ   เกตุกัปตัน 0-2510-3619-22 08-1753-5142

สน.ดอนเมือง   โทรศัพท์กล�ง  0-2566-1381, 1382     โทรส�รกล�ง  0-2566-2916   IP : 600122
ผกก. พ.ต.อ. สุรเชษฐ์   บัณฑิตย์ 0-2566-2916 08-9120-3450
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยยุทธ   ปัดถ�มัง 0-2566-2916 08-9457-5087
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พ�ติกรณ์   ศรชัย 0-2566-2916 08-4769-4477
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อัครวินต์   สุคนธวิท 0-2566-2916 08-6806-8855
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อนันต์   กมลรัตน์ 0-2566-2916 08-1252-7527
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รังสรรค์   สอนสิงห์ 0-2566-2916 08-5666-6035
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิษณุ   ตุวย�นนท์ 0-2566-2916 08-2543-6246
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชนิด   เสือด�ว 0-2566-2916 08-1925-4491
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุเทพ   ป�นสีเส้ง 0-2566-2916 08-9240-3950
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เทพพรศักดิ์   ก�กแก้ว 0-2566-2916 08-1057-7758
สวป. พ.ต.ท. นุสรณ์   อ้นน้อย 0-2566-2916 08-6038-9333
สวป. พ.ต.ท. สุเมธ   โภชน� 0-2566-2916 08-1401-1112
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สวป. พ.ต.ต. วิทวัส   แสงเพิ่ม 0-2566-2916 08-9000-5420
สวป. พ.ต.ต. สมิทธิกิจ   อินทรหอม 0-2566-2916 08-4678-0037
สว.สส. พ.ต.ท. มงคล   จิตร์พรหม 0-2566-2916 08-4673-2424
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�คภูมิ   บุญเจริญพ�นิช 0-2566-2916 08-6131-6299
สว.จร. พ.ต.ท. คมคิด   ปร�บมนตรี 0-2566-2916 08-9449-9866
สว.อก. พ.ต.ท. สมช�ย   สวนฐิติปัญญ� 0-2566-2916 08-5066-0771

สน.เตาปูน   โทรศัพท์กล�ง  0-2585-6101, 0-2587-0461-5    โทรส�รกล�ง  0-2585-6102  IP : 600115
ผกก. พ.ต.อ. โกสิต   ก�ญจนะโกมล 0-2586-9357 08-7742-4242
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ลัภย์สกล   บุญต่อ 0-2587-0461 08-2186-4646
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมเกียรติ   เกตุแก้ว 0-2587-0461 08-8291-3199
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   โตสมจิตต์ 0-2911-5361 08-6997-2234
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วริศพันธ์   เขมสิริเมธีกุล 0-2585-6133 08-6975-6666
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อ�วุธ   หว้�มุกข์ 0-2587-8311 08-1804-4930
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภคพงศ์   เฉียบแหลม 0-2587-0461 08-4047-8733
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิสิฐชัย   สุนทรธนปรีด� 0-2587-0461 08-4016-3232
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อัครวัฒน์   สินขจรภิรมย์ 0-2587-0461 08-5446-5779
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   วัยเจริญ 0-2587-0461 08-1713-1364
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นร�   พันธุ์ยิ่งยก 0-2587-0461 08-9518-5474
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรจิต   ชะระ 0-2587-0461 08-4928-1203
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง นฤมล   ฉ�บแก้ว 0-2585-0461 08-9766-6036
สวป. พ.ต.ท. สุรจิตร   เปลี่ยนประเสริฐ 0-2911-5361 08-6626-6688
สวป. พ.ต.ท. วิศรุตม์   โสมทัต 0-2911-5361 08-1836-0560
สวป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   อนันตรัตน์ 0-2911-5361 08-7032-1777
สวป. พ.ต.ท. ยศนันท์   วะร�งคี 0-2911-5361 08-9891-9789
สว.สส. พ.ต.ท. นพคุณ   ไพเร�ะ 0-2585-6133 08-1557-7729
สว.สส. พ.ต.ต. สุรเดช   ฉัตรไทย 0-2585-6133 08-6363-5966
สว.จร. พ.ต.ต. ชลิต   จันทะพันธ์ 0-2585-1649 08-6615-8575
สว.อก. พ.ต.ต. กฤต   ตังธนสิริกุล 0-2585-4808 08-6655-2289

สน.ทุ่งสองห้อง    โทรศัพท์กล�ง  0-2574-6460-73       โทรส�รกล�ง  0-2575-1660    IP : 600121
ผกก. พ.ต.อ. เติมเผ่�   สิริภูบ�ล 0-2574-6460-73[100] 08-9995-5999
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธรรศธรรม   น�คมณี 0-2574-6460-73[209] 08-9997-9990
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ขจร   ปทุมทิพย์สิริ 0-2574-6460-73[209] 08-5031-8432
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กัมพล   รัตนประทีป 0-2574-6460-73[200] 09-0926-5351
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิภพ   สุขกำ่�  0-2574-6460-73[401] 08-1359-1909
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. บดินทร์   ผ�สุข 0-2574-6460-73[201] 08-1337-6579
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุบรรณ์   อธิเศรษฐ์ 0-2574-6460-73[209] 08-1407-1214
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วินิจ   ศรีสูงเนิน 0-2574-6460-73[209] 09-0984-0149
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นพดล   ดรศรีจันทร์ 0-2574-6460-73[209] 08-6033-0989



บช.น.

112 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวป. พ.ต.ท. ฟ้�ฟื้น   ม่วงจินด� 0-2574-6460-73[302] 08-1984-2852
สวป. พ.ต.ท. ชุมไชศักดิ์   อัครธนอนันต์  0-2574-6460-73[302] 08-1751-3071
สวป. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   พรหมนอก 0-2574-6460-73[302] 08-6337-7158
สวป. พ.ต.ท. คณะพล   วงศ์ชัย 0-2574-6460-73[302] 08-8002-7942
สว.สส. พ.ต.ท. สำ�อ�ง   ข�วสอ�ด 0-2574-6460-73[402] 08-6419-1639
สว.จร. พ.ต.ต. นรเสฏฐ์   เดชอุ่ม 0-2574-6460-73[202] 08-9524-0999
สว.อก. พ.ต.ท. ไพโรจน์   โชติวรรณ 0-2574-6460-73[501] 08-6570-4554

สน.บางเขน   โทรศัพท์กล�ง  0-2521-0569, 0-2521-0070   โทรส�รกล�ง  0-2521-2232   IP : 600119

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐณวิทย์   สิทธ�ภิรมย์ 0-2521-2408 08-6446-5940
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สำ�เริง   อำ�พรรทอง 0-2521-0569 08-1817-0353
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   อินทรศวร 0-2552-8261 08-9444-4799
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรเมษฐ   โพยนอก 0-2521-0514 08-3199-1625
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พิษณุ   โกสิยวัฒน์ 0-2521-0070 08-6300-1532
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   เอี่ยมพ่อค้� 0-2521-0569 08-1910-7136
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวรรณ  ผลอินทร์ 0-2521-0569 08-6904-2333
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สร�วุธ   บุตรดี 0-2521-0070 08-6757-7240
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วชิรวิทย์   ก�รกวี 0-2521-0070 08-1285-7981
สวป. พ.ต.ท. สมชัย   ทองสุข 0-2521-2233 08-1697-7575
สวป. พ.ต.ท. อรรถพงษ์   จันทนะสร 0-2521-2233 08-6896-1818
สวป. พ.ต.ต. อนันต์   วรส�ตร์ 0-2521-2233 08-9137-4258
สวป. พ.ต.ต. สุรพล   จันทร์สมศักดิ์ 0-2521-2233 08-1911-2631
สว.สส. พ.ต.ต. เสน่ห์   มณีฉ�ย 0-2521-0514 08-1493-4376
สว.จร. พ.ต.ท. ชูพงศ์   ยอดพร�หมณ์ 0-2521-0514 08-1422-0836
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุธ�สินี   ศิริคำ� 0-2521-0569 08-5804-2572

สน.บางซื่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-2279-1500      โทรส�รกล�ง  0-2279-3764   IP : 600112
ผกก. พ.ต.อ. สุริย�   น�คแก้ว 0-2279-4935 08-3102-3119
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ห�ญชนะ 0-2279-1500 [504] 08-3297-0877
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชิต   กอปรกิจง�ม 0-2278-4082 [309] 08-6381-0881
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. กฤษฎ�งค์   จิตตรีพล 0-2278-1442 [201] 08-4009-2552
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ใจเย็น   น�มศรี 0-2078-1442 [202] 08-7026-9352
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สม�น   ครองสิน 0-2278-2130 08-1842-7359
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง ชุติม�   ศิริเมธ�วี 0-2278-4082 [300] 08-1379-5320
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์   เหรียญทอง 0-2278-4082 08-4149-9661
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรภัทร   แต้มทอง 0-2278-4082 08-7931-2112
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิติเวช   เส�ะแสวง 0-2278-4082 08-1905-4060
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ไพรัช   ทองดอนน้อย 0-2278-4082 08-3178-7139
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เอกรัตน์   ดวงปัญญ� 0-2278-4082 08-2325-5645
พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง จิร�พร   มณฑลทอง 0-2278-4082 08-1560-7727
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พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง วิภ�วดี   ยุติธรรม 0-2278-4082 08-7018-0165
สวป. พ.ต.ท. สุขสันติ์   อุปพระจันทร์ 0-2278-5297 [203] 08-6225-5459
สวป. พ.ต.ท. เจษฎ�   วัฒนเหลืองอรุณ 0-2278-5297 [203] 08-3563-7782
สวป. พ.ต.ต. ศรัณย์   ทองห่วง 0-2278-5297 [203] 08-1848-1343
สวป. พ.ต.ต. มนูญ   กู้เมือง 0-2278-5297 [203] 08-1425-6321
สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิชัย   ธัญญ�บ�ล 0-2279-1500 [312] 08-9992-3854
สว.สส. พ.ต.ต. น�ถนริศ   รัตนบุรี 0-2279-1500 [315] 08-9892-4258
สว.จร. พ.ต.ท. ม�รุต   สุดหนองบัว 0-2278-2130 [705] 08-6511-5551
สว.อก. พ.ต.ต. พรชัย   ภิรมย์ด� 0-2278-5086 08-6773-8714

สน.ประชาชื่น  โทรศัพท์กล�ง  0-2588-4247-9   โทรส�รกล�ง  0-2580-2125, 0-2954-4962  IP : 600116
ผกก. พ.ต.อ. ธนันท์ธร   รัตนสิทธิภ�คย์ 0-2588-4247-9 [100] 08-1564-3444
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อัครชัย   แช่มซ้อย 0-2588-4247-9 [300] 08-9969-3539
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญฤทธิ์   ทรัพย์สมบัติ 0-2588-4247-9 [200] 08-1808-1174
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนิศร   บุญแม้น 0-2588-4247-9 [100] 08-9125-0619
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ปิติพงษ์   บุตรเปี่ยม 0-2588-4247-9 [201] 08-3999-4962
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฎฐพัชร   สุรพงรักตระกูล 0-2588-4247-9 [401] 08-9010-8883
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไมตรี   ส�ม�อ�ภัตร์ 0-2588-4247-9 [401] 08-1820-2204
สวป. พ.ต.ท. สุขสันต์   แสนสวัสดิ์ 0-2588-4247-9 [203] 08-4881-5353
สวป. พ.ต.ท. บุญนำ�   หอมยิ่ง 0-2588-4247-9 [203] 09-0339-3637
สวป. พ.ต.ต. อัครสรณ์   กิจพ่วงสุวรรณ 0-2588-4247-9 [203] 08-9205-9558
สวป. พ.ต.ต. อัครพล   มณีวรรณ 0-2588-4247-9 [203] 08-7794-2291
สว.สส. พ.ต.ท. สมใจ   เมฆหมอก 0-2588-4247-9 [402] 08-1933-4680
สว.สส. พ.ต.ท. คณิณ   คำ้�คูณ 0-2588-4247-9 [402] 08-1199-9901
สว.จร. พ.ต.ท. สุวิทย์   รัตนพันธ์ 0-2588-4247-9 [313] 09-2248-6611
สว.อก. พ.ต.ต. สุรพงษ์   ตั้งใจธรรมโชติ 0-2588-4247-9 [501] 08-3022-9390

สน.พหลโยธิน    โทรศัพท์กล�ง  0-2512-2447-9       โทรส�รกล�ง  0-2512-2450   IP : 600114
ผกก. พ.ต.อ. ภ�ณุเดช   สุขวงศ์ 0-2512-2447-9 08-1313-4446
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงศ์จักร   จักษุรักษ์ 0-2512-2447-9 08-9952-5252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัญญ�   กุลไทย 0-2512-2447-9 08-6562-3652
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พงษ์สวัสดิ์   เสียมศักดิ์ 0-2512-2447-9 08-9600-8761
พงส.ผทค. พ.ต.อ.หญิง ดรุณี   ทัศน� 0-2512-2447-9 08-1552-4007
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลียง   อินทิพย์ 0-2512-2447-9 08-6978-5151
สวป. พ.ต.ท. ศักดิ์ทวี   ศรีบรรเท� 0-2512-2447-9 08-9124-5051
สวป. พ.ต.ท. สุสิริวงษ์   ยอดวงษ์ 0-2512-2447-9 08-0701-9191
สวป. พ.ต.ต. กอบศักดิ์   โพธิ์ว�รี 0-2512-2447-9 08-1527-0035
สวป. พ.ต.ต. สืบศักดิ์   ผันสืบ 0-2512-2447-9 08-3635-3539
สว.สส. พ.ต.ท. นิคม   ศรเหล็ก 0-2512-2447-9 08-1946-7712
สว.สส. ร.ต.อ. ชล�กร   ป�นแดง 0-2512-2447-9 08-7406-5475
สว.จร. พ.ต.ท. ปัญญ�   ธชีพันธ์ 0-2512-2447-9 08-1389-8485
สว.อก. พ.ต.ต. กฤษด�   สยังกูล 0-2512-2447-9 08-4110-8600
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สน.สายไหม    โทรศัพท์กล�ง  0-2533-7297       โทรส�รกล�ง  0-2533-7297   IP : 600120
ผกก. พ.ต.อ. ธวัชเกียรติ   จินด�ควรสนอง 0-2533-7297 08-9048-4848
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จตุรภัทร   แช่มลำ�เจียก 0-2531-4167 08-1936-5878
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤชมงกุฏ   บูรณะภักดี 0-2531-7580 08-4464-9694
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   บุญธรรม 0-2533-7124 08-9601-0009
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิธณัท   ชนะนนทก�นต์ 0-2531-4167 08-5649-3965
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนู   สุขเสริม 0-2533-7357 08-7052-9123
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉัตร์ชัย   คู่สันเทียะ 0-2533-7357 08-1731-6369
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยณรงค์   แดงนกขุ้ม 0-2533-7357 08-7551-3233
สวป. พ.ต.ท. นิรุชพล   โยธ�ม�ตย์ 0-2531-5017 08-6300-8710
สวป. พ.ต.ท. ธนพล   กลิ่นเกษร 0-2531-5017 08-6448-4943
สวป. พ.ต.ท. ม�นิตย์   อร่�มพงษ์ 0-2531-5017 08-1907-5919
สวป. พ.ต.ต. สุธรรม    ชมพู 0-2531-5017 08-1375-5830
สว.สส. พ.ต.ท. จตุรพิทย์   จันทร์อุไร 0-2533-7124 08-6154-0928
สว.จร. พ.ต.ท. วสุ   เชื่อพุทธ 0-2531-3774 08-9776-0221
สว.อก. พ.ต.ท. อ�ณัต   ผลย�ม 0-2533-7363 08-5114-9343

สน.สุทธิสาร    โทรศัพท์กล�ง  0-2275-2151-5         โทรส�รกล�ง  0-2277-9119   IP : 600113
ผกก. พ.ต.อ. คมสัน   แตงจุ้ย 0-2277-2151-4 08-1611-9977
พงส.ผทค. พ.ต.อ. แบ๊งค์   บัวนวล 0-2277-2151-4 08-3809-2245
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฐ�นุพงศ์   แสงซื่อ 0-2277-2151-4 08-1291-1111
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   ศรีประเสริฐ 0-2277-2151-4 09-4571-4561
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. กฤติเดช   ปัญญ�วศิน 0-2277-2151-4 08-1817-4674
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์นรินทร์   ลับไพรี 0-2277-2151-4 08-6782-9665
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรุณ   อุ่นเมตต�อ�รี 0-2277-2151-4 08-5822-8460
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุพงษ์   ทัศน� 0-2277-2151-4 08-4648-4923
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนภัทร   สุขมี 0-2277-2151-4 08-6891-6623
พงส.ผนก. พ.ต.ท. แดนชัย   ทูลอ่อง 0-2277-2151-4 08-1552-8155
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภิรมย์   เมืองไสย 0-2277-2151-4 08-5094-4499
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงพล   หมอกกลั่น 0-2277-2151-4 08-1429-0778
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์   พุ่มเจริญ 0-2277-2151-4 08-9066-6971
สวป. พ.ต.ท. พงศ์จ�รุ   พฤฒิธรรมกูล 0-2277-2151-4 08-1570-3046
สวป. พ.ต.ท. จ�รุวัตร   สิงหศรีชัย 0-2277-2151-4 08-9980-9550
สวป. พ.ต.ท. สมบัติ   อำ�ไพพร 0-2277-2151-4 08-6663-3764
สวป. พ.ต.ต. ธนวิช   แสงทอง 0-2277-2151-4 08-4659-0463
สว.สส. พ.ต.ท. สุรพงษ์   พุฒข�ว 0-2277-2151-4 09-2280-5555
สว.สส. พ.ต.ต. สัมพันธ์   แสวง 0-2275-2151-4 08-6571-4561
สว.จร. พ.ต.ต. อนุช�   ตู้มณีจินด� 0-2277-2151-4 08-6981-0011
สว.อก. พ.ต.ท. สุเมท   สุพรรณ 0-2277-2151-4 08-1940-4189
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สน.โคกคราม    โทรศัพท์กล�ง  0-2509-0666       โทรส�รกล�ง  0-2509-0377   IP : 600118

ผกก. พ.ต.อ. กติตเิชษฐ์   ศกัยภ�พวชิ�นนท์ 0-2509-0092 09-4964-1521
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ดำ�รง   บุญวิไลวงศ์ 0-2509-0666 [314] 08-6505-7225
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิสเรศ   ป�ล�พงศ์ 0-2509-0666 [303] 08-1442-5555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศรีสันต์   เฟื่องสังข์ 0-2509-0666 [302] 08-1689-8881
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กอบโชค   บุญจันทร์ 0-2509-0666 [315] 08-1655-5349
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธีรวุธ   พิมพิสัย 0-2509-0666 08-6091-3649
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เดช�   พงษ์รัตน์ 0-2509-0666 08-6895-0089
สวป. พ.ต.ท. สุทัศน์   แดงประดับ 0-2509-0666 08-2158-4491
สวป. พ.ต.ท. ธเนศ   ศรีจำ�ป� 0-2509-0666 08-2321-5522
สวป. พ.ต.ต. เสกสรร   ชุ่มแจ่ม 0-2509-0666 08-6688-4258
สวป. พ.ต.ต. กุลนันทน์   จันตุด 0-2509-0666 08-8398-5374
สว.สส. พ.ต.ท. จักรพงศ์   ตร�บดี 0-2509-0666 [406] 08-6369-9877
สว.จร. พ.ต.ท. คมสพัสส์   ทองคำ�นิธิวิร�กุล 0-2509-0666 [306] 08-1640-8746
สว.อก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ดวงม�ลย์ 0-2509-0666 08-1890-9881

กองบังคับการต�ารวจนครบาล	3	 Metropolitan	Police	Division	3
109  ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศัพท์กลาง  0-2171-4183            โทรสารกลาง  0-2171-4182   IP : 600123

Web Site : www.div3.metro.police.go.th           E-mail : div3_102@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สมประสงค์   เย็นท้วม 0-2171-4290 08-1615-9385
รอง ผบก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   อินทรประส�ท 0-2171-4303 08-1874-8701
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติคุณ  พูลสมบัติ 0-2171-4299 08-1318-3938
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุศักดิ์   ปรักกมะกุล 0-2171-4301 08-1318-6396
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัฒน�   ยี่จีน 0-2171-4185 08-1647-0303
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีระพงษ์   วงษ์รัฐพิทักษ์ 0-2171-4202 09-3326-9229,
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุช�ติ   คล้�ยจันทร์พงษ์ 0-2171-4300 08-1858-9745
รอง ผบก. พ.ต.อ. อัศวยุทธ   นุชพุ่ม 0-2171-4302 08-1623-6344
นว.ผบก. ร.ต.อ. ธน�กร   ง�มเย็น 0-2171-4291 08-4113-5777
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ทนงศักดิ์   คงค�นนท์ 0-2171-4291 08-5661-6220

กองก�ากับการอ�านวยการ      โทรศัพท์กล�ง  0-2171-4183      โทรส�รกล�ง  0-2171-4182

ผกก. พ.ต.อ. อุดม   รุจิระช�คร 0-2171-4177 08-1625-1021
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูวสิษฏ์   ศิริปริญญ�นันท์ 0-2171-4208 08-1655-7759
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   องคสิงห์ 0-2171-4178 08-9169-0702
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศิน�   อังศุสิงห์ 0-2171-4179 08-5429-1955
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สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. ธนโชติ   อินพะรัม 0-2171-4183 08-1481-5451
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ต. พชร   อ่วมทองดี 0-2171-4194-5 08-6042-7700
สว.ง�นก�รเงินฯ - - -
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ท. สุวิจักษณ์   รุ่งรัตน์ 0-2171-4190-1 08-1122-9292
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ท. อธิชย์   ดอนนันชัย 0-2171-4208 08-4499-5770
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. สุรพล   ด�วแจ้ง 0-2171-4200-1 08-3296-8619
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. เจตน์   นุชเนื่อง 0-2171-4192 08-1803-9273
สว.เทคโนโลยีฯ - - -
สว.ง�นเทคโนฯ พ.ต.ท. วุฒิกร   ยืนสุข 0-2171-4209 09-1014-6778
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ณัฐธย�น์   จุวิวัฒน์ 0-2171-4208 09-4945-6926

กองก�ากับการสืบสวน     โทรศัพท์กล�ง  0-2518-1619      โทรส�รกล�ง  0-2171-4175
ผกก. พ.ต.อ. ภิรมย์   สวนทอง 0-2518-1619 08-1311-4585
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวีป   โพธิ์แก้ว 0-2518-1619 08-1922-0076
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติพัทธ์   เที่ยงน้อย 0-2518-1619 09-8839-9352
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฟ�รุค   มณีวงศ์ 0-2518-1619 08-1922-5017
สว. พ.ต.ท. ธ�ร�   เครือละม้�ย 0-2518-1619 08-1810-9124
สว. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ช่วยวงศ์ 0-2518-1619 08-6158-5642
สว. พ.ต.ท. รัชท์ฐพงษ์   นวมเทียน 0-2518-1619 08-5813-4838
สว. พ.ต.ต. นภดล   โพธิ์ศรี 0-2518-1619 08-6575-6318
สว. พ.ต.ต. ทศพร   ประภ�สมณเฑียร 0-2518-1619 08-1558-9189

สน.มีนบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-2540-7311-3        โทรส�รกล�ง  0-2540-7215   IP : 600124
ผกก. พ.ต.อ. กัญชล   อินทร�ร�ม 0-2518-2183 08-1611-7444
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเชียร   เอี่ยมสอ�ด 0-2540-7212 08-1913-4898
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   ชูพันธุ์ 0-2540-7204 08-1834-9732
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธน�พันธ์   ผดุงก�ร 0-2540-7923 08-4556-5935
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ถนัด   นักธรรม 0-2518-2187 08-1843-4961
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญเยี่ยม   กันเกตุ 0-2540-7212 08-1870-4241
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   ศิริชัยเดช 0-2540-7212 08-6099-9965
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทพทัต   เมตตพันธุ์ 0-2540-7212 08-9202-1096
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ทะประสิทธิ์จิตต์ 0-2540-7212 08-1828-8277
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   ส�ยมะณี 0-2540-7212 08-1744-1545
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง สุวิมล   มั่นใจ 0-2540-7212 08-3695-9559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง ดรุณี   ประเสริฐ 0-2540-7212 09-0001-6016
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉลอง   คลังทอง 0-2540-7212 08-6835-5589
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โอสถ   ผ่�โผน 0-2540-7212 08-3093-7589
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุธี   ตันสกุล 0-2540-7212 08-3082-3764
สวป. พ.ต.ท. ปิติพงษ์   มณฑ� 0-2540-7204 08-1813-8264
สวป. พ.ต.ท. ทิว�   ภิรมย์เจียว 0-2540-7204 08-1854-1999
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สวป. พ.ต.ท. ทศพล   บูรพ�ก�ญจน์ 0-2540-7204 08-1286-6970
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   จันวงษ� 0-2540-7204 08-1553-2873
สว.สส. พ.ต.ท. สมคิด   ประเชิญสุข 0-2540-7923 09-0735-0156
สว.สส. พ.ต.ท. พฤทธิพงศ์   พรหมเต็ม 0-2540-7923 08-7906-9229
สว.จร. พ.ต.ท. วุฒิภัทร   เปรมปรี 0-2518-2187 08-1643-7431
สว.อก. พ.ต.ท. ฐิติวัฒน์   บุญภ� 0-2171-4228 08-1425-6166

สน.นิมิตรใหม่    โทรศัพท์กล�ง  0-2569-1830, 0-2569-1930   โทรส�รกล�ง  0-2569-1931  IP : 600125

ผกก. พ.ต.อ. ธนชัย   อุส�หกิจ 0-2569-1930 08-1438-6666
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทรงธรรม   ศรีก�ญจน� 0-2569-1930 08-1409-2349
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุจินต์   สมศรี 0-2569-1930 08-1830-6774
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิตเทพ   อินทร์เล็ก 0-2569-1930 08-1933-4185
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิรุตติ์   ภู่สุวรรณ 0-2569-1930 08-9205-6944
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูชัย   จับเทียน 0-2569-1930 08-1428-6846
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญเลิศ   รสรื่น 0-2569-1930 08-4753-6240
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธน�เดช   หนูเอียด 0-2569-1930 08-9457-3717
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อ�วุธ   แก้วมณี 0-2569-1930 08-2573-9198
สวป. พ.ต.ท. เกษม   ขุนชุ่ม 0-2569-1930 08-1483-5305
สวป. พ.ต.ท. จักร   ชูช่วย 0-2569-1930 08-4977-1414
สวป. พ.ต.ต. ศรัณชัย   เอี่ยมธนดล 0-2569-1930 08-7685-6611
สว.สส. พ.ต.ต. สมโภชน์   อินทจักร 0-2569-1930 08-1902-3141
สว.จร. พ.ต.ท. ชนัตพล   ศิริภัสสร 0-2569-1930 09-2229-1125
สว.อก. พ.ต.ต. อ�รักษ์   ห�หอม 0-2569-1930 08-6409-6797

สน.หนองจอก    โทรศัพท์กล�ง  0-2543-1155-7        โทรส�รกล�ง  0-2543-1846   IP : 600129

ผกก. พ.ต.อ. พรเทพ   สูติปัญญ� 0-2543-1155-7 08-7911-6939
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิบูลย์   นิธิธรรมจรรย� 0-2543-1155-7 09-2213-9444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เด่นโดม   ล�ภ�นันต์ 0-2543-1155-7 08-9766-8666
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิเดช   สุนทร 0-2543-1155-7 08-1499-4040
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   จันทร์แดง 0-2543-1155-7 08-1311-6799
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุช�ติ   อิ่มสวัสดิ์ 0-2543-1155-7 08-1659-3111
สวป. พ.ต.ท. วีระ   หอมเย็น 0-2543-1155-7 08-6522-6667
สวป. พ.ต.ท. ชัยธัช   เชียงท� 0-2543-1155-7 08-5808-1193
สวป. พ.ต.ท. ธน�วุฒิ   สงวนสุข 0-2543-1155-7 08-1836-4513
สว.สส. พ.ต.ท. พิทย�   สิงห์จ�นุสงค์ 0-2543-1155-7 08-1692-4666
สว.จร. พ.ต.ต. สมย�   เจริญร�ษฎร์ 0-2543-1155-7 08-2255-7800
สว.อก. พ.ต.ท. ทรงพล   เกษมสวัสดิ์ 0-2543-1155-7 08-1987-0110
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สน.ล�าผักชี    โทรศัพท์กล�ง  0-2186-0123-5      โทรส�รกล�ง  0-2988-0926   IP : 600127
ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ    สนใจ 0-2186-0123-5 08-9591-1551
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิเชียร   มุริจันทร์ 0-2186-0123-5 08-9205-7124
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คำ�แหง   กัณฑวงศ์ 0-2186-0123-5 08-5286-2145
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ม�นะ   มห�ศะร�นนท์ 0-2186-0123-5 09-0981-9187
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขวัญชัย   กองศักดิ์ 0-2186-0123-5 08-9482-9945
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   ตันสกุล 0-2186-0123-5 09-3252-8795
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   พวงวิกสิตรัตน์ 0-2186-0123-5 08-1622-7061
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   รัตนรุ่งโรจน์ 0-2186-0123-5 08-9799-5153
สวป. พ.ต.ท. อำ�นวย   พ�นทอง 0-2186-0123-5 08-4265-9027
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   แจ้งธรรมม� 0-2186-0123-5 08-7702-3333
สว.สส. พ.ต.ท. นฤดล   พุ่มพวง 0-2186-0123-5 08-1694-8351
สว.จร. พ.ต.ท. ถนอมชล   สังเกิด 0-2186-0123-5 08-8435-1138
สว.อก. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   เอี่ยมอ่อน 0-2186-0123-5 08-7007-4325

สน.ล�าหิน     โทรศัพท์กล�ง  0-2988-6688       โทรส�รกล�ง  0-2988-6611   IP : 600126
ผกก. พ.ต.อ. เอกสฤษดิ์   วิโรจน์ยุติ 0-2988-6688 08-5777-5005
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษณ์   พรมดี 0-2988-6688 08-1645-8190
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กันตพัฒน์   ภ�คธรรม 0-2988-6688 08-1859-5121
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   ช�วัลย์ 0-2988-6688 08-1847-5285
สวป. พ.ต.ท. อนุช�   สินค้� 0-2988-6688 08-1702-6994
สวป. พ.ต.ท. ชัยน�ม   นักไร่ 0-2988-6688 08-4111-1252
สว.สส. พ.ต.ต. วร�กร   ไชยวงค์ 0-2988-6688 08-1963-7156
สว.จร. พ.ต.ท. นิติพัฒน์   ฉัตรจรรยพร 0-2988-6688 08-6978-5915
สว.อก. พ.ต.ต. สุรวิทย์   โยนจอหอ 0-2988-6688 08-1867-2138

สน.ประชาส�าราญ    โทรศัพท์กล�ง  0-2557-4343-5      โทรส�รกล�ง  0-2557-4342  IP : 600130
ผกก. พ.ต.อ. สมิง   รอดรัตษะ 0-2557-4343-5 08-9444-4779
รอง ผกก.ปป. พ.ต.ท. เชิดช�ย   เจริญสุทธิโยธิน 0-2557-4343-5 [778] 08-1855-4507
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุช�ติ   เขียวสุย 0-2557-4343-5 [202] 08-1823-7264
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สนิท   ศรีอุดร 0-2557-4343-5 [301] 09-2365-9665
สวป. พ.ต.ท. สุด   อุ่นไทย 0-2557-4343-5 [204] 08-1935-3606
สวป. พ.ต.ท. นิเวศน์   นิลวดี 0-2557-4343-5 [500] 08-0192-4124
สว.สส. พ.ต.ท. สมภพ   เล็กกล�ง 0-2557-4343-5 [401] 08-1830-2797
สว.จร. พ.ต.ท. จำ�นง   อุ่นพัฒนกุล 0-2557-4343-5 [700] 08-9134-7442
สว.อก. พ.ต.ท. ยุทธก�ร   ปร�บภัย 0-2557-4343-5 [501] 08-1803-9942

สน.ลาดกระบัง โทรศัพท์กล�ง  0-2326-8389-92, 0-2326-9992  โทรส�รกล�ง  0-2326-8107  IP : 600131
ผกก. พ.ต.อ. ส�โรช   ขวัญบุญจันทร์ 0-2326-8389-92 [100] 08-9666-9241
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทองอยู่   เงินสุข 0-2326-8389-92 [312] 08-1994-8514
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์   พรใหญ่พงศ์ 0-2326-8389-92 [200] 08-1890-5982
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�ยันต์   เพ็ชรยืนยง 0-2326-8389-92 [202] 08-1922-4900
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภินพ   สุจิภิญโญ 0-2326-8389-92 [312] 08-1456-6445
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศพิเชฐ   จำ�ป�ง�ม 0-2326-8389-92 [312] 08-1463-2648
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ม�นิต   เกษมศิริ 0-2326-8389-92 [312] 08-4335-0709
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   ลอยห� 0-2326-8389-92 [312] 08-7927-7915
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดุลย์   ทองเพ็ชร์ 0-2326-8389-92 [312] 08-1621-2354
สวป. พ.ต.ท. กิจจ�   ไกรเทพ 0-2326-8389-92 [205] 08-5983-5070
สวป. พ.ต.ท. อชิระ   อ่อนกลำ่�ผล 0-2326-8389-92 [205] 09-2258-8592
สวป. พ.ต.ท. ทัตพงศ์   จิตรบรรจง 0-2326-8389-92 [205] 08-1243-9968
สวป. พ.ต.ท. ม�นัส   เล�ะหมัดจิตร 0-2326-8389-92 [205] 08-6619-4100
สว.สส. พ.ต.ท. สุช�ติ   มงคลพิพัฒน์ 0-2326-8389-92 [402] 08-1863-1899
สว.จร. พ.ต.ท. วุฒิไกร   จตุรงค์เสรีกุล 0-2326-8389-92 [700] 08-3828-5557
สว.อก. พ.ต.ท. สุรเดช   แถวศรีสุวรรณ์ 0-2326-8389-92 [501] 08-6378-8414

สน.ร่มเกล้า    โทรศัพท์กล�ง  0-2557-1100-7        โทรส�รกล�ง  0-2557-1108   IP : 600132

ผกก. พ.ต.อ. สันทัด   ลย�งกูร  0-2557-1100-7 08-1657-4175
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเชียร   สว่�งแจ้ง 0-2557-1100-7 08-9770-8996
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   พูลสวัสดิ์ 0-2557-1100-7 08-6378-3440
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นะ   ศรีวินัย 0-2557-1100-7 08-6317-5555
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรพต   นิลพินิจ 0-2557-1100-7 08-1435-2450
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชิต   เสน�นอน 0-2557-1100-7 08-7341-3818
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิเชียร   ดำ�เนียม 0-2557-1100-7 08-1742-9600
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มนต์ชัย   ไชยพงศ์ 0-2557-1100-7 08-6759-3252
สวป. พ.ต.ท. ฤชุพงศ์    พรหมประก�ย 0-2557-1100-7 08-9555-9296
สวป. พ.ต.ท. โรจน์วศิน   ภัทรศิลสุนทร 0-2557-1100-7 08-1829-7865
สวป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   สิมม�ลี 0-2557-1100-7 08-1555-8712
สว.สส. พ.ต.ท. อุกฤช   ศรีนิติวรวงศ์ 0-2557-1100-7 08-1443-3947
สว.จร. พ.ต.ท. นันทวิทย์   เจริญพร 0-2557-1100-7 08-1453-0812
สว.อก. พ.ต.ต. ศุภชัย   มูลผล� 0-2557-1100-7 08-1618-0818

สน.ฉลองกรุง   โทรศัพท์กล�ง  0-2326-1743-46     โทรส�รกล�ง  0-2326-1742   IP : 600133

ผกก. พ.ต.อ. ก้องช�ติ   เลี้ยงสมทรัพย์ 0-2326-1741 08-1264-0033
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มนัสพันธิ์   กิ่งนอกวงศ์ 0-2326-1742 08-6903-0333
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทพรัชต์   สกุลมีฤทธิ์ 0-2326-1742 08-0184-4488
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศรศักดิ์   ทองมี 0-2326-1742 08-9206-1077
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กำ�จัด   ไชยนอก 0-2326-1742 08-7511-5511
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   หวังดี 0-2326-1742 08-1937-0746
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�ม�รถ   กลิ่นเกล้� 0-2326-1742 08-1309-5277
สวป. พ.ต.ท. รังสรรค์   บำ�รุง 0-2326-1742 08-1949-1215
สวป. พ.ต.ท. กัมปน�ท   สงวนศักดิ์ 0-2326-1742 08-3319-1191
สวป. พ.ต.ต. พรเทพ   เฉลิมเกียรติ 0-2326-1742 08-1732-2254
สว.สส. พ.ต.ต. พิสิษฐ์   มีวิริยกุล 0-2326-1742 08-0997-9222
สว.จร. พ.ต.ท. ภัควัฒน์   วันสนุก 0-2326-1742 08-2454-9156
สว.อก. พ.ต.ท. นรสิงห์   อินทร์ถ� 0-2326-1742 08-6896-1818

สน.จรเข้น้อย โทรศพัท์กล�ง  0-2326-9056, 0-2326-9991, 0-2326-9993  โทรส�รกล�ง  0-2326-8120 IP : 600134
ผกก. พ.ต.อ. อรรถวินทน์  เกษแก้ว 0-2326-9991 [100] 08-1137-0999
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีระชัย   ปฤษฏ�งคเดช� 0-2326-9991 [202] 08-6897-5399
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   ธรรมส�รตระกูล 0-2326-9991 [200] 08-1633-2535
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พยงค์   เอี่ยมสกุล 0-2326-9991 [304] 08-7932-0550
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภวัต   น้อมกล�ง 0-2326-9991 [300] 08-1804-0487
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนัญชัย   แดงทอง 0-2326-9991 [302] 08-5484-6649
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   ศรีอนุช� 0-2326-9991 [303] 08-1845-8311
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   ม�สง 0-2326-9991 [301] 08-0270-4969
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธิติพงศ์   วงษ์หนูพะเน�ว์ 0-2326-9991 [305] 08-3249-7314
สวป. พ.ต.ท. อนุช�   ทองสว่�ง 0-2326-9991 [203] 08-9585-8776
สวป. พ.ต.ท. ปัญญ�   สุจิตร�พิทักษ์ 0-2326-9991 [205] 08-6316-3715
สวป. พ.ต.ต. พิชัย   ทูลธรรม 0-2326-9991 [204] 08-1623-4698
สว.สส. พ.ต.ต. โกวิท   ผิวผ่อง 0-2326-9991 [401] 08-6445-5828
สว.จร. พ.ต.ต. พิพัฒน์   ว่องเจริญพืชผล 0-2326-9991 [700] 08-9462-9594
สว.อก. พ.ต.ท. อัครพนธ์   เชี่ยวช�ญศิลป์ 0-2326-9991 [500] 08-4094-7481

สน.สุวินทวงศ์   โทรศัพท์กล�ง  0-2988-2460-1        โทรส�รกล�ง  0-2988-2462    IP : 600128      
ผกก. พ.ต.อ. ณัชพลพันธ์   ม�ลัย 0-2988-3016 08-1926-9869
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูวไนย   เสน�วุธ 0-2988-2455 08-1987-3313
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณ   ย�นะธรรม 0-2988-2446 08-1682-2904
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยชล   มงคล 0-2988-2447 08-6042-6668
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นรญ�ณ   ด่�นศรีสุข 0-2988-2447 08-2789-5354
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นพ   ทร�ยแก้ว 0-2988-2447 08-1494-8957
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงศกร   วรรณทอง 0-2988-2447 08-6839-5485
สวป. พ.ต.ท. ปร�ก�ร   ยูวะนิยม 0-2988-2460-1 [304] 08-1995-3199
สวป. พ.ต.ท. นร�   แอศิริ 0-2988-2460-1 [304] 08-9010-6291
สวป. พ.ต.ท. บัญช�   ทองใบใหญ่ 0-2988-2460-1 [304] 08-1620-7072
สว.สส. พ.ต.ท. สง่�   วงค์นิคม 0-2988-2489 08-4479-3466
สว.จร. พ.ต.ท. ไพโรจน์   น�เมืองรักษ์ 0-2989-3015 08-1743-0369
สว.อก. พ.ต.ท. สมพงษ์   วงษ์หอม 0-2988-2487 08-1632-0851
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กองบังคับการต�ารวจนครบาล	4	 Metropolitan	Police	Division	4
28 ซอยเสรีไทย 73 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท์กลาง  0-2517-2707, 0-2517-7217   โทรสารกลาง  0-2517-2751, 0-2517-3839  IP : 600135

Web Site : www.metro4.ru.edu                 E-mail : webmaster_metro4@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ปิยะพันธ์   ปิงเมือง 0-2517-4066 09-5992-9259
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัชรพงศ์   ดำ�รงค์ศรี     0-2517-2707 08-1442-2616
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทวีรัชต์   ศรีธวัชพงศ์ 0-2517-4179 08-5415-3545
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศร�วุธ   จิตต์ระเบียบ 0-2517-2707 08-1496-3829
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพศ�ล  วงศ์วัชรมงคล    0-2517-2707 08-1843-6677
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นพ   น่วมลิวงศ์           0-2517-2707 08-1438-4444
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรชัย   ขจรกลิ่น    0-2517-2707 08-1558-4936
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัช   วงศ์สง่� 0-2517-2707 08-1818-2045
นว.ผบก. พ.ต.ต. กิตติพศ   ทัศนัยวรพงศ์ 0-2517-4066 09-1934-8888

กองก�ากับการอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง  0-2517-2707, 0-2517-7217  โทรส�รกล�ง  0-2517-2751, 0-2517-3839

ผกก. พ.ต.อ. ภิญโญ   ใหญ่ไล้บ�ง 0-2517-4745 08-1623-3889
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   อรรถธรรมสุนทร 0-2517-6831 09-4683-5559
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญ�พงษ์    ปัญญ�วชัร�กร 0-2517-7217 08-1480-2555
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ นชมณ ี ป�ลกะวงศ์ ณ อยธุย� 0-2517-1176 08-5661-4245
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. อภิรักษ์   บุญหนัก 0-2517-7217 08-4711-3399
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   มูลต� 0-2517-4013 08-9153-1156
สว.ง�นก�รเงินฯ - - -
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ท.หญิง ปภ�   สิงห์สูง 0-2517-6834 08-6387-3949
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ต. พิรัชย์   สัจจ� 0-2517-6831 08-9982-8555
สว.ศูนย์วิทยุเสรีไทย พ.ต.ท. ภ�สวร   ไพรรักษ์ 0-2517-2707 08-1256-5627
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. คมกริช   จันทร์เกิด 0-2517-2843 08-9613-9403
สว.ศูนย์เทคโน ฯ พ.ต.ต. กษิติ์ยศ   แพรข�ว 0-2517-3300 08-7975-7499

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน  โทรศัพท์กล�ง  0-2319-7780-4    โทรส�รกล�ง  0-2319-4043

ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   ชนะสิทธิ์ 0-2319-7780-4 08-1710-1935
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   ทองแพ 0-2319-7780-4 08-1291-9111
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิพัฒน์   เต็งถ�วร 0-2319-7780-4 08-1551-0079
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดรชัย   ขุนพินิจ 0-2319-7780-4 08-9491-7191
สว. พ.ต.ท. หัสดินทร์  นพวงศ์ ณ อยุธย� 0-2319-7780-4 08-1935-9372
สว. พ.ต.ท. พีรวัฒน์   สุขรมย์ 0-2319-7780-4 08-1954-5436
สว. พ.ต.ท. จักร   จุลกะรัตน์ 0-2319-7780-4 08-1985-8003
สว. พ.ต.ท. รณกร   วงศ์ภู่มณี 0-2319-7780-4 08-1933-9963
สว. พ.ต.ต. กิจฐิพงศ์   ชูเมือง 0-2319-7780-4 08-4448-9696
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สน.หัวหมาก โทรศพัท์กล�ง 0-2314-3340-2, 0-2319-3001  โทรส�รกล�ง 0-2314-0690, 0-2314-0985 IP : 600141
ผกก. พ.ต.อ. ศร�ยุทธ   จุณณวัตต์ 0-2318-9877 09-2546-9955
พงส.ผทค. พ.ต.อ. โกเมน   สุภ�พ 0-2318-9877-314 09-4295-4991
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทัศน์   ชัยมงคล 0-2314-2398 08-1884-2747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยธนันท์   จิรปิยเศรษฐ์ 0-2314-2398-508 09-2591-4848
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ณรงค์วิช   สุดกังว�ล 0-2314-1695 09-3909-4497
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุวัตร์   โพธิ์กลัด 0-2314-1695-314 06-6667-5767
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พลกฤต   ธรรมส�ส์น 0-2314-1695-314 09-4858-9916
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภ�สกร   มณีรัตน์ 0-2314-1695-314 08-5959-9561
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมเจตน์   พลเหล� 0-2314-1695-314 09-1742-1887
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยูร   ทองนุ่น 0-2314-1695-315 08-6360-0917
สวป. พ.ต.ท. ธีร์นิติ   เสียงลอย 0-2314-1695-406 08-1802-1647
สวป. พ.ต.ต. วันเผด็จ   หงษ์ทอง 0-2314-1695-406 08-1375-1111
สวป. พ.ต.ต. อธิพัชร์   ยิ่งศิริธนนนท์ 0-2314-1695-406 08-1839-2720
สวป. พ.ต.ต. ชัยวัฒน์   อนันต์พันธ์ 0-2314-1695-406 09-2385-8999
สว.สส. พ.ต.ท. พลเชฏฐ์   วังเมือง 0-2314-1695-508 09-2351-6465
สว.สส. พ.ต.ต. เอกภพ   ลิขิตธนสมบัติ 0-2314-1695-508 08-1585-6443
สว.จร. พ.ต.ต. จักรวัฒน์   เร่งถนอมสมบัติ 0-2314-1695-306 08-6307-8811
สว.อก. พ.ต.ต. ม�นิตย์    คำ�ฟู 0-2314-1695-308 08-1699-3477

สน.ลาดพร้าว    โทรศัพท์กล�ง  0-2377-4314-5, 0-2377-7243-5   IP : 600140
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   มีสวัสดิ์ 0-2378-1601 08-5930-4646
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภ�คภูมิ   พูลศิริโภค� 0-2378-1601-313 08-8495-6996
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นันทภูมิ   เรืองรุ่ง 0-2375-5405 08-1255-5889
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คณบดี   เลิศอมรศักดิ์ 0-2375-8588 08-6366-3652
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   จันทรพัชร 0-2375-8588-306 08-1700-4432
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ผดุงศักดิ์   สุวรรณชัยรบ 0-2375-8588-313 08-6059-0177 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�นพ   วินัยโรจน์ 0-2375-8588-313 08-1926-9778
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปวิช   นิลสุวรรณ 0-2375-8588-215 08-9891-3152
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ก�รรัตน์ 0-2375-8588-304 08-6398-0430
พงส.ผนก. ร.ต.อ. มนเดช  ม�แนม 0-2375-8588-430 08-7167-1401
พงส.ผนก. ร.ต.อ. พงษ์เดช   ชูสังข์ 0-2375-8588-430 08-7793-5783
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เปรมศักดิ์   รักษ�แสง 0-2375-8588-430 08-4071-7828
สวป. พ.ต.ท. ธนโชติ   ฤกษ์ดี 0-2375-8588-405 08-6777-7500
สวป. พ.ต.ท. ขวัญชัย   บุญเพ็ชร 0-2375-8588-405 08-1770-1111
สวป. พ.ต.ต. ณัฐพงศ์   ชัยปฏิยุทธพงศ์ 0-2375-8588-405 09-1880-4239
สวป. พ.ต.ต. อัครเดช   พรมโพธิ์ 0-2375-8588-405 08-4030-7358
สว.สส. พ.ต.ท. ไพจิตร   คำ�ยอด 0-2375-8588 08-6668-6734
สว.สส. พ.ต.ต. สย�ม   นรม�ตย์ 0-2375-8588 08-4191-1173
สว.จร. พ.ต.ท. คมเดช   สุขพงษ์ไทย 0-2733-7733 08-1683-1204
สว.อก. ร.ต.อ. ณรงค์   แป้นปลื้ม 0-2733-7733-430 08-3059-0983
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สน.วังทองหลาง   โทรศัพท์กล�ง   0-2184-4327-9  โทรส�รกล�ง  0-2184-4332   IP : 600139
ผกก. พ.ต.อ. เชษฐ�   สว่�งสุข 0-2184-4326 08-3297-4888
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พงศกร   โนรี 0-2184-4327-8 08-1635-1391
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญเลิศ   เกตุนุต 0-2184-4327-8 08-1641-3117
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัมพันธ์   เหลืองสัจจกุล 0-2184-4327-8 08-6075-1966
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ภ�ษิต   ไพรัตน์ 0-2184-4327-8 09-8356-4164
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เช�วฤทธิ์   เงินฉล�ด 0-2184-4327-8 08-9925-8422
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�รุต   แก้วประเสริฐ 0-2184-4327-8 08-9145-0999
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สันติ   ผิวทองคำ� 0-2184-4327-8 08-6558-6439
สวป. พ.ต.ท. ภูมิประสิทธิ์   น้อยวงษ์ 0-2184-4327-8 08-1345-8180
สวป. พ.ต.ท. เชน   ศรีกรุงไกร 0-2184-4327-8 08-9656-6464
สวป. พ.ต.ท. ธช�พัฒน์   สุวรรณคชพงศ์ 0-2184-4327-8 08-6057-8335
สวป. พ.ต.ต. ศรุต   ระย�นนท์ 0-2184-4327-8 08-6520-2046
สว.สส. พ.ต.ท. คมสันต์   บดิก�ญจน์ 0-2184-4327-8 08-7114-6254
สว.จร. พ.ต.ท. นรินทร์   วงศ์จันทร์ 0-2184-4327-8 08-9688-0888
สว.อก. พ.ต.ท. สัญชัย   เทพนิมิตร 0-2184-4327-8 08-3010-9863

สน.โชคชยั โทรศพัท์กล�ง 0-2538-1599, 0-2538-1333, 0-2538-3897  โทรส�รกล�ง 0-2538-3779 IP : 600138
ผกก. พ.ต.อ. ชัยรพ  จุณณวัตต์ 0-2538-5248-9 08-1999-4635
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นำ้�เพชร  ทรัพย์อุดม 0-2538-5248-9 08-1809-2276
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรทวี  สมวงศ์ 0-2538-5248-9 08-1733-1141
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   น�ค�ม�ตย์ 0-2538-5248-9 08-6366-2866
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุรพงษ์   น�คะโยคี 0-2538-5248-9 08-6111-1010
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประทวน   แมลงทับ 0-2538-5248-9 08-1901-7261
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไตรพงษ์   วงศ์อมรอัครพัน 0-2538-5248-9 09-2623-3431
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นพพร   ศรีสุช�ติ 0-2538-5248-9 08-1457-0388
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เจริญ   บุญศิลป์ 0-2538-5248-9 08-0802-7555
สวป. พ.ต.ต. ประทีป   ศรีหรั่งไพโรจน์ 0-2538-5248-9 08-3565-2426
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ภัทรกุลดิลก 0-2538-5248-9 08-1854-7117
สวป. พ.ต.ต. กฤษฎ�พงศ์   ศรีแก้ว 0-2538-5248-9 08-5805-5032
สวป. ร.ต.อ. วิศิษฎ์   ศรีย�ภัย 0-2538-5248-9 08-9429-9991
สว.สส. พ.ต.ท. เศรษฐวัฒน์   พิเนตรบูรณะ 0-2538-5248-9 09-4929-3595
สว.สส. พ.ต.ต. กิตติพศ   ทัศนัยวรพงศ์ 0-2538-5248-9 09-1934-8888
สว.จร. พ.ต.ท. ส�โรจน์   เพ็ญสูตร์ 0-2538-5248-9 08-6575-7457
สว.อก. พ.ต.ต. เดช�วัสส์   ขันกสิกรรม 0-2538-5248-9 08-4101-0657

สน.บึงกุ่ม    โทรศัพท์กล�ง  0-2374-9700-4     โทรส�รกล�ง  0-2732-5575   IP : 600142
ผกก. พ.ต.อ. สุพล   คำ้�ชู 0-2374-9700-100 08-1986-8225
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมเกียรติ   ทองใบใหญ่ 0-2374-9700-100 08-1311-5673
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุขกรี   คันศร 0-2374-9700-100 08-6999-9191
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระพันธ์   ณ ลำ�ป�ง 0-2374-9700-100 08-1172-5520
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิวัฒน์   เชษฐ� 0-2374-9700-100 08-3030-0303
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ลีล�เลิศสุริยะ 0-2374-9700-100 08-9923-9928
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อลงกรณ์   ศิริสงคร�ม 0-2374-9700-100 08-8013-7768
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญเชิด   ศรีกอง 0-2374-9700-100 08-1901-5132
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วันชัย   สืบจ�กศรี 0-2374-9700-100 08-9922-2692
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภูริวัจน์   นิเทศวิทย�นุกุล 0-2374-9700-100 08-1555-0678
สวป. พ.ต.ท. สุนทร   สุขเจริญ 0-2374-9700-100 08-9788-9338
สวป. พ.ต.ท. เอกศิษฎ์   สุม�นัส 0-2374-9700-100 08-1815-4881
สวป. พ.ต.ท. กฤชกณก   ภ�สะวนิช 0-2374-9700-100 08-1929-5335
สวป. พ.ต.ท. นิเวชร์  ง�มล�ภ 0-2374-9700-100 08-1828-2399
สว.จร. พ.ต.ท. อนุรักษ์   สรรเสริญ 0-2374-9700-705 08-7975-4441
สว.สส. พ.ต.ต. เจษฎ�   ประยูรบุตร 0-2374-9700-401 08-9180-0582
สว.อก. พ.ต.ต. คชภพ   บุญอินทร์ 0-2374-9700-504 08-9987-5665

สน.บางชัน    โทรศัพท์กล�ง  0-2518-1510-3    โทรส�รกล�ง  0-2517-0480   IP : 600137
ผกก. พ.ต.อ. สุวิชช�   จินด�คำ� 0-2518-1510-3-113 08-1641-5224
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อิสระ   ณ พัทลุง 0-2518-1510-3-105 08-1647-4321
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   ใหม่แปง 0-2518-1510-3-111 08-6688-9452
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ต   อุตรม�ตย์ 0-2518-1510-3-105 08-6369-0443
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วชิระชัย   พันธ์ทอง 0-2518-1510-3-105 08-9888-2488
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   เรืององอ�จ 0-2518-1510-3-105 08-7111-1321
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รักศักดิ์   รุ่งแสง 0-2518-1510-3-105 08-4145-5558
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพัฒน์   สละชั่ว 0-2518-1510-3-105 08-1627-5334
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เหรียญชัย   เหล่�ที 0-2518-1510-3-105 08-6383-6333
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธวัชชัย   ม�นันตพงษ์ 0-2518-1510-3 08-6068-3487
สวป. พ.ต.ท. อเนก   อุ่นเดช 0-2518-1510-3 08-2354-6541
สวป. พ.ต.ท. สถ�ปน�   จุณณวัตต์ 0-2518-1510-3 09-1549-2699
สวป. พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์    คำ่�คูณ 0-2518-1510-3 08-1739-0082
สวป. พ.ต.ต. พีรรัฐ   โยม� 0-2518-1510-3 08-9776-1380
สว.สส. พ.ต.ต. ธน�วินท์   ก�ญจนวิภ�ส 0-2518-1510-3-110 08-9000-1874
สว.จร. พ.ต.ต. ยุทธพิชัย   ชัยสิทธิ์ 0-2518-1510-3 08-1442-3879
สว.อก. พ.ต.ท. นิพนธ์   จันทร์สุม�วงศ์ 0-2518-1510-3 08-1445-6790

สน.ประเวศ   โทรศัพท์กล�ง  0-2328-6971-2      โทรส�รกล�ง  0-2328-7336   IP : 600136
ผกก. พ.ต.อ. เมธ�   เจียมไกรศรี 0-2328-6971-2 08-6399-4888
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อุทิศ   จันทะศรี 0-2328-6971-2 08-1629-5520
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เรืองศิลป์   สุระรัศมี 0-2328-6971-2 08-1701-8446
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศิริ   ร�ชรักษ� 0-2328-6971-2 08-1614-6390
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วัลลภ   ณ นคร 0-2328-6971-2 08-8475-6032
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รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ปริญญ�   เหลืองอุทัย 0-2328-6971-2 08-1839-8131
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเดช   เทศลงทอง 0-2328-6971-2 08-1617-3091
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   ส�ยชนม์ศักดิ์ 0-2328-6971-2 08-1245-8853
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จตุภูมิ   มุดซ�เคน 0-2328-6971-2 08-1551-7366
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประยุทธ   พึ่งเคห� 0-2328-6971-2 09-5691-5396
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โสภณ   แย้มชมชื่น 0-2328-6971-2 08-9030-1551
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมช�ย   ส�ระเกษ 0-2328-6971-2 08-6084-3658
สวป. พ.ต.ท. พชรชัย   ป�ณะดิษ 0-2328-6971-2 08-5552-3555
สวป. พ.ต.ท. พิจิตร   โยธินวัชรชัย 0-2328-6971-2 08-1751-2744
สวป. พ.ต.ท. เทเวศ   รักประช� 0-2328-6971-2 08-3729-7895
สวป. พ.ต.ท. อัชฌ�   พุทธิปิลันธน์ 0-2328-6971-2 08-1875-1847
สว.สส. พ.ต.ต. ปกรณ์   ทองช่วง 0-2328-6971-2 08-6140-4118
สว.สส. ร.ต.อ. ธงชัย   แก้วท� 0-2328-6971-2 09-4558-4914
สว.จร. พ.ต.ท. เศรษฐพันธ์   ศรีส�คร 0-2328-6971-2 08-5970-2266
สว.อก. พ.ต.ต. ชรัช   ม่วงสกุล 0-2328-6971-2 08-6549-8881

สน.อุดมสุข   โทรศัพท์กล�ง  0-2337-5544-6  โทรส�รกล�ง  0-2337-4686   IP : 600143

ผกก. พ.ต.อ. นิธิศ   บุญเจริญ 0-2337-5544-6 09-0661-1153
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พลศักดิ์   ชูสม�นศิริ 0-2337-5544-6 08-1640-3543
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สันติชัย   จันทดวง 0-2337-5544-6 08-1938-3543
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เนติ   วงษ์กุหล�บ 0-2337-5544-6 08-3830-5555
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมชัย   อนิวัตกูลชัย 0-2337-5544-6 09-5949-1935
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รติวุฒิ   น�คแก้ว 0-2337-5544-6 08-1811-4878
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ธรรมทัช   ธัมมัญญู 0-2337-5544-6 08-6577-5617
สวป. พ.ต.ท. สุพจน์   สุนทรนนท์ 0-2337-5544-6 08-1207-5951
สวป. พ.ต.ต. พงศธร   เจริญชัยประกิจ 0-2337-5544-6 08-9224-3654
สวป. พ.ต.ต. นิติธร   ใจแก้วทิ 0-2337-5544-6 08-9922-4858
สว.สส. พ.ต.ท. สุพจน์   พุ่มแหยม 0-2337-5544-6 08-6374-0355
สว.จร. พ.ต.ท. ปัณณรุจน์   เรืองเกษมสัณห์ 0-2337-5544-6 08-1726-7268
สว.อก. พ.ต.ท. สยุมภู   ภักดีพุทธ�รักษ์ 0-2337-5544-6 08-9200-3787

กองบังคับการต�ารวจนครบาล	5	 Metropolitan	Police	Division	5
323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง  0-2280-5242        โทรสารกลาง  0-2280-5256   IP : 600144

Web Site : www.thaimetropolicediv5.com        E-mail : metropolice.5@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ชวลิต   ประสพศิลป 0-2280-5168 08-1614-1222
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�ดล   ประภ�นนท์ 0-2280-5242 08-7595-2499
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤตธ�พล   ยี่ส�คร 0-2280-5242 08-1566-1999
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รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติกร   บุญสม 0-2280-5239 09-5921-3636
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติพันธุ์   จุนทก�ร 0-2280-5242 08-1839-3838
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักษ์   จิตตธรรม 0-2280-5242 08-6335-3338
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�นุ   รักษ์กุล 0-2280-5242 08-1954-6919
รอง ผบก. พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ์   อมร�กระสินธุ์ 0-2280-5242 08-1939-7737
พงส.ผชช. พ.ต.อ. สัมฤทธิ์   เกตุแย้ม 0-2280-5242 08-1929-9565
นว.ผบก. ร.ต.อ. ภร�ดร   โคตรทัศน์ 0-2280-5255 08-7875-3077

กองก�ากับการอ�านวยการ    โทรศัพท์กล�ง  0-2280-5242       โทรส�รกล�ง  0-2280-5256
ผกก. พ.ต.อ. ชนิน  วชิรป�ณีกูล 0-2280-5240 08-1732-7899
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพคุณ   ประทุมเพ็ชร 0-2280-5242 08-1350-9732
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   หิรัญบูรณะ 0-2280-5242 08-1833-5035
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�ร�   เทพวณิช 0-2280-5242 08-1566-6020
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. บริบูรณ์   เติมประยูร 0-2280-5242 08-3775-2525
สว.ง�นกำ�ลังพล ร.ต.อ. วุฒิพงษ์   ตั้งมห�กิจศิริ 0-2280-5245 08-7905-6261
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท.หญิง วชิร�   โตจำ�สี 0-2280-5257 08-1926-8446
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ ร.ต.อ. ฐิติวัฒน์   ยะชัยม� 0-2280-5240 08-1618-8445
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ท. อรรจฐ�นิศร์   ภัทรบุตรเพชร 0-2280-5248 08-5713-1866
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. วิรัตน์   ปัญญ�วรคุณ 0-2255-1888 08-3562-2244
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. สุช�ติ   ยศดำ�รงกุล 0-2280-5257 08-1373-5158
สว.ง�นเทคโนโลยีฯ พ.ต.ต. ช�ญวิทย์   ละออเอี่ยม 0-2280-5258 08-8591-1111

กองก�ากบัการสบืสวน  โทรศพัท์กล�ง 0-2354-6164, 0-2354-6124, 0-2354-6125 โทรส�รกล�ง 0-2354-6125
ผกก.  พ.ต.อ. สุพัชร   พึ่งพวง 0-2354-6164  08-1645-0607
รอง ผกก.  พ.ต.ท. ดิลก   รื่นเนตร 0-2354-6164  08-1623-4188
รอง ผกก.  พ.ต.ท. เจิดเกษม   ศิริโชติ 0-2354-6164  08-9160-3103
รอง ผกก.  พ.ต.ท. มนต์เสก   ตระกูลพ�นิชย์ 0-2354-6164  08-9123-3450
สว.  พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ง�มล�ภ 0-2354-6164  08-1654-5420
สว.  พ.ต.ต. วิษณุวัฒน์   ภู่ระหงษ์ 0-2354-6164  08-1255-5858
สว.  พ.ต.ต. สวัสดิ์   ม่วงไหมทอง 0-2354-6164  08-1804-6329
สว.  พ.ต.ต. บริบูรณ์   เติมประยูร 0-2354-6164  08-5821-9222
สว.  พ.ต.ต. นพรัตน์   จงเชิดชูตระกูล 0-2354-6164  08-5111-9516
สว.  ร.ต.อ. สยมภู   กุลจิตติสิโรดม 0-2354-6164  08-5448-4055

สน.คลองตัน   โทรศัพท์กล�ง  0-2314-0041-3      โทรส�รกล�ง  0-2314-0310   IP : 600150
ผกก. พ.ต.อ. ชัยพล   เอกกุล 0-2314-0041-3 08-9127-3349
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประยูร   สุม�นัส 0-2314-0041-3 08-1627-3166
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จิรภัทร   ป�นลักษณ์ 0-2314-0041-3 08-1953-3451
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฤทธี   ป�นดำ� 0-2314-0041-3 08-1326-2096
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธน�วุฒิ   เปียผ่อง 0-2314-0041-3 08-4146-3333
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พีระณฤทธิ์   พรพีรพ�น 0-2314-0041-3 08-5821-7447
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กู้เกียรติ   จันทร์พุ่ม 0-2314-0041-3 08-1946-1897
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิรันดร์   โสมะคุณ�นนท์ 0-2314-0041-3 08-1854-3052
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สันติ   ปัญญ�วงศ์ 0-2314-0041-3 08-1689-7172
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เกษม   พ�ห� 0-2314-0041-3 08-1426-7589
สวป. พ.ต.ท. ยุทธก�ร   จันทร์แก้ว 0-2314-0041-3 08-6319-1613
สวป. พ.ต.ท. ประลอง   พรหมศร 0-2314-0041-3 08-9126-6587
สวป. พ.ต.ท. ธีระจิตร   ม�กชุมโค 0-2314-0041-3 08-1363-1991
สวป. พ.ต.ต. ยุทธพงษ์   ผดุงรัตน์ 0-2314-0041-3 08-4211-1042
สว.สส. พ.ต.ท. สิริพงษ์   วรผลึก 0-2314-0041-3 08-5218-3388
สว.จร. พ.ต.ต. สุทธิพร   สุกกำ่� 0-2314-0041-3 08-7156-3044
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�  ชื่นอ�รมณ์ 0-2314-0041-3 08-6388-6386

สน.ทองหล่อ   โทรศัพท์กล�ง  0-2390-2242, 0-2381-8852   โทรส�รกล�ง  0-2390-2254  IP : 600149
ผกก. พ.ต.อ. ขจรพงศ์   จิตต์ภ�คภูมิ 0-2390-2242 08-6213-9372
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิรดล   ทับทิมดี 0-2390-2242 08-1643-8535
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   มงคลคุณ�กร 0-2390-2242 08-1613-3366
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชัย   ณรงค์ 0-2390-2242 08-1983-0022
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ธัญยบูรณ์   ธรรมจรัสวงศ์ 0-2390-2242 09-1262-1111
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศร�วุธ   เดชศรี 0-2390-2242 08-9171-7456
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอกลักษณ์   สิริยศโสภณ 0-2390-2242 08-6979-6256
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง กรแก้ว ประหยัดทรัพย์ 0-2390-2242 09-7240-6665
สวป. พ.ต.ท. ธธีร์ธร   เพชรสิร�สิงห์ 0-2390-2242 09-2516-3636
สวป. พ.ต.ท. สัญญ�   นิลนพคุณ 0-2390-2242 08-6883-5777
สวป. พ.ต.ท. วสุภัทร   ปักกังเวสัง 0-2390-2242 08-1686-2915
สวป. พ.ต.ต. ช�ญชัย   ฤทธิฦ�ชัย 0-2390-2242 08-4017-9584
สว.สส. พ.ต.ต. อัครัช   ถนอมช�ติ 0-2390-2242 08-6375-9021
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�นุภัทร   กิตติพันธ์ 0-2390-2242 08-9949-6600
สว.จร. พ.ต.ท. ศักรินทร์   เกิดสำ�อ�งค์ 0-2390-2242 08-8692-1118
สว.อก. พ.ต.ท. ธนกัณฑ์   ไชยรส 0-2390-2242 08-6104-4652

สน.ทุง่มหาเมฆ โทรศพัท์กล�ง 0-2287-3004-8, 0-2213-1907, 0-2286-0717, 0-2679-4013 โทรส�รกล�ง  0-2287-3007 IP : 600147

ผกก. พ.ต.อ. รัชพล   ชนะศรีขจร 0-2287-3004-6 08-1755-5547
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มงคล   นันทจิตร 0-2287-3004-6 08-1813-4849
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุธี   เสน่ห์ลักษณ� 0-2287-3004-6 08-7822-2988
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันติ   พิทักษ์สกุล 0-2287-3004-6 08-9535-5595
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. เจษฎ�  คุ้มศ�สตร� 0-2287-3004-6 08-9967-4455
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐ   ผิวทน 0-2287-3004-6 08-9631-2368
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   ยิ้มปั่น 0-2287-3004-6 09-9199-9905
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   เลข�วิจิตร์ 0-2287-3004-6 08-5844-2096
สวป. พ.ต.ท. ณัฐ   ตันธ�รัตน์ 0-2287-3004-6 08-1930-0351
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สวป. พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์   ศิริรณรงค์ 0-2287-3004-6 08-6383-0857
สวป. พ.ต.ต. วสุ   น้อยเจริญ 0-2287-3004-6 08-1560-8545
สวป. พ.ต.ต. กษิต   กะเตื้องง�น 0-2287-3004-6 08-5059-2759
สว.สส. พ.ต.ต. อุปดิศย์   ร�ชกิจเจริญ 0-2287-3004-6 08-1958-8758
สว.สส. พ.ต.ต. กฤษณะโชติ   คำ�นิมิตร 0-2287-3004-6 08-5121-9514
สว.จร. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   น�มจันทร์เจียม 0-2287-3004-6 08-9841-3848
สว.อก. ร.ต.อ. ภูมิทัศ   ปิติจิระนน 0-2287-3004-6 08-9229-5556

สน.ท่าเรือ      โทรศัพท์กล�ง  0-2249-8888-90      โทรส�รกล�ง  0-2249-8891   IP : 600153
ผกก. พ.ต.อ. กฤตภ�ส   ท�ทีทิน 0-2249-3593 08-9479-6655
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมช�ย   สินธนเจริญวงศ์ - 08-5960-8666
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิฑูลย์   ขุนบุญจันทร์ 0-2249-8888 [200] 08-1700-0800
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิร�วิชญ์   นวมดี 0-2249-8888 [300] 08-7389-5665
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. นภดล   ก�ญจนพันธุ์ 0-2249-8888 [600] 08-1311-4741
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยรรยง   สุวรรณสอ�ด 0-2249-8888 [308] 08-1814-1188
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันช�ติ   ปร�บงูเหลือม 0-2249-8888 [306] 08-1575-7411
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุเทน   ทักขิโน 0-2249-8888 [306] 08-1627-0941
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วชิรชัย   พิล�สันติ์ - 08-1172-3721
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิเชฐ   อ�ม�ตย์พล - 08-4087-5712
สวป. พ.ต.ท. ปัณณ์ณภณ  น�มเมือง - 09-7293-9091
สวป. พ.ต.ท. กัณฑวัฒน์   น�น�นนท์ 0-2249-7741 08-7779-5685
สวป. พ.ต.ท. นิรันดร์   อินทร์ซีลอง 0-2249-7741 08-1311-9232
สวป. พ.ต.ต. วิทย�   สังสิมม� - 08-9107-8525
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ชะเอมทอง 0-2249-8888 [400] 08-2025-8223
สว.สส. พ.ต.ท. ธนสิทธิ์   ศรีอรุณ 0-2249-8888 [400] 08-9795-4114
สว.จร. พ.ต.ท. ปรัชญ�   กระแสร์ล�ภ 0-2249-8888 [601] 08-1924-1653
สว.อก. พ.ต.ท. สุนทร   ไชยรักษ� - 08-1946-0022

สน.บางนา    โทรศัพท์กล�ง  0-2396-1656-8      โทรส�รกล�ง  0-2396-0454   IP : 600152
ผกก.สน. พ.ต.อ. อุดม   ธุระง�น 0-2396-1711 [100] 08-5996-1565
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยฤทธิ์   ศรีว�รีรัตน์ 0-2393-7248 [300] 08-8684-9992
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดโช   โสสุวรรณ�กุล 0-2396-1656-8 [201] 08-1436-1800
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�สกร   รัตนปนัดด� 0-2396-1656-8 [200] 08-1313-2831
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์   ไทมโนธรรม 0-2396-1656-8 [201] 08-7538-9059
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�ชวิน   บุญธรรมเจริญ 0-2393-7248 [300] 08-4425-4141
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์   ลิค�มินทร์ 0-2396-1656-8 [304] 08-1899-3563
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพดล   ส�ม�รถ 0-2396-1656-8 [305] 08-1824-5379
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยชล   หงษ์สุวรรณ์ 0-2396-1656-8 [306] 08-1914-8389
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุพิชญ์   พันธ์เพ็ง 0-2396-1656-8 [307] 08-1399-9818
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทธศิลป์   ก�รินทร์ 0-2396-1656-8 [308] 08-7923-9230
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัลลภ   จำ�เนียรสวัสดิ์ 0-2396-1656-8 [308] 08-3919-4691
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พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง แอนจิร�   เชื้อทะเล 0-2396-1656-8 [308] 08-6305-8449
สวป. พ.ต.ท. ภฤศ   ฉ�ยวัฒนะ 0-2396-1656-8 [203] 08-3857-3857 
สวป. พ.ต.ท. ทศพล   อำ�ไพพิพัฒน์กุล 0-2396-1656-8 [203] 08-1752-5295
สวป. พ.ต.ท. วริศร์   สอนแก้ว 0-2396-1656-8 [312] 08-9161-1198
สวป. พ.ต.ต. อลงกรณ์   ชุ่มวงษ์ 0-2396-1656-8 [202] 08-7000-0230
สว.สส. พ.ต.ต. ปรัชญ�   บุญยืน 0-2396-1656-8 [401] 08-9560-6709
สว.สส. พ.ต.ต. อภิโชค   ชนบดี 0-2396-1656-8 [402] 08-8056-5553
สว.จร. พ.ต.ต. สรธรรศจ์   เอี่ยมละออ 0-2396-1656-8 [700] 08-9761-4258
สว.อก. ร.ต.อ. สมโมท   แสงสวัสดิ์ 0-2396-1656-8 [500] 08-1741-6111

สน.บางโพงพาง   โทรศัพท์กล�ง  0-2286-1232-3       โทรส�รกล�ง  0-2287-3132   IP : 600146
ผกก. พ.ต.อ. นำ�เกียรติ   ธีระโรจนพงษ์ 0-2286-1232 [100] 08-9074-2424
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประดิษฐ์   เปก�รี 0-2286-1232 [401] 08-1845-5154
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรณรงค์   สุริยชัยวงษ์ 0-2286-1232 08-1925-5252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดุสิต   ว�ลีประโคน 0-2679-4411 08-6700-9708
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. เจษฎ�   ย�งนอก 0-2682-1460 08-6310-5455
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพล   พันธภิบ�ล 0-2286-1232 [401] 08-9861-7627
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   จันทร 0-2286-1232 [401] 08-5058-6684
สวป. พ.ต.ท. ศรุต    จันทร์เกษ 0-2286-1232 08-6318-2989
สวป. พ.ต.ท. สม�น   ธีรศรัณย�นนท์ 0-2286-1232 08-6561-7832
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   อินทะเลย์ 0-2286-1232 08-9886-8348
สวป. ร.ต.อ. ประมวล   บัวหลวง 0-2286-1232 08-9205-6902
สว.สส. พ.ต.ท. ปุญชรัสมิ์   โชติ 0-2286-1232 08-1498-3638
สว.สส. พ.ต.ต. ไอยร�   อ�ก�ศวิภ�ต 0-2679-4411 08-6604-8186
สว.จร. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   สูพ�นิช 0-2682-1460 08-1936-7744
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อภันตรี   วรก�รพงศ์ 0-2286-1232 [508] 08-1907-2232

สน.พระโขนง   โทรศัพท์กล�ง  0-2332-2361-6   โทรส�รกล�ง  0-2331-8400   IP : 600151
ผกก. พ.ต.อ. นิพนธ์   เจริญศิลป์ 0-2332-2361-6 08-1931-5588
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ฉล�ด   ศรศิริ 0-2332-2361-6 08-1921-9792
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไกรสีห์   สุวรรณง�ม 0-2332-2361-6 08-7008-9000
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมิต   นันท์นฤมิตร 0-2332-2361-6 08-1903-8602
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พงศ์กิตติ์   พินิจลิขิตศักดิ์ 0-2332-2361-6 08-7675-4994
สวป. พ.ต.ท. สมสิทธิ์   สันทัสนะโชค 0-2332-2361-6 08-1555-6661
สวป. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   คุ้มสวัสดิ์ 0-2332-2361-6 08-2392-2662
สวป. พ.ต.ต. ฑีฆ�ยุ   เรณ�งกูล 0-2332-2361-6 08-6570-8466
สวป. ร.ต.อ. ก้องภพ   เพ็ชรนิล 0-2332-2361-6 08-4752-6465
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฏฐ์   พิพัฒน์สวัสดิ์ 0-2332-2361-6 08-1619-3000
สว.สส. พ.ต.ท. เวนิด   ตอสกุล 0-2332-2361-6 08-9110-0127
สว.จร. พ.ต.ต. สรรเพชญ์   จิระอัคร�กุล 0-2332-2361-6 08-1864-4498
สว.อก. พ.ต.ท. ประเทือง   สุขเกษม 0-2332-2361-6 08-7815-8558
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สน.ลุมพินี    โทรศัพท์กล�ง  0-2255-5993-7       โทรส�รกล�ง  0-2251-7975   IP : 600148

ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   ชลอเดช 0-2255-5993-7 08-1905-7007
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เดช�   พรมสุวรรณ์ 0-2255-5993-7 08-1633-5904
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดวงโชติ   สุวรรณจรัส 0-2255-5993-7 08-3979-5555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ   ทองจันดี 0-2255-5993-7 08-7099-9971
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อชิรวิทย์   ทองจันดี 0-2255-5993-7 08-1875-3551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริพงษ์   ภูมิเหล่�แจ้ง 0-2255-5993-7 08-1875-3131
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุต   ทองอยู่ 0-2255-5993-7 08-1620-4568
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมัคร   ปัญญ�วงศ์ 0-2255-5993-7 08-4091-9797
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   พลอยทับทิม 0-2255-5993-7 08-9448-5380
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เทอดศักดิ์   มนัสชน 0-2255-5993-7 08-4051-5527
สวป. พ.ต.ท. วุฒิชัย   วังทะพันธ์ 0-2255-5993-7 08-6069-5011 
สวป. พ.ต.ท. วงกต   สุวรรณวัฒน์ 0-2255-5993-7 08-3555-2726
สวป. พ.ต.ท. นพดล   เทียมเมธ� 0-2255-5993-7 08-1446-6474
สวป. พ.ต.ต. โศจิกรณ์   จำ�เริญม� 0-2255-5993-7 08-4678-5984
สว.สส. พ.ต.ท. ธเนศ   มีทอง 0-2255-5993-7 08-9968 2477
สว.สส. พ.ต.ท. วชิร�กรณ์   วงศ์บุญ 0-2255-5993-7 08-9054-5454
สว.จร. พ.ต.ท. กันตภณ   โพธิ์อ๊ะ 0-2255-5993-7 08-9890-6456
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง นนิชร�   อภิธน�คุณ 0-2255-5993-7 08-9481-5555

สน.วัดพระยาไกร   โทรศัพท์กล�ง  0-2291-5867-71       โทรส�รกล�ง  0-2289-1300  IP : 600145

ผกก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   บุญเรือง 0-2291-5867-71 [301] 08-9769-0643
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยยง   จันน� 0-2291-5867-71 08-4660-1902
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   ศรีม่วงกล�ง 0-2291-5867-71 [302] 08-1869-8766
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนันท์   เปรมปลื้มจิตต์ 0-2291-5867-71 [303] 08-6570-5353
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. นิพนธ์   กุลชฤทธิ์ 0-2291-5867-71 [305] 08-5211-8850
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   คำ�ทร�ย 0-2291-5867-71 08-1836-2323
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤษณะ   จันทร์ประเสริฐ 0-2291-5867-71 08-1296-7382
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สฤษดิ์   สิทธิ์นะศรี 0-2291-5867-71 08-1647-8522
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุช�ติ   ช่�งทำ� 0-2291-5867-71 08-1450-4689
สวป. พ.ต.ท. ศึกษิต   ธเนณ์บัณพร  0-2291-5867-71 08-1775-7000
สวป. พ.ต.ท. ประวิทย์  วงษ์เกษม 0-2291-5867-71 08-1318-7141
สวป. พ.ต.ต. เขมณัจ   กำ�บิลศิริร�ช 0-2291-5867-71 08-1874-1365
สวป. พ.ต.ต. ปริญญ�   อุ่นต� 0-2291-5867-71 08-3058-3632
สว.สส. พ.ต.ท. ศร�วุธ   วินัยประเสริฐ 0-2294-9955 08-1565-2257
สว.สส. พ.ต.ต. พรพิทักษ์   วิล�พันธ์ 0-2294-9955 08-1400-1205
สว.จร. พ.ต.ท. กรณ์พงษ์   พุ่มโพธิ์ทอง 0-2291-5867-71 [306] 08-1640-8398
สว.อก. ร.ต.อ. โกศล   จงประเสริฐ 0-2291-5867-71 [308] 08-6307-7287
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กองบังคับการต�ารวจนครบาล	6	 Metropolitan		Police		Division	6
50 ถ.ตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200

โทรศัพท์กลาง  0-2223-1222   โทรสารกลาง  0-2223-0080   IP : 600154

Web Site : www.metropolice6.com.

ผบก. พล.ต.ต. ชยพล   ฉัตรชัยเดช 0-2280-5256 08-1191-9191
รอง ผบก. พ.ต.อ. อุท�สิน   ฤทธิ์เรืองเดช - 09-5519-1536
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชุมพร   ก�ญจนรัตน์ - 08-1805-5995
รอง ผบก. พ.ต.อ. บรรลือศักดิ์   ขลิบเงิน - 08-1822-1931
รอง ผบก. พ.ต.อ. สินมนูญ์   พุทธิกุล - 08-1819-8943
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยยุทธ   เจียรศิริกุล - 08-1859-7799
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสนิต   สำ�ร�ญสำ�รวจกิจ - 08-1647-0396
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชยุต   ม�รย�ทตร์ 0-2223-0078 08-6001-0001
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทวี   และลำ้�เลิศ 0-2223-0128 08-1928-3865
หน.สง.ผบก. พ.ต.ท. นริศ   ปร�ถน�พร 0-2223-0070 08-9414-4144
หน.สง.ผบก. พ.ต.ท. ธรณินทร์   ยอดยิ่ง 0-2223-0070  08-1814-3000

กองก�ากับการอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2223-1222            โทรส�รกล�ง  0-2223-0080         

ผกก. พ.ต.อ. พิพัฒน์   บุญเพ็ชร์ 0-2223-0331 08-1430-0159
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัชนัย   เส�มณี 0-2223-0369 08-5058-7959
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิษณุ    บุษยวิทย์ 0-2234-4077 08-9925-9057
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. ธิติ   พันธ์สวัสดิ์ 0-2223-0368 08-2057-5944
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ต. กังศช�ติ   ล�ชโรจน์ 0-2223-0752 08-9211-5666
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ต. ปณิธ�น   โพธ�ร�มิก 0-2223-0358 08-2359-9333
สว.ง�นยุทธศ�สตร์และแผน พ.ต.ต. พงษ์ธวัช   คงเสือ 0-2223-0175 08-9966-9440
สว.ง�นยุทธศ�สตร์และแผน พ.ต.ต. พนม   ผุยหนองโพธิ์ 0-2223-0175 08-6078-0555
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   บุคจำ�ป� 0-2234-4077 08-1330-3199
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. ยุทธน�   บรรจงปรุ 0-2223-0079 08-3078-7101
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ต. เสฏฐวุฒิ   จิตปลอดโปร่ง 0-2223-0128 08-4312-3322
สว.ง�นเทคโนฯ - - -

กองก�ากับการสืบสวน    โทรศัพท์กล�ง  0-2223-4443    โทรส�รกล�ง  0-2223-4434 

ผกก. พ.ต.อ. นพสิทธิ์     มิตรภักดี 0-2223-4443 08-0658-9900
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์   ป�นศรี 0-2223-4443 08-1884-6241
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุรี   ศรีหล้� 0-2223-4443 08-1641-3814
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศ�สตร�    อ่อนรัศมี 0-2223-4443 08-1750-1174
สว. พ.ต.ท. ยุทธน�    จ�ตุรัตน์ 0-2223-4443 08-1557-4141
สว. พ.ต.ท. เฉลิมพล    จุมปูอ� 0-2223-4443 08-4005-8878
สว. พ.ต.ท. ส�โรจน์    จอกโคกสูง 0-2223-4443 08-4660-5656
สว. ร.ต.อ. ชนทัช   เฉล�ประโคน 0-2223-4443 08-1876-7588
สว. ร.ต.อ. ฉัตรชัย   ภักดีศักดิ์ศรี 0-2223-4443 08-6541-4314
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สน.ปทุมวัน   โทรศัพท์กล�ง   0-2215-2991-3, 0-2214-1050  โทรส�รกล�ง  0-2215-9104  IP : 600160

ผกก. พ.ต.อ. จ�รุต   ศรุตย�พร 0-2215-2991-3 08-1457-4554
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จักริน   พันธ์ทอง 0-2215-2991-3 09-4562-4442
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดลชัย   ปิ่นปัก  0-2215-2991-3 08-6339-1515
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ซิ้มเจริญ 0-2215-2991-3 08-9810-7321
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. จักรกริศน์   โฉสูงเนิน 0-2215-2991-3 08-1860-6996
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   พุทธิย�วัฒน์ 0-2215-2991-3 08-1499-3939
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยชุมพล   พึ่งภักดี 0-2215-2991-3 08-5219-4111
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริยเมศศ์    ภักดีวิวัฒน์ 0-2215-2991-3 08-3420-0999
สวป.  พ.ต.ท. สันติชัย     หนูทอง 0-2215-2991-3 08-1622-0814
สวป. พ.ต.ท. ณรงกรณ์   ขันจันทร์ 0-2215-2991-3 08-1356-4157
สวป. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   บุญเต็ม 0-2215-2991-3 08-2298-1545
สวป. พ.ต.ต. อภิชนฌ�ณ  คร�มสูงเนิน 0-2215-2991-3 09-4858-0039
สว.จร. พ.ต.ท. สมช�ติ     ขันบุรี 0-2215-2991-3 08-9062-0432
สว.สส. พ.ต.ท. ภูเมศ   อั๊งสุวรรณกูล 0-2216-8819 08-1806-3975
สว.สส. พ.ต.ท. บุญฤทธิ์   เสียงใส 0-2216-8819 09-1525-9541
สว.อก. พ.ต.ท. สุรชัย   ปลื้มจิตต์ 0-2216-8821 08-9220-0622
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เจริญสิทธิ์   จงอิทธิ 0-2215-2991-3 08-9175-9199
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธีรพงค์   สุทธิจำ�นงค์ 0-2215-2991-3 08-4073-0899
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชนินทร    ง่วนสน 0-2215-2991-3 08-4644-2955

สน.จักรวรรดิ   โทรศัพท์กล�ง  0-2225-4077-8    โทรส�รกล�ง  0-2225-3884   IP : 600156

ผกก. พ.ต.อ. ภพธร   จิตต์หมั่น 0-2225-4077-8 08-1994-3417
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีระ   เอื้อกล�ง 0-2225-4077-8 08-9235-3567
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นริศ   ปร�รถน�พร 0-2225-4077-8 08-9414-4144
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คฑ�ยุทธ   โรจน์วงศ์สุริยะ 0-2225-4077-8 08-7447-1441
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. วรพล   วสุธนะชัย 0-2225-4077-8 08-1291-0941
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธัชชัย   บุญเพ็ง 0-2225-4077-8 08-1614-6079
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธน�วุฒิ   ประเสริฐนู 0-2225-4077-8 08-1912-4823
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัฒนพงษ์   วิฤทธิ์เตชะ 0-2225-4077-8 08-1444-0949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อธิลักษขณ์   หวังสิริวรกุล 0-2225-4077-8 08-9888-3828
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   สันตย�นนท์ 0-2225-4077-8 08-1775-3576
สวป. พ.ต.ท. วิสิทธิ์   ส�ยบัวทอง 0-2225-4077-8 08-1137-3333
สวป. พ.ต.ท. บัณทิต   ถำ้�ชัยมงคล 0-2225-4077-8 08-9108-5345
สวป. พ.ต.ท. นิธิกร   จันสิน 0-2225-4077-8 08-6567-9654
สวป. ร.ต.อ. รัฐฉัตร   พันธุ์สุข 0-2225-4077-8 08-4623-6861
สว.สส. ร.ต.อ. วรินทร   เศรษฐะ 0-2225-4077-8 08-9090-9222
สว.จร. พ.ต.ท. อนวัช   คงคะสินธุ์ 0-2225-4077-8 08-6041-4000
สว.อก. พ.ต.ต. นันทพล   ดำ�นิล 0-2225-4077-8 08-6532-1187



บช.น.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 133

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สน.บางรัก   โทรศัพท์กล�ง  0-2234-0242, 0-2235-9123-4, 0-2233-7420, 0-2235-2813  
                     โทรส�รกล�ง  0-2237-2601   IP : 600161
ผกก. พ.ต.อ. นคร   ทองพ�นิช 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1520-0599
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิทย�   พุทธ�นุ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1814-0081
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   กันก� 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-4481-8343
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กัมปน�ท  เศรษฐ์ฤทธิกุล 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-9494-2547
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิรกฤต   จ�รุนภัทร์ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1555-5539
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. นิติวัฒน์   แสนสิ่ง 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-9666-3335
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพล    ล้วนประเสริฐ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-7330-2530
สวป. พ.ต.ท. สมภพ   เช�ว์เพชรไพโรจน์ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-9696-3955
สวป. พ.ต.ท. เดโช    สมศรีธน�เดช 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1100-2009
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   วงศ์พูนสุข 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-3029-7909
สวป. พ.ต.ต. สิโณทัย    ลิลิตธรรม 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-9137-6303
สว.สส. พ.ต.ท. วิทวัส   บูรณะ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1583-1669
สว.สส. พ.ต.ต. ส�ธิต   สอนช� 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1829-4359
สว.จร. พ.ต.ต. สรรัชฎก์   ศรีปุณย�ภิคุปต์ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-1905-3448
สว.อก. พ.ต.ท. สมช�ย  บุญฤทธิ์ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-5145-2248
พงส.ผนก. ร.ต.อ. วิศ�ล  ใจศิริ 0-2235-9123-4, 0-2234-0242 08-4749-8138

สน.พระราชวัง    โทรศัพท์กล�ง  0-2224-5050     โทรส�รกล�ง  0-2225-7432   IP : 600155

ผกก. พ.ต.อ. อลงกรณ์   สดคมขำ� 0-2224-5050 08-4017-4343
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยณรงค์   รัตนผล 0-2224-5050 08-1259-2664
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติ   แสงศิริวุฒิ 0-2224-5050 08-3988-5815
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิวัฒน์   ชินภูมิวสนะ 0-2224-5050 08-6700-0072
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. โฆษิต   บุญทวี 0-2224-5050 08-3061-0047
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประกิจธน�วฒ์ั  เรืองรตัน์สนุทร 0-2224-5050 08-9020-4047
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพจน์   ช�ยป่� 0-2224-5050 08-1616-4565
สวป. พ.ต.ท. จรัส   ภู่พุกก์ 0-2224-5050 08-4899-7599
สวป. พ.ต.ท. กฤชณัท   เหล่�กอ 0-2224-5050 08-8317-5252
สวป. พ.ต.ต. นิรันดร์   เข้มประเสริฐ 0-2224-5050 08-5841-7242
สวป. พ.ต.ต. วรปรัชญ์   วุฒิรักษ์ 0-2224-5050 08-2678-1777
สว.สส. พ.ต.ต. วัชระ   ทองประเทือง 0-2224-5050 08-1853-5494
สว.จร. พ.ต.ท. ภ�วัต   วรรธสุภัทร 0-2224-5050 08-9200-9603
สว.อก. พ.ต.ต. วิโรจน์   คล้�ยใจตรง 0-2224-5050 08-6511-3221

สน.พลับพลาไชย 1  โทรศัพท์กล�ง  0-2221-1835, 0-2224-2610, 0-2226-2142-44, 0-2226-2153
                                  โทรส�รกล�ง  0-2225-7433  IP : 600158
ผกก. พ.ต.อ. นครินทร์   สุคนธวิท 0-2221-1835 [100] 08-1840-4114
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กิติภูมิ   เอกสิงหชัย 0-2221-1835 [202] 08-6990-2663
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงศ์ธร   พงศ์รัชตนันทน์ 0-2221-1835 [200] 08-2836-5353
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรมะ   ร่วมสุข 0-2221-1835 08-1400-8188
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สำ�เริง   ส่งเสียง 0-2221-1835 [201] 08-3298-2323
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุช�ติ    วิภ�ด�พิสุทธิ์ 0-2221-1835 [301] 08-1822-0190
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงษ์   ธุล�รัตน์ 0-2221-1835 [302] 08-1583-8855
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อริย์ธัช   อธิสุรีย์ม�ศ 0-2221-1835 08-1828-0837
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง วันทน�   ปักษ� 0-2221-1835 08-8581-7898
สวป. พ.ต.ท. พิพัฒน์   บุญพิทักษ์           0-2221-1835 08-6367-5917
สวป. พ.ต.ท. ยงยุทธ   รักสัตย์ 0-2221-1835 [204] 08-6617-5126
สวป. พ.ต.ท. ธรณินทร์   ยอดยิ่ง 0-2221-1835 08-1814-3000
สวป. พ.ต.ท. ภูษิณธร   ยี่ภู่ 0-2221-1835 08-1926-4590
สว.สส. พ.ต.ท. สุธิศักดิ์   บุญญเจตน์พงษ์ 0-2221-1835 [405] 08-4904-4056
สว.จร. พ.ต.ท. ประพันธ์   ทุ่งปรือ 0-2221-1835 08-1172-0433
สว.อก. พ.ต.ต. จักรพันธ์   สิทธิไพศ�ลกุล 0-2221-1835 [500] 08-5240-2266

สน.พลบัพลาไชย 2 โทรศพัท์กล�ง 0-2226-2148-52, 0-2222-4881 โทรส�รกล�ง 0-2225-7434 IP : 600159
ผกก. พ.ต.อ. ศักด�   ด�ม�พงศ์ 0-2226-2148 - 52 [103] 08-1376-8989
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ว�ชรัตน์   มูลวงษ์ 0-2226-2148 - 52 [302] 08-1937-7296
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ธิต   มิตรรัก 0-2226-2148 - 52 [200] 08-1428-5042
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิรพัฒน์   พรหมสิทธิก�ร 0-2226-2148 - 52 [202] 08-1646-4021
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อภิวัชร์   ไชยศรีสุทธิ์ 0-2226-2148 - 52 [201] 08-9019-1999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉัฐภูมิ   ทะละวงศ์  0-2226-2148 - 52 [301] 08-1327-3177
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธ�นัท   นวลโสภ�ภณ 0-2226-2148 - 52 [304] 08-1815-3477
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ตรี   เชื้ออภัย 0-2226-2148 - 52 [300] 08-9129-6147
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง จิตติม�   ธงไชย 0-2226-2148 - 52 [300] 08-1497-7277
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธันยวัต   ชว�ฤทธิ์ 0-2226-2148 - 52 [306] 08-6345-1152
สวป. พ.ต.ท. ปก�ศิต   สอดจันทร์ 0-2226-2148 - 52 [203] 08-1486-0376
สวป. พ.ต.ท. ธีระพล   โสมโสพิน 0-2226-2148 - 52 [203] 08-1805-0730
สวป. พ.ต.ท. เดชฤทธิ์รัชต์ยศ  คหชนม์ 0-2226-2148 - 52 [203] 08-6312-1572
สวป. พ.ต.ต. วิช�ญ   กลิ่นบุบผ� 0-2226-2148 - 52 [203] 08-1122-0911
สว.สส. พ.ต.ต. กิตติ   แก้วทินกร 0-2226-2148 - 52 [401] 08-4571-0316
สว.จร. พ.ต.ท. อ�ณัติ   อรรคส�ร 0-2226-2148 - 52 [700] 08-7678-3026
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ธน�รัศ  อินทรพรหม 0-2226-2148 - 52 [500] 08-6782-9596

สน.ส�าราญราษฎร์    โทรศัพท์กล�ง  0-2226-2136-39    โทรส�รกล�ง  0-2225-7430  IP : 600157
ผกก. พ.ต.อ. ชุมพล   ช�ญชนะโยธิน 0-2226-2136-40 08-1933-6463
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุริย�   จำ�นงโชค 0-2226-2136-39 08-1837-8194
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสพโชค   เอี่ยมพินิจ 0-2226-2136-39 08-4191-9111
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วุฒิชัย   สุคนธวิท 0-2226-2136-39 08-9923-7605
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สมเกษม   จ�รักษ์ 0-2226-2136-39 08-1803-3508
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นิตย์    ทองข�ว 0-2226-2136-39 08-1614-6079
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�กร   สมุทรคีรี 0-2226-2136-39 08-1409-0489
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สวป. พ.ต.ท. พีระศักดิ์  วิสูตรธน�วิทย์ 0-2226-2136-39 08-6353-0947
สวป. พ.ต.ท. ทนุรัฐ   เบญจม�ศ 0-2226-2136-39 08-1491-7871
สวป. พ.ต.ท. ทัตเทพ   เลิศลักษณ์มีพันธ์ 0-2226-2136-39 08-1880-3299
สว.สส. พ.ต.ท. นพรุจ   จิตมั่น 0-2226-2136-39 08-9815-6142
สว.จร. พ.ต.ท. พัฒนพงษ์   ปัดสำ�ร�ญ 0-2226-2136-39 08-6716-9081
สว.อก. พ.ต.ต. เอกรินทร์   อุปเวช 0-2226-2136-39 08-1782-0499

สน.ยานนาวา    โทรศัพท์กล�ง  0-2233-7148-9    โทรส�รกล�ง  0-2236-7074   IP : 600162

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์   ทรัพย์ละออ 0-2233-7148 08-1819-4229
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์   ภิรมย์เอี่ยม 0-2233-7148 08-1808-8829
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณธีพัฒน์   จิรัฐวรโชติ 0-2233-7148 08-1466-4046
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัญชัย   ม�ตร�คำ�จันทร์ 0-2233-7148 08-1946-6191
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. นพล   สุขบุญคง 0-2233-7148 08-9444-8889
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชรินทร์   ถนัดหนังสือ 0-2233-7148 08-0048-1071
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีป   สุทธิ 0-2233-7148 08-9994-6995
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดิเรก   พันธ์ใย 0-2233-7148 08-9600-5390
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�ญกุล   จำ�รัสฉ�ย 0-2233-7148 08-1926-6932
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงศักดิ์   เศษฤทธิ์ 0-2233-7148 08-6711-7353
สวป. พ.ต.ท. คมสัน   เลข�วิจิตร 0-2233-7148 08-9984-7111
สวป. พ.ต.ท. สุทธิวุฒิ   เตียวสนุก 0-2233-7148 08-1921-1197
สวป. พ.ต.ท. โอภ�ส   ด�วกระจ�ย 0-2233-7148 08-9799-5353
สวป. พ.ต.ท. ธรรศพงศ์  พัฒนกิตติสกุล 0-2233-7148 08-1899-2936
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐ   มนัส 0-2233-7148 08-6909-5494
สว.จร. พ.ต.ท. บัณฑิต   วงศ์ธรรมโชติ 0-2233-7148 08-1925-3017
สว.อก. พ.ต.ท. เอกอัมรินทร์   ทองสงค์ 0-2233-7148 08-9923-4401

กองบังคับการต�ารวจนครบาล	7	 Metropolitan	Police	Division	7
44  ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10170 

โทรศัพท์กลาง  0-2449-0195           โทรสารกลาง  0-2449-0197   IP : 600163

Web Site : www.div7.metro.police.go.th       E-mail : metropolice701@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. มำนิตย์   จันทรคณำ 0-2449-0000 08-1565-0101
รอง ผบก. พ.ต.อ. วุฒิพงศ์   เพ็ชรกำ�เหนิด 0-2449-0195-6 08-1830-1060
รอง ผบก. พ.ต.อ. บรรห�ญ   สมเกียรติ 0-2449-0189 08-1812-4657
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมนึก   น้อยคง 0-2449-0022 08-1803-3356
รอง ผบก. พ.ต.อ. กมล   สุทธิแพทย์ 0-2449-0195-6 08-1902-4999
รอง ผบก. พ.ต.อ. เอกชัย   บุญวิสุทธิ์ 0-2449-0188 08-7499-8444
รอง ผบก. พ.ต.อ. เมธี   รักพันธุ์ 0-2449-0190 08-1854-9310
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดิศักดิ์   คุณพันธ์ 0-2449-0191 08-1818-0427
นว.ผบก. ร.ต.ท. นพพล   มักก�รุณ 0-2449-0000 09-8269-3488
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กองก�ากับการอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2449-0195      โทรส�รกล�ง  0-2449-0197
ผกก. พ.ต.อ. พีระพัศ   เมืองส�คร 0-2449-0192 08-3554-1562
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ดำ�รงค์พงษ์   เพ็ชรสุวรรณ 0-2449-0194 08-9204-8930
รอง ผกก. พ.ต.ท. นรินทร์   สุช�ติ 0-2449-0194 08-1782-3101
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรพจน์   วีเปลี่ยน 0-2449-0193 08-1632-8030
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. พิบูลสุขญ์   รติเวโรจน์กุล 0-2449-0195 08-1245-2420
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ท. สำ�เริง   แสงตรง 0-2449-0200 08-6097-5252
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท.หญิง เสริมศรี   อุทุมพร 0-2449-0378 09-4990-6324
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ท. ธีระพล   ธรรมส�ร 0-2449-0381 08-9072-7783
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ท. นรินทร์   นิตย์อนันต์ 0-2449-0390 08-1642-8461
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. อุฬ�ร   ชินอักษร 0-2449-0392-5 08-1499-2792
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. รักษ์ชยุตม์  ส�ยพร้อมญ�ติ 0-2449-0379 08-4599-5565
สว.ง�นเทคโนฯ พ.ต.ต. เทพรัตน์   ศุกระก�ญจ์ 0-2449-0391 08-6312-4744

กองก�ากับการสืบสวน    โทรศัพท์กล�ง  0-2449-0147-8     โทรส�รกล�ง  0-2449-0149
ผกก. พ.ต.อ. ภิญโญ   ป้อมสถิตย์ 0-2449-0147 08-1947-1473
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชิตช�ย   ศิริโวห�ร 0-2449-0147 08-9200-4123
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนะชัย   ไชยทอง  0-2449-0147 08-6806-4445
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเดิม   จิตวัฒน�ภิรมย์ 0-2449-0147 08-1423-9666
สว. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   พฤกษ์สุวัฒน์ 0-2449-0147 08-1613-1663
สว. พ.ต.ท. สุทธิพล   แสงบุญ 0-2449-0147 08-6056-4056
สว. พ.ต.ท. บุญว�ทย์   เชื้อเมืองพ�น 0-2449-0147 08-0422-4424
สว. พ.ต.ท. พจนกร   กัญจินะ 0-2449-0147 08-6910-0999
สว. พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์   จันจะนะ 0-2449-0147 09-8559-4645

สน.บางพลัด   โทรศัพท์กล�ง  0-2424-1108, 0-2424-3286   โทรส�รกล�ง  0-2435-1758  IP : 600164
ผกก. พ.ต.อ. ลือศักดิ์   ดำ�เนินสวัสดิ์ 0-2424-1108 [100] 09-9141-9959
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เทพปท�น   นิพิวรรณ์ 0-2424-1108 [300] 08-6331-6535
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คงฤทธิ์   สุกใส 0-2424-1108 [305] 08-1699-9888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ว�สุเทพ   คงกล่อม 0-2424-1108 08-1817-1462
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ภ�สกร   กิจไพบูลย์ทวี 0-2424-1108 [201] 08-3924-2999
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทนงค์   โศภิษฐิกุล 0-2424-1108 [301] 08-1315-5187
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธ�นี   มีชัย 0-2424-1108 [301] 08-1351-7350
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง เพชรรัตน์  ลิศว�นิช 0-2424-1108 [301] 08-3079-6979
สวป. พ.ต.ท. นิพันธ์ ดุลภัทร ปิ่นกระจ�ย 0-2424-1108 [205] 08-0905-9559
สวป. พ.ต.ท. วัฒน�   เบ้�ศรี 0-2424-1108 [205] 08-9744-5888
สวป. พ.ต.ท. พีรภัทร   รุ่งสว่�ง 0-2424-1108 [205] 08-1676-1997
สวป. พ.ต.ท. สะอ�ด   ดัดธุยะวัตร์ 0-2424-1108 [205] 08-6309-8689
สว.สส. พ.ต.ต. ปรีช�   ใยมะเดื่อ 0-2424-5453 08-9126-9222
สว.จร. พ.ต.ท. ถนัดบุญ   สุวรรณรัตน์ 0-2424-1108 [500] 08-1618-4058
สว.อก. พ.ต.ต. สุรพงษ์   เผ่�ภูธร 0-2424-1108 [500] 08-5482-3587
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สน.บางยี่ขัน   โทรศัพท์กล�ง  0-2424-1440, 0-2423-0251   โทรส�รกล�ง  0-2433-9595  IP : 600165
ผกก. พ.ต.อ. อรรถวุฒิ   นิว�ตโสภณ 0-2424-1446 08-1146-5111
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนพล   บินทปัญญ� 0-2424-1440 08-1778-1356
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภศักดิ์   โปรีย�นนท์ 0-2424-1440 08-1840-7524
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิศิษฐ์   สังขนันท์ 0-2424-1440 08-9690-8363
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. วิเชียร   วชิรแสงไพโรจน์ 0-2424-1440 08-1918-4040
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จุมพล   เงินกอบทอง 0-2424-1440 08-1638-9886
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดิศักดิ์  สุนทร�รักษ์ 0-2424-1440 08-1713-2028
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เมธี   ธรรมวิมล 0-2424-1440 08-6991-4324
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรสรรค์   แสนสุข 0-2424-1440 08-9661-4949
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐพนธ์   จุ้ยอำ�นวย 0-2424-1440 08-6603-8259
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วันชัย   พันธพัฒน์ 0-2424-1440 08-6030-0535
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง สุดธิด�   เซ็นศิริ 0-2424-1440 08-6620-2176
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง รัตน�  พรรณพง�พันธ์ 0-2424-1440 08-7705-2277
สวป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   อนันตก�ล 0-2424-1440 08-1842-4996
สวป. พ.ต.ท. กิตติกร   ภุมร� 0-2424-1440 08-6937-3504
สวป. พ.ต.ต. ปพนณัฏฐ์   สะอ�ดเอี่ยม 0-2424-1440 08-4763-8499
สวป. พ.ต.ต. โรจนินทร์   ธิติภัสร�วงศ์ 0-2424-1440 08-6555-9777
สว.สส. พ.ต.ต. ภวิชช์   ป�นธนนันท์ 0-2424-1440 08-7742-9293
สว.จร. พ.ต.ท. ไพรัตน์   ท�คูณ 0-2424-1440 08-1701-3767
สว.อก. พ.ต.ต. ธเนศ   กลิ่นศรีสุข 0-2424-1440 08-2985-9058

สน.บางขุนนนท์   โทรศัพท์กล�ง  0-2424-0541-3     โทรส�รกล�ง  0-2424-0302   IP : 600166
ผกก. พ.ต.อ. สุกิจ   อรุณฤกษ์ถวิล 0-2424-0390 08-6567-3939
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประเสริฐ   สีตล�ศัย 0-2424-0541-3 [175] 08-5669-8479
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. น�วิน   กลำ่�แสง 0-2424-0541-3 [204] 08-1640-6397
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภัสพงษ์   บุตรไทย 0-2424-0541-3 [173] 08-1700-3799
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรชัย   ศรีมุล 0-2424-0541-3 [175] 08-6905-4398
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. เศกสิทธิ์   แพลอย 0-2424-0541-3 [175] 08-9430-6346
สวป. พ.ต.ท. สุเมธ   สอดสี 0-2424-0541-3 [204] 08-1642-6668
สวป. พ.ต.ท. จำ�ลอง   พรหมกัลป์ 0-2424-0541-3 [204] 08-5008-1522
สวป. พ.ต.ท. กิจจ�พัฒน์   ด�พูล 0-2424-0541-3 [204] 08-0807-1001
สว.สส. พ.ต.ท. กรชน์   แสงกนึก 0-2424-0541-3 [203] 08-1913-3147
สว.จร. พ.ต.ท. สมช�ย   อรชร 0-2424-0541-3 [172] 08-0605-0009
สว.อก. พ.ต.ต. วิจ�รณ์   อินทร์ปรี 0-2424-0301 08-1874-7788

สน.บางกอกน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-2411-3036-8      โทรส�รกล�ง  0-2418-0717  IP : 600167
ผกก. พ.ต.อ. ธนกฤต   ไชยจ�รุวุฒิ 0-2411-3036-8 [100] 09-2258-4998
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทห�ร   บุญจริง 0-2411-3036-8 [304] 08-1841-2190
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทรงยศ  เปี่ยมปฏิภ�ณ 0-2411-3036-8 [206] 08-5255-4646
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   จิรวรรค 0-2411-3036-8 [405] 08-1814-1762
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ฤทธี   วิเศษค�มินทร์ 0-2411-3036-8 [201] 08-1830-3185
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณปภัช   ชัยมูล 0-2411-3036-8 [301] 08-1806-1849
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพบูลย์   บุญยรัตน์ 0-2411-3036-8 [305] 08-1751-6818
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   สุวรรณรัตน์ 0-2411-3036-8 [306] 08-5167-2198
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วินัย   ไวยรจน� 0-2411-3036-8 [306] 08-9792-1967
สวป. พ.ต.ท. จีระพงษ์   คล่องยุทธ 0-2411-3036-8 08-1874-7453
สวป. พ.ต.ท. ไพรัตน์   ญ�โน 0-2411-3036-8 08-1626-9444
สวป. พ.ต.ต. ธนพัฒน์   สีหะวงค์ 0-2411-3036-8 08-4673-3007
สวป. พ.ต.ต. ปริญญ�   เทียนทอง 0-2411-3036-8 08-9983-2121
สว.สส. พ.ต.ท. อดิเรก   อติสัจจ� 0-2411-3036-8 08-9200-9548
สว.จร. พ.ต.ต. ชย�คมน์   โพธิ์ปรึก 0-2411-3036-8 08-1939-4157
สว.อก. พ.ต.ท. ธีระพันธุ์   พลสิงห์ 0-2411-3036-8 [505] 08-9692-1525

สน.บางกอกใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-2466-6696      โทรส�รกล�ง  0-2472-1110   IP : 600168

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐพล   โกมินทรช�ติ 0-2466-6696 08-1647-0987
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เอนก   เมืองสมบัติ 0-2466-6691 08-9809-4555
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทธิโรจน์   จ�รุสินธุพงศ์ 0-2466-6691 09-2268-8590
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เขมรินทร์   พิสมัย 0-2466-6696 08-7103-9977
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิศิษฎ์   สุวรรณ์ 0-2466-6696 08-9053-6667
สวป. พ.ต.ท. วีรภัทร์   สุขไชย 0-2466-6696 08-4610-1122
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   น�คำ� 0-2466-6696 08-4761-4547
สวป. พ.ต.ท. วัชรพัฒน์   เรืองอัครนนท์ 0-2466-6696 08-0553-5151
สวป. พ.ต.ต. เศรษฐห�ญ เศรษฐภ�กรณ์ 0-2466-6696 08-1444-4783
สว.สส. พ.ต.ต. อัครพล   จั่นเพชร 0-2466-6691 08-1991-1654
สว.จร. พ.ต.ท. จิระพันธุ์   รุจิระกุล 0-2466-6691 08-1941-3262
สว.อก. พ.ต.ท. สัมพันธ์   จั่นทอง 0-2466-6696 08-9477-7427

สน.บางเสาธง   โทรศัพท์กล�ง  0-2410-8263-68        โทรส�รกล�ง  0-2410-8269   IP : 600169

ผกก. พ.ต.อ. พิทักษ์   สุทธิกุล 0-2410-8263 09-6195-3665
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิทย�   โมท�ยนต์ 0-2410-8263 08-1658-2281
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญชัย   พึ่งรุ่ง 0-2410-8263 08-1860-3969
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นครินทร์   ง�มถ้อย 0-2410-8263 08-6572-2030
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิวัฒน์   ก�ญจนปทุม 0-2410-8263 08-5351-3028
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิพัฒน์   วรโชติศักดิ์ด�กร 0-2410-8263 08-1790-0689
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง สิริม�   ศรีสรฉัตร์ 0-2410-8263 08-9032-9265
สวป. พ.ต.ท. ไกรสร   พุ่มนิคม 0-2410-8263 08-6567-8289
สวป. พ.ต.ท. เอกชัย   ยืนย�ว 0-2410-8263 08-1985-6879
สวป. พ.ต.ท. ด�ร�กร   จ�บทอง 0-2410-8263 09-3140-9969



บช.น.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 139

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวป. พ.ต.ท. ประสพ   สีบัวริน 0-2410-8263 08-3012-4925
สว.สส. พ.ต.ท. พจน�จ   งบพิม�ย 0-2410-8263 08-1657-4923
สว.จร. พ.ต.ต. วรวุฒิ   ไชยสมบูรณ์ 0-2410-8263 08-1404-2463
สว.อก. พ.ต.ท. ประสพ   แก้วกัณฑรัตน์ 0-2410-8263 08-1713-3977

สน.ท่าพระ    โทรศัพท์กล�ง  0-2457-8662-4    โทรส�รกล�ง  0-2457-6591   IP : 600170

ผกก. พ.ต.อ. ม�นะ    เผ�ะช่วย 0-2457-8662-4 08-1551-8875
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปรีช�    จิตโศภิษฐ์ 0-2457-8662-4 08-1775-2333
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวัชร   เกษสุวรรณ์ 0-2457-8662-4 08-1341-9194
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อัครพนธ์   รับพร 0-2457-8662-4 08-6908-5274
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โกศล   ล�ยลวด 0-2457-8662-4 08-1904-9272
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสันต์    วิจิตรพุทธิกุล 0-2457-8662-4 08-1451-9107
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพศ�ล   กลีบบัว 0-2457-8662-4 08-1303-3410
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรินทร์   อ่อนสว่�ง 0-2457-8662-4 08-1420-5591
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธรรมกฤต   ศรีประเทือง 0-2457-8662-4 08-9098-8910
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปณิธ�น   บัวบ�น 0-2457-8662-4 08-1408-2416
สวป. พ.ต.ท. พัลลภ   แก้วต่�ย 0-2457-8662-4 08-1614-9074
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ใหม่บุญมี 0-2457-8662-4 08-1350-7322
สวป. พ.ต.ท. บุญเฉลิม   ศรีโตกลิ่น 0-2457-8662-4 08-1867-9529
สว.สส. พ.ต.ท. โชตินันต์   โชติเนตร 0-2457-8662-4 08-1726-9952
สว.จร. พ.ต.ท. สุนทร   เพ็ญจันทร์ 0-2457-8662-4 08-1735-8775
สว.อก. พ.ต.ท. ขวัญชัย   แป้นมณฑ� 0-2457-8662-4 08-7327-8777

สน.ตลิ่งชัน   โทรศัพท์กล�ง  0-2448-6360,0-2448-6480   โทรส�รกล�ง  0-2448-6761  IP : 600171
ผกก. พ.ต.อ. คมสิทธิ์   รังไสย์ 0-2448-6666 08-1819-3860
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมช�ย   เอื้อทย� 0-2448-6360 08-4084-7794
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิสิษฐ์   วัฒนพงษ์พิทักษ์ 0-2448-6360 08-1572-5775
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สีหเดช   สระกอบแก้ว 0-2448-6360 08-4080-9919
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อัธธ์ย�   แถบทอง 0-2448-6360 09-8262-4149
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริพงศ์   เพื่อนสงคร�ม 0-2448-6360 09-2357-4554
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิภู   เกลี้ยงลำ�ยอง 0-2448-6360 08-7078-6876
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง บำ�รุงรัตน์   สีตล�ศัย  0-2448-6360 09-9484-5064
สวป. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   เทียนเงิน 0-2448-6360 08-6906-4542
สวป. พ.ต.ท. ปณชัย   ข�วง�ม 0-2448-6360 09-2616-1566
สวป. พ.ต.ท. จีรภัทร   พฤฑฒิกุล 0-2448-6360 08-1622-1618
สวป. พ.ต.ต. สกล   อิงอุดมนุกูล 0-2448-6360 08-7778-8991
สว.สส. พ.ต.ต. พงศ์สุรวัฒน์  วงษ์ส�รัมย์ 0-2448-6360 09-8995-5154
สว.จร. พ.ต.ท. พีระศักดิ์   จิโรจน์สกุล 0-2448-6360 08-6777-9493
สว.อก. พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ   ชมสวน 0-2448-6360 08-1870-8861
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สน.ธรรมศาลา   โทรศัพท์กล�ง  0-2441-3546-9      โทรส�รกล�ง  0-2441-3576   IP : 600172

ผกก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   พรหมช�ติ 0-2441-3546-9 [100] 08-1921-2327
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พนภัสส์    คุมพล 0-2441-3546-9 [306] 09-2279-2556
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤต   วงษ์อินทร์ 0-2441-3546-9 [200] 08-1633-4811
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ช�ย   สุวรรณนุกูล 0-2441-3546-9 [202] 08-1643-9036
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันชัย   แก้วจินด� 0-2441-3546-9 [300] 08-9489-8880
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   พรมจันทร์ 0-2441-3546-9 [302] 08-1923-3764
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวิท   สว่�งศิริพรชัย 0-2441-3546-9 [303] 08-0448-1415
สวป. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ตรีทิเพศสุวรรณ 0-2441-3546-9 [203] 08-1497-4329
สวป. พ.ต.ท. ธีรพล   ปล�สุวรรณ 0-2441-3546-9 [203] 08-7189-4026
สวป. พ.ต.ท. รุจิภ�ส   ถิระอมรบุญ 0-2441-3546-9 [203] 08-7533-1555
สวป. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   วงษ์ทอง 0-2441-3546-9 [203] 08-1822-2356
สว.สส. พ.ต.ท. จำ�นงค์   วงศ์คุณัญญ� 0-2441-3546-9 [401] 08-1843-7072
สว.จร. พ.ต.ต. ชยชัย   น�ธนก�ญจน์ 0-2441-3546-9 [700] 08-1855-5193
สว.อก. พ.ต.ท. บุญยืน   เที่ยงตรง 0-2441-3546-9 [500] 08-1611-9096

สน.ศาลาแดง    โทรศัพท์กล�ง  0-2421-7929-31   โทรส�รกล�ง  0-2421-1951   IP : 600173

ผกก. พ.ต.อ. ณฐกร   คุ้มทรัพย์ 0-2421-7929-31 08-1645-9291
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ยุทธภูมิ   กิตติทรงภพ 0-2421-7929-31 08-1426-4641
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัทป�โมทย์   พุ่มไพบูลย์ 0-2421-7929-31 08-1810-3784
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฉัฐภูมิ   วิทยเกษมพงศ์ 0-2421-7929-31 08-7544-4777
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมช�ย   ศรพล 0-2421-7929-31 08-5832-5620
สวป. พ.ต.ท. ธีระพล   เพิ่มพูล 0-2421-7929-31 09-8246-8883
สวป. พ.ต.ต. วิชัย   สุขสร้อย 0-2421-7929-31 08-1555-6702
สวป. พ.ต.ต. ธัชชัย   ทิณพัฒน์ 0-2421-7929-31 08-3252-1010
สว.สส. พ.ต.ท. พิทักษ์   เอียงอุบล 0-2421-7929-31 08-1641-2361
สว.อก. ร.ต.อ. พัฐกร   ปิยธิติภูวดล 0-2421-7929-31 08-9199-3578

สน.บวรมงคล   โทรศัพท์กล�ง  0-2424-7725, 0-2433-1707   โทรส�รกล�ง  0-2433-1696  IP : 600174

ผกก. พ.ต.อ. ภิญโญ   ใหญ่ไล้บ�ง 0-2424-0881 08-1623-3889
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมม�ศ   พึ่งสุพรรณ 0-2424-7725 09-1801-2780
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนตรี   กองจำ�ป� 0-2424-7725 08-1339-8299
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยกรัณย์   เพ็งธน�สกุล 0-2424-7725 08-6610-9198
สวป. พ.ต.ท. ณัฐพล   จำ�บุญม� 0-2424-7725 08-9851-5779
สวป. พ.ต.ต. วัชระ   เดช�ฤทธิ์ 0-2424-7725 08-2654-5356
สว.สส. พ.ต.ท. สุภ�พ   เพชรรัตน์ 0-2424-7725 08-1986-2432
สว.จร. พ.ต.ต. รัตนเทพ   เพชรป�นกัน 0-2424-7725 08-1275-2266
สว.อก. พ.ต.ท. โสภณ   คำ�ป้อง 0-2424-7725 08-1810-7189
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กองบังคับการต�ารวจนครบาล	8	 Metropolitan	Police	Division	8
112/359 ซอย พระรามสองที่ 28 ถนนพระราม 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  0-2477-1080   IP : 600175

Web Site : http://www.metropolicediv8.com     E-mail : it_div8@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ฤชำกร   จรเจวุฒิ 0-2477-1348 08-1638-7766
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   เตชะรักษ์พงษ์ 0-2477-1616 [202] 08-9755-3878
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยน์วัฒน์   อรัญวัฒน์ 0-2477-1347 08-1833-5511
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิศ�ล   พันธุ์มณี 0-2477-1616 [201] 08-1649-5703
รอง ผบก. พ.ต.อ. สัมฤทธิ์   ตงเต๊� 0-2477-1616 [200] 09-1739-3036
รอง ผบก. พ.ต.อ. ญ�ณพงศ์   โสม�ภ� 0-2477-1616 [203] 08-6820-3737
รอง ผบก. พ.ต.อ. สำ�เริง   สวนทอง 0-2477-1616 [204] 08-1903-9283
รอง ผบก. พ.ต.อ. โชคชัย   ง�มวงศ์ 0-2477-1616 [300] 08-9815-3344
หน.สนง. พ.ต.ท. นภดล    เจริญทรัพย์ 0-2477-1348 08-1634-5620
นว.ผบก. ร.ต.อ. ไพฑูลย์    ศิริพยัคฆ์ 0-2477-1348 08-3424-6444

กองก�ากับการอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง 0-2476-8000, 0-2477-1616, 0-2477-0101, 0-2477-1079, 
0-2477-1096, 0-2477-1708   โทรส�รกล�ง  0-2477-1080    

ผกก. พ.ต.อ. ชัยฤทธิ์   อนุฤทธิ์ 0-2477-0880 08-1257-5799
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   นิ่มน้อย 0-2477-0101 [500] 08-1623-8919
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิชัย   สนสกุล 0-2477-0101 [500] 09-3139-3658
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง รศน�   ศิริกองธรรม 0-2477-0101 [312] 08-9688-0590
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง มุทิต�   ชัยชวลิต 0-2477-0101 [312] 08-1622-7465
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิงหร�ช   ม�นะยิ่งเจริญ 0-2477-0101 [312] 08-7518-4212
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. อรุณ    พุทธคุณ 0-2477-0101 [506] 08-1962-4588
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ต. นวัต   ประภ�สวัต 0-2477-0101 [507] 08-9169-4343
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท.หญิง กนกอร   ศรีรักษ� 0-2477-0101 [504] 08-2402-9872
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ต. กิตติพนญ์   บุ่งทวย 0-2477-0101 [509] 09-4091-2013
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ท. นิพนธ์   เอกวร�กร 0-2477-0101 [312] 08-1625-9179
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ท. ไพโรจน์   ว�นิชพงษ์พันธุ์ 0-2477-0101 [209] 08-5143-0633
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. สย�ม   ชื่นครุฑ 0-2477-0101 [310] 08-9892-2088
สว.เทคโนโลยีฯ พ.ต.ท. ปรีย�ก�ศ   ศิลปวงษ� 0-2477-0101 [501] 08-5983-5669

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน    โทรศัพท์กล�ง 0-2427-4458, 0-2427-3031, 0-2427-4709, 
0-2427-4824, 0-2427-4844    โทรส�รกล�ง  0-2427-1495

ผกก. พ.ต.อ. ประสงค์   อ�นมณี 0-2427-1921 08-1811-6558
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัศวิทย์   สุวรรณวัฒน์ 0-2427-7611 08-1626-3769
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิรันดร์   ประดิษฐ์อัสดร 0-2427-1961 08-5466-8118
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รอง ผกก. พ.ต.ท. เลิศศักดิ์   เขียมทรัพย์ 0-2427-4844 08-1173-3000
สว. พ.ต.ท. บวร   สุภิสิงห์ 0-2428-5752 08-1833-5332
สว. พ.ต.ท. ศุทร�   หล่�สกุล 0-2428-5507 08-1339-3418
สว. ร.ต.อ. ทวิช   เพ็ญอัมพร 0-2428-5286 08-4662-2322
สว. พ.ต.ท. ว�ทิตย์   โรจน์ไพฑูรย์ 0-2427-3031 08-1398-9891
สว. พ.ต.ต. ณัตปภัทร   สัมพันธ์สิทธิ์ 0-2428-5889 08-9798-9292

สน.บางยี่เรือ   โทรศัพท์กล�ง  0-2466-7557-9    โทรส�รกล�ง  0-2466-7919   IP : 600179

ผกก. พ.ต.อ. ช�ญวิทย์   พุ่มโพธิ์ 0-2466-7557 08-1329-5515
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กฤษ   สถ�นสุข 0-2466-7557 08-6310-3892
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบัติ   ศรีคงรักษ์ 0-2466-7557 08-1988-6975
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปณิธ�น   ย�ม�นนท์ 0-2466-7557 08-1331-6006
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนต์ชัย   บุญศักดิ์ 0-2466-7557 08-9760-4237
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรินทร์   ตันสุน 0-2466-7557 08-1399-2838
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สนั่น   เบี่ยงสว�ท 0-2466-7557 08-9689-0856
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เช�วลิต   ส่องเมืองสุข 0-2466-7557 08-1911-4285
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง นพวรรณ   พยัฆพรม 0-2466-7557 08-1733-5572
สวป. พ.ต.ท. พงษ์พันธ์   คงแก้ว 0-2466-7557 08-3585-1311
สวป. พ.ต.ท. อ�ส�   เก่งพฤทธิ์ 0-2466-7557 08-1335-9532
สวป. พ.ต.ท. ภ�ณุพันธ์   พระคุณ 0-2466-7557 08-1545-3838
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   เนียมสร้อย 0-2466-7557 08-5060-6739
สว.สส. ร.ต.อ. พิระวัตร์   วงศ์ศิริเมธีกุล 0-2466-7557 -
สว.จร. พ.ต.ท. ช�คริต   ไพรสน 0-2466-7557 08-1499-2426
สว.อก. พ.ต.ต. ปริญญ�   สังข์คีรี 0-2466-7557 08-1685-5660

สน.สมเด็จเจ้าพระยา   โทรศัพท์กล�ง  0-2438-1030-2     โทรส�รกล�ง  0-2439-2910  IP : 600182

ผกก. พ.ต.อ. อนุรักษ์   ยศประสิทธิ์ 0-2438-1030 08-1845-2036
พงส.ผทค. พ.ต.อ.หญิง ปวีณ�   เอกฉัตร 0-2438-1030 08-4046-2691
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มหพล   ส�ยหยุด 0-2438-1030 08-1651-1115
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภัทร   ศุภกำ�เนิด 0-2438-1030 08-5046-2691
รอง ผกก.จร. - - -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พลวัฒน์   สมม� 0-2438-1030 08-6753-1331
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิวัฒน์   เกียรติสุวรรณ 0-2438-1030 08-3198-2529
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยณรงค์   พรหมรักษ� 0-2438-1030 08-9899-3626
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จ�รึก   ทองสีข�ว 0-2438-1030 08-1829-2873
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยุทธ   ลุมพล 0-2438-1030 08-1694-9878
สวป. พ.ต.ท. สงวน   เรืองฝ�ง 0-2438-1030 08-9894-9590
สวป. พ.ต.ท. วัฒนพล   นิติเกรียงไกร 0-2438-1030 08-1845-6553
สวป. พ.ต.ต. คณุประโยชน์ อ�รย์ีรตันะนคร 0-2438-1030 08-9939-3494
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สว.สส. พ.ต.ท. ก�นดิศ   ระวิโรจน์ 0-2438-1030 08-4459-3553
สว.จร. พ.ต.ท. ชยุต   เดชะศิริพงษ์ 0-2438-1030 08-1941-1369
สว.อก. พ.ต.ท. พิทย�   สุทธิธรรม 0-2438-1030 08-4532-2008

สน.ส�าเหร่   โทรศัพท์กล�ง  0-2460-1480-90        โทรส�รกล�ง  0-2477-2535   IP : 600181

ผกก. พ.ต.อ. ศุภรกฤษฏิ์   ประช�กิตติกุล 0-2460-1480-90 [301] 08-5823-0770
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. แสงทิพย์   จันทรัตน์ 0-2460-1480-90 [105] 08-1932-3032
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�ยชล   ปัญจชัย 0-2460-1480-90 [400] 08-1832-7859
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   ศิริ 0-2460-1480-90 [306] 08-9950-9914
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อ�วุธ   อุดมรัตน์ 0-2460-1480-90 [311] 08-1801-6357
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   พันธ์ล้วน 0-2460-1480-90 [312] 08-1925-6692
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอกพล   ปริม� 0-2460-1480-90 [315] 08-1732-0074
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพจน์   น้อยสวรรค์ 0-2460-1480-90 [313] 08-1929-8278
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   นีระพจน์ 0-2460-1480 08-1684-1349
สวป. พ.ต.ท. อำ�นวย   แสงสว่�ง 0-2460-1480 08-1442-2123
สวป. พ.ต.ท. ปรเมศว์   เมฆสั้น 0-2460-1480 08-1735-5839
สวป. พ.ต.ท. ยุทธน�   จันทร์มีศรี 0-2460-1480 08-1752-5364
สวป. พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์   วิเชียรสรรค์ 0-2460-1480 08-0066-5662
สว.สส. พ.ต.ต. โด่งดัง   โกกะพันธ์ 0-2460-1480-90 [302] 08-4296-8517
สว.จร. พ.ต.ท. มนเทียน   ปิ่นทัศน์ 0-2460-1480-90 [308] 08-1256-3298
สว.อก. พ.ต.ต. ศันสนะ   พิริยะจิตตะ 0-2460-1480 08-6299-9252

สน.บุปผาราม   โทรศัพท์กล�ง  0-2466-7555      โทรส�รกล�ง  0-2466-7858   IP : 600177

ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐ์พัชร์   ผดุงจันทน์ 0-2466-0574 08-1313-9473
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วรวิทย์   ญ�นจินด� 0-2466-7556 [303] 08-1497-1314
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�โนช   ศิริโภคกุล 0-2466-7556 08-5559-7373
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิทักษ์   ปัญญ�พร 0-2466-7556 08-4080-7447
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. จิตรยุทธ   จันทร์ถนอมสุข 0-2466-7556 08-9390-0436
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถวัลย์   ศุกร์คณ�ภรณ์ 0-2466-7556 08-1445-2135
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ใจสุข 0-2466-7556 08-9772-6541
สวป. พ.ต.ท. สมหวัง   บุญยง 0-2466-7556 08-1402-9988
สวป. พ.ต.ท. รัฐพล   บุญม�ก 0-2466-7556 08-9852-2789
สว.สส. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   จันทร์บุญแก้ว 0-2465-7888 08-1902-1182
สว.จร. พ.ต.ท. พัฒน�กร   สูงน�รถ 0-2466-7556 08-5553-6485
สว.อก. พ.ต.ต. ไตรศักดิ์   อุดมสรรพ์ศรี 0-2466-7556 [505] 09-8246-2095

สน.ทุ่งครุ   โทรศัพท์กล�ง  0-2426-0108-09       โทรส�รกล�ง  0-2426-1112   IP : 600184

ผกก. พ.ต.อ. อนุวัตร   สุวรรณภูมิ 0-2426-1113 08-5182-8444
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุธิพงษ์   สุขเพิ่ม 0-2426-0108-9 08-1839-3593
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิ์พัฒน์   วันโท 0-2426-0108-9 08-9068-2401
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ญ�ณวุฒิ   เลี่ยมแก้ว 0-2426-0108-9 08-5810-6456
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ณรงค์ชัย    น้อยศรี 0-2426-0108-9 08-1832-0060
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวัตน์   องตอง 0-2426-0108-9 08-1498-3551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพร   อินเหล� 0-2426-0108-9 08-1348-1350
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง ชุติม�  ยิ่งสังข์ 0-2426-0108-9 08-1644-1344
สวป. พ.ต.ท. สุรกิจ   ไทยย�กรณ์ 0-2426-0108-9 08-1833-6984
สวป. พ.ต.ท. พิพัฒน์พล   พัดน้อย 0-2426-0108-9 08-1989-9811
สวป. พ.ต.ท. กวีพงค์   ก�ญจนรักษ์ 0-2426-0108-9 08-1630-1270
สวป. พ.ต.ท. อัศวิน   พรหมอ�รีรักษ์ 0-2426-0108-9 08-6183-3049
สว.สส. พ.ต.ต. พฤฒ    แก่นวงศ์ 0-2426-0108-9 08-5911-8877
สว.จร. พ.ต.ท. บุญส่ง   สืบสมบัติ 0-2426-0108-9 08-1586-6656
สว.อก. พ.ต.ท. ประพันธ์   หิรัญอ่อน 0-2426-0108-9 08-6555-7452

สน.บางคอแหลม  โทรศพัท์กล�ง  0-2427-6286, 0-2427-6287   โทรส�รกล�ง  0-2427-6288  IP : 600185

ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ   แก่นวิจิตร 0-2427-6286-7 08-6602-9009
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรสุเทพ   วงษ์นิพนธ์ 0-2427-6286-7 08-1583-2664
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พจน์   บำ�รุงช�ติ 0-2427-6286-7 08-1483-2125
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยศพล   ทองเดช 0-2427-6286-7 08-1566-1747
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีรวุฒิ   มโนรส 0-2427-6286-7 08-1639-3235
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อัครวินท์   วร�คำ� 0-2427-6286-7 08-1344-1419
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สง่�   ปัญญ� 0-2427-6286-7 08-1901-1594
สวป. พ.ต.ท. อธิเมศร์   พงษ์กิตติรักษ์ 0-2427-6286-7 08-6885-0941
สวป. พ.ต.ท. อัศวิน   พรหมอ�รีรักษ์ 0-2427-6286-7 08-6423-5412
สว.สส. พ.ต.ท. คนึง   ปื่นทองน้อย 0-2427-6286-7 08-6041-3114
สว.จร. พ.ต.ท. จักรพันธ์   วัชรพันธ์ธร 0-2427-6286-7 09-1419-3995
สว.อก. พ.ต.ท. นริด   เพ็ชรรุ่ง 0-2427-6286-7 09-1432-2752

สน.ตลาดพล ู โทรศัพท์กล�ง 0-2472-6108-9, 0-2472-6622, 0-2472-6624  โทรส�รกล�ง 0-2472-6019, 0-2472-6649 IP : 600176

ผกก. พ.ต.อ. ม�นพ   สุคนธ์ธนพัฒน์ 0-2472-6688 08-1939-5566
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์   พรมมีเดช 0-2472-6616 08-1454-7622
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปฏิศ�สตร์   ศรีมณฑ� 0-2472-6780 08-1828-9736
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปร�รภ   เสริฐสูงเนิน 0-2472-6747 08-2614-2669
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทิว�   ทองนพคุณ 0-2472-6616 08-1808-4928
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัฒนพร   เทพพิทักษ์ 0-2472-6616 08-1685-3491
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รังสรรค์   ตุ้ยโชติ 0-2472-6616 08-1808-2936
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพจน์   มีเย็น 0-2472-6616 08-1627-4819
สวป. พ.ต.ท. บุญสืบ   นพรัตน์ 0-2472-6748 08-9455-2359
สวป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ชะต�ง�ม 0-2472-6108 08-7935-0891
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สวป. พ.ต.ท. เฉลิม   เขื่อนเพชร 0-2472-6108 08-3131-1995
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�ณุวัชร   เจริญยิ่ง 0-2472-6749 08-1911-4561
สว.จร. พ.ต.ท. ธรรมนูญ   ธรรมวงศ์ 0-2472-6931 08-2221-6622
สว.อก. พ.ต.ต. สุทัศน์   ทองชน  0-2472-6649 08-1627-4819

สน.บางมด   โทรศัพท์กล�ง  0-2416-4713-14      โทรส�รกล�ง  0-2416-7710   IP : 600178
ผกก. พ.ต.อ. ภูวน�ถ   ฤทธ�เวช 0-2416-7205 08-6351-6333
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุนัน   อ้นหนองปรง 0-2416-4713-14 08-5830-9494
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ศรีสุร�งค์ 0-2416-4713-14 08-1846-8813
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิรันดร   ฟักสุบัน 0-2416-4713-14 08-6309-3349
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธัชพงศ์   ปิ่นรอด 0-2416-4713-14 08-1859-6634
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรพต   บุญวิศิษฎ์ 0-2416-4713-14 08-9218-7449
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฏิคม   เกิดสุข 0-2416-4713-14 08-2442-0827
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   แหลมภู่ 0-2416-4713-14 08-5949-2863
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ทองเต็ม 0-2416-4713-14 08-6701-4114
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วัฒนศักดิ์   มุ่งกิจก�รดี 0-2416-4713-14 08-0161-9144
สวป. พ.ต.ท. ชโลธร   วัฒนะโชติ 0-2416-4713-14 08-1849-9063
สวป. พ.ต.ท. สุทศ   รุ่งโรจน์ 0-2416-4713-14 08-9813-4247
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   พุทธธรรม 0-2416-4713-14 08-1327-3529
สวป. พ.ต.ต. สมหม�ย   เดี่ยวรัตนกุล 0-2416-4713-14 08-5801-7913
สว.สส. พ.ต.ท. เตชินท์   ก�ญจนคลอด 0-2416-4713-14 08-9911-1991
สว.จร. พ.ต.ท. เขมพงษ์   มณฑ� 0-2416-4713-14 08-1955-1985
สว.อก. พ.ต.ท. วิษณุ   คำ�สวน 0-2416-4713-14 08-9441-8735

สน.ราษฎร์บรูณะ  โทรศพัท์กล�ง  0-2428-3994, 0-2427-7193   โทรส�รกล�ง  0-2427-5685  IP : 600186
ผกก. พ.ต.อ. เจษฎ�   สวยสม 0-2427-6747 08-1806-4434
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธีระ   กิจบำ�รุง 0-2428-3994 [188] 08-1613-6631
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชรินทร์   บัวเผื่อนหอม 0-2428-3994 08-1943-0414
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐจักร   จันล� 0-2427-6746 08-7706-6333
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พิสิฐชัย   ถิ่นขนอน 0-2428-3994 [412] 08-1426-2042
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ธิต   ภักดี 0-2428-3994 [192] 08-1930-4683
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รังสิมันตุ์   ตีสถิตย์ 0-2428-3994 [192] 08-1824-6658
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธน�   นังคล� 0-2428-3994 [188] 08-1316-9600
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญนำ�   ลบโลก� 0-2428-3994 [188] 08-9922-7986
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ปล�ยด่วน 0-2428-3994 [188] 08-1389-9800
พงส.ผนก. พ.ต.ต. แดนชัย   พันธุ์ช� 0-2428-3994 [188] 08-2256-3344
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   ศรีสุพจน์ 0-2428-3994 [188] 08-6032-7555
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุทธิรัตน์   อรทัย 0-2428-3994 [188] 08-1452-6357
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐพล   เลิศธำ�รงศักดิ์ 0-2428-3994 [188] 08-1644-6880
สวป. พ.ต.ท. นิธิ   ช�ญประสิทธิ์ผล 0-2428-3994 08-1644-2479
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สวป. พ.ต.ท. กำ�พล   เลี้ยงเจริญทรัพย์ 0-2428-3994 08-1828-8188
สวป. พ.ต.ต. เตือน    สอดส่อง 0-2428-3994 08-1626-6567
สวป. พ.ต.ต. คณ�พจน์   เลิศศิริ 0-2428-3994 08-3098-1416
สว.สส. พ.ต.ท. ธนูพล   จินต�คม 0-2427-6746 08-1714-9974
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   เชื้อพล�กิจ 0-2427-6746 08-1710-4063
สว.จร. พ.ต.ท. วิษณุเทพ   สังข์ก�จ 0-2428-3994 [412] 08-0126-5099
สว.อก. พ.ต.ต. ศรภพ   น�คเอก 0-2428-3994 [315] 08-0625-2694

สน.บุคคโล   โทรศัพท์กล�ง  0-2468-1638-9      โทรส�รกล�ง  0-2476-1004   IP : 600180
ผกก. พ.ต.อ. จิณวัตร   ก้อนทองดี 0-2468-1638 08-1752-4192
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมยศ    คำ�ศรี 0-2468-1638 08-9503-1982
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิวัฒนชัย   บุญญ�นุพงศ์ 0-2468-1638 08-9770-4428
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปิโยรส   กัณหะสิริ 0-2468-1638 08-3300-2828
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อดุลย์   ดอกพวง 0-2468-1638 08-1935-2720
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กมล   นุ่มหอม 0-2468-1638 08-9748-4848
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญช�ตรี   สีด�คำ� 0-2468-1638 08-7347-9888
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัฒน�กร   อู่น�ท 0-2468-1638 08-1902-0173
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสวก   บุญจันทร์ 0-2468-1638 08-6047-9137
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภัทร�ยุธ    บุญชน�กร 0-2468-1638 08-9927-6569
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิโรธ   ประทุมแก้ว 0-2468-1638 08-0579-6539
สวป. พ.ต.ท. ศุภกร   กันท�ลักษณ์ 0-2468-1638 08-0085-7197
สวป. พ.ต.ท. ห�ญชัย   ธรรมศักดิ์สิทธิ์ 0-2468-1638 08-1658-7999
สวป. พ.ต.ท. ปองพล    เล�มีชัยเจริญ 0-2468-1638 08-1253-0121
สวป. พ.ต.ท. วิษณุ   สุระวดี 0-2468-1638 09-2479-5353
สว.สส. พ.ต.ท. มหพล   มีแสน 0-2468-1638 08-1887-5952
สว.จร. พ.ต.ท. ชยันต์   เบ็ญจ�ธิกุล 0-2468-1638 08-1870-7127
สว.อก. พ.ต.ท. ธร�พงษ์    ตันติวิศ�ล 0-2468-1638 08-4033-8396

สน.ปากคลองสาน  โทรศพัท์กล�ง  0-2438-1034, 0-2437-1671   โทรส�รกล�ง  0-2438-1036  IP : 600183

ผกก. พ.ต.อ. สมโภชน์   ทัศน� 0-2428-1034 [705] [10] 08-1649-9559
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฏฐกิตติ์    ศิริวงศ์ถวัลย์ 0-2428-1034 08-1912-3530
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์   เปลี่ยนเพ็ง 0-2428-1034 08-4637-1899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นรินทร์   อธิดมเสรณี 0-2428-1034 08-1779-2399
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญงิ กิง่ก�ญจน์   ก�ญจนไพศ�ล 0-2428-1034 08-9118-0865
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอกพล   ทวิชวงศ์ไชยกุล 0-2428-1034 08-6571-4822
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประภัศ   เขียวประภัสสร 0-2428-1034 08-6907-3342
สวป. พ.ต.ต. ธนพรหม   ธนอ�ภ�กร 0-2428-1034 08-6568-9515
สวป. พ.ต.ต. ปฏิพัทธ์   สีตอง 0-2428-1034 08-1372-7462
สว.จร. พ.ต.ต. นร�วุฒิ   รักษ�วงศ์ 0-2428-1034 08-9888-7200
สว.อก. พ.ต.ท. ปรีช�   สำ�เร็จ 0-2428-1034 08-1567-1251
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กองบังคับการต�ารวจนครบาล	9		 Metropolitan	Police	Division	9
903 ซอยพระรามสอง 43 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์กลาง  0-2451-9965       โทรสารกลาง  0-2451-9978   IP : 600187

Web Site : www.div9.metro.police.go.th        E-mail : metro9@police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ชัชวำลย์   วชิรปำณีกูล 0-2451-9965 09-0545-5555
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศุภโยชก์   ธ�รีไทย 0-2451-9965 08-9900-2525
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์   ก�รดี 0-2451-9965 08-3220-3737
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันชัย   อยู่แสง 0-2451-9965 08-1824-5959
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุพีรณัฐ   สัตตธนชัยภัทร 0-2451-9965 08-1515-0877
รอง ผบก. พ.ต.อ. พีรวัส   อินทร์กง 0-2451-9965 08-6498-2549
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนตรี   ด้วงปรึกษ� 0-2451-9965 08-1984-4455
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงศ์อ�นันต์   คล้�ยคลึง 0-2451-9965 08-1313-6723
สง.ผบก. ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์   เข็มน�ค 0-2451-9965 08-4906-6892

กองก�ากับการฝ่ายอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2451-8676      โทรส�รกล�ง  0-2451-8865

ผกก. พ.ต.อ. ภ�ณุวัฒน์   ฐิตม�ดี 0-2451-8676 08-1818-9544
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทรงยศ   ทองแท้ 0-2451-8676 08-1286-1608
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ตั้งปรัชญ�กูล 0-2451-8676 08-1619-5195
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์   รักก�ร  0-2451-8676 09-0356-9356
สว.ง�นธุรก�ร  พ.ต.ต. ทศพร   ปร�ชญ์เลิศ 0-2451-8676 08-9897-7448
สว.ง�นกำ�ลังพล  - - -
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท.หญิง มธุรส   คำ�หว�น 0-2451-9673 08-1494-6721
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ต. ธีระวัฒน์   อ้นกลิ้ง 0-2451-9602 08-4663-7999
สว.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.ต. เกรียงไกร   ชิดเชื้อ 0-2451-9543 08-1828-4157
สว.ศูนย์รวมข่�ว พ.ต.ต. อภิบ�ล    ศิริเลิศ 0-2451-7228-9 08-1299-2124
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. สรก�นต์   ดำ�กระบี่ 0-2451-9296 08-0492-9292
สว.ง�นเทคโนฯ พ.ต.ท. บรรจง   พิล�เคน 0-2451-9416 08-6348-4443

กองก�ากับการสืบสวน  โทรศัพท์กล�ง  0-2404-3967      โทรส�รกล�ง  0-2404-3964

ผกก. พ.ต.อ. พรเทพ   กลิ่นอุดม 0-2404-3967 08-5815-2211
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชยุต   มีศิลป์ 0-2404-3967 08-9111-3131
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิศิษฐ์   หมื่นสุวรรณ์ 0-2404-3967 08-1613-7635
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิเชียร   เพชรเสน� 0-2404-3967 08-1732-5217
สว. พ.ต.ท. บวรชัย   ตันสุทัตต์ 0-2404-3967 08-9881-2403
สว. พ.ต.ท. เอกชัย    จันทรขจร 0-2404-3967 08-7057-5599
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สว. พ.ต.ท. ประเคน   วรธงไชย 0-2404-3967 08-1579-3075
สว. พ.ต.ต. ประทีป   ก�วิน 0-2404-3967 09-0994-1899
สว. พ.ต.ต. กฤษณ์   ฉัตรทวี 0-2404-3967 08-5802-9551
สว. พ.ต.ต. สุรพันธ์   พันเปี่ยม 0-2404-3967 08-9785-0254

สน.ท่าข้าม  โทรศัพท์กล�ง  0-2416-2841-2        โทรส�รกล�ง  0-2415-1574   IP : 600188

ผกก. พ.ต.อ. เชิดช�ย   สัตตบุศย์ 0-2415-1572 08-1919-8783
พงส.ผทค. พ.ต.อ. โกมินทร์   อ่อนเพชร 0-2416-2841-2 [300] 08-1437-7105
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทศพล   โชติคุตร์ 0-2416-2841-2 [200] 08-1715-1101
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรเวช   ก�รวัฒน�ศิริกุล 0-2416-2841-2 [401] 08-1655-8233
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ธัชชัย   ทิพเนตร 0-2416-2841-2 [305] 08-5177-7753
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สกนธ์    ศรีวัฒกพงศ์ 0-2416-2841-2 [301] 08-5900-9919
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิธิวัชร์   อัครสุพัฒน์กุล 0-2416-2841-2 [301] 08-6301-5951
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง ดุษฎีพร   สุขเกษม 0-2416-2841-2 [301] 08-1450-8961
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ลิขสิทธิ์   ศรีโชติ 0-2416-2841-2 [301] 08-4901-5126
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทศพล   ป�นกัน 0-2416-2841-2 [301] 08-1144-8864
สวป. พ.ต.ท. ธนเดช   ทีน�คะ 0-2416-2841-2 [402] 08-6383-7164
สวป. พ.ต.ท. รัตน์เกล้�   อ�ณ�นุก�ร 0-2416-2841-2 [403] 08-7058-8886
สวป. พ.ต.ท. วัลลภ   เจริญสุข 0-2416-2841-2 [404] 08-9548-1663
สวป. พ.ต.ท. ภ�คิน   สิริปุณย�พร 0-2416-2841-2 [404] 08-4159-3355
สว.สส. พ.ต.ท. สมพัฒน์   อุ่นคำ� 0-2416-2841-2 [401] 08-9979-9695
สว.สส. พ.ต.ต. ยุทธภูมิ   ฝอยทอง 0-2416-2841-2 [401] 08-6506-4398
สว.จร. พ.ต.ท. สุระชัย   ปัดครบุรี 0-2416-2841-2 [305] 08-5750-9131
สว.อก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ธัญญะตุลย์ 0-2416-2841-2 [506] 08-1612-3336

สน.เทียนทะเล   โทรศัพท์กล�ง  0-2458-6391-7        โทรส�รกล�ง  0-2458-6398   IP : 600189

ผกก. พ.ต.อ. ยศ   วิทิตปภ�ธรง 0-2458-6391-7 [100] 08-1826-8962
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สนธย�   ใหญ่ไล้บ�ง 0-2458-6391-7 [200] 08-1817-5951
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมยศ   ถริปภัสสโร 0-2458-6391-7 [202] 08-1445-2819
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จันทร์   ชัยสวัสดิ์ 0-2458-6391-7 [302] 08-9736-1113
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพิศ   อ�ละพล 0-2458-6391-7 [303] 08-9410-9852
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กมล   เลิศลำ้� 0-2458-6391-7 [304] 08-5134-6135
สวป. พ.ต.ท. อธิช์ลักษณ์   ส�ระศ�ลิน 0-2458-6391-7 [205] 08-1646-8741
สวป. พ.ต.ท. สุนันท์   ท้วมกลัด 0-2458-6391-7 [205] 08-1420-9576
สวป. พ.ต.ท. วันชัย   คงเพียรธรรม 0-2458-6391-7 [205] 08-1735-7220
สว.สส. พ.ต.ต. ธ�นี   จิตรธรรม 0-2458-6391-7 [700] 08-1347-5995
สว.จร. พ.ต.ท. พิสิษฐ์    ศรีอ่อน 0-2458-6391-7 [703] 08-0064-6886
สว.อก. พ.ต.ต. สุทิน   พัฒน� 0-2458-6391-7 [501] 08-8681-9000
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สน.แสมด�า   โทรศัพท์กล�ง  0-2450-3010-14     โทรส�รกล�ง  0-2450-3016-17   IP : 600194

ผกก. พ.ต.อ. สำ�เริง   ผลรอด 0-2450-3010-14 08-7416-9256
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิรุตติ์   ใจแปลง 0-2450-3010-14 08-1628-9357
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดุสิต   น้อยน�ค 0-2450-3010-14 08-1612-4306
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คมกริช   มั่นจิตต์ 0-2450-3010-14 08-1259-0430
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พศวีร์   กำ�เนิดดี 0-2450-3010-14 08-6392-1598
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   เพ็ชรประกอบ 0-2450-3010-14 08-5058-4441
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   พรสง่�กุล 0-2450-3010-14 08-1644-7462
สวป. พ.ต.ท. ธีรวุฒิ   นิลเพ็ชร์ 0-2450-3010-14 08-1558-2547
สวป. พ.ต.ต. เปรม   วิชน� 0-2450-3010-14 08-6328-5632
สว.สส. พ.ต.ท. รชต   พัฒนพงษ์ 0-2450-3010-14 08-9064-1188
สว.จร. พ.ต.ท. อภิศักดิ์    กำ�เนิด 0-2450-3010-14 08-4572-5556
สว.อก. ร.ต.อ. เศรษฐพงศ์   ชูเมือง 0-2450-3010-14 08-1415-4145

สน.บางบอน  โทรศัพท์กล�ง  0-2892-4271-3   โทรส�รกล�ง  0-2892-4275   IP : 600191

ผกก. พ.ต.อ. สมฤกษ์   ชัยสุกัญญ�สันต์ 0-2892-4271-3 08-1828-8917
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   กันท� 0-2892-4271-3 08-1252-0999
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   กันตะยศ 0-2892-4271-3 08-1961-4084
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองอยู่   น�คะสนธิ์ 0-2892-4271-3 08-1745-5444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรพงศ์   น�คสุข 0-2892-4271-3 08-1314-8999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภวิษณ์พร   วณิชย์นร�นนท์ 0-2892-4271-3 08-5665-3563
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองคูณ   แกมขุนทด 0-2892-4271-3 08-1642-3556
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจวบ   ขันทอง 0-2892-4271-3 08-9047-8998
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์   สีชำ�นิ 0-2892-4271-3 08-9788-4141
สวป. พ.ต.ท. สุวิทย์   สุพัฒน์ 0-2892-4271-3 08-6391-9530
สวป. พ.ต.ท. สถิต   วงศ์กัณห� 0-2892-4271-3 08-6614-7951
สว.สส. พ.ต.ท. สนชัย   พูนผล 0-2892-4271-3 08-1448-1556
สว.จร. พ.ต.ท. สมพงษ์   รัตนแมนสรวง 0-2892-4271-3 08-1633-1798
สว.อก. พ.ต.ท. ชิงชัย   อินทรแป้น 0-2892-4271-3 08-1854-9278

สน.บางขุนเทียน  โทรศัพท์กล�ง  0-2415-0671, 0-2451-3004   โทรส�รกล�ง  0-2415-2826  IP : 600190

ผกก. พ.ต.อ. อัฏธพร   วงศ์ศิริปรีด� 0-2415-0671 08-9811-1444
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรวุฒิ   กุมภีพงษ์ 0-2415-0671 08-1667-8149,

08-9212-1231
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นภณัฐ   แปงเครื่อง 0-2415-0671 08-1483-6061
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   ศรีวงษ์ชัย 0-2415-0671 08-1901-4848
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ธีระ   เถระพัฒน์ 0-2415-0671 08-1209-0909
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฤทธิชัย   ช่�งคำ� 0-2415-0671 08-1547-6007
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. จักรว�ล   แก่นเรณู 0-2415-0671 08-6309-3051
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นพรัตน์   หมื่นวงศ์ 0-2415-0671 08-9812-1790
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญจันทร์   เวียงนนท์ 0-2415-0671 08-1975-8370
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภมร   โพธิ์ข�ว 0-2415-0671 08-5230-7612
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กรวิก   สุปะทัศ 0-2415-0671 08-9109-2369
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมบัติ   มีล้อม 0-2415-0671 08-9445-1480
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชุมพล   ภู่ระหงษ์ 0-2415-0671 08-9109-0423
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   บุญเสริมศักดิ์ 0-2415-0671 08-6309-8958
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภชัย   เขนสันเทียะ 0-2415-0671 09-5964-4655
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ขวัญต�   เพ่งพิศ 0-2415-0671 08-5317-1862
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ปัญญด�   ดูตะคุ 0-2415-0671 08-3068-5525
สวป. พ.ต.ท. วิฑูรย์   นุชบุษบ� 0-2415-0671 08-6411-2708
สวป. พ.ต.ท. สรรเสริญ   กล่อมเกษม 0-2415-0671 08-1428-6747
สวป. พ.ต.ต. ชยุตม์   ตันกำ�เนิด 0-2415-0671 08-9686-8889
สวป. พ.ต.ท. โสภณ   เนตรสว่�ง 0-2415-0671 08-1890-2109
สว.จร. พ.ต.ท. วิชญ์พล   ศรีศักด� 0-2415-0671 08-1615-0356
สว.สส. พ.ต.ท. ไตรรัตน์   เพ็งนู 0-2415-0671 08-9789-6140
สว.สส. พ.ต.ต. เอกลักษณ์   หมวกผัน 0-2415-0671 08-6205-6488
สว.อก. พ.ต.ต. อ�คม   สย�มนันทกุล 0-2415-0671 08-9482-9863

สน.ภาษีเจริญ   โทรศัพท์กล�ง  0-2413-1114-6     โทรส�รกล�ง  0-2413-1660   IP : 600193

ผกก. พ.ต.อ. วร�วัชร์   ธรรมสโรช 0-2413-1114-6 [717] 08-9051-4595
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วรลภย์   สุวรรณเกษก�ร 0-2413-1114-6 [212] 08-7553-9998
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประส�น   แก้วมห�สุริวงษ์ 0-2413-1114-6 [200] 08-1633-3349
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คงศักดิ์   ป�นน้อย 0-2413-1114-6 [202] 08-1988-7745
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. เมธสิทธิ์   วชิร�ปัญญ�นนท์ 0-2413-1114-6 [201] 08-1627-1769
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรวุฒิ   บุญเกิด 0-2413-1114-6 [301] 08-1815-1196
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�โรจน์   สกุลวงษ์ 0-2413-1114-6 [302] 09-1192-0946
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิโรจน์   เทพหนู 0-2413-1114-6 [303] 08-9487-3315
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประสงค์   ชำ�น�ญศิลป์ 0-2413-1114-6 [303] 08-8090-4467
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณรงค์   บุญช่วย 0-2413-1114-6 [302] 08-5115-7887
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง เงิน   อุตส่�ห์ 0-2413-1114-6 [302] 08-6644-1012
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิติ   กิจประชุม 0-2413-1114-6 [301] 08-6660-5039
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิทย�   บุญคุ้ม 0-2413-1114-6 [301] 08-4537-6901
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โสภณ   หมั่นขีด 0-2413-1114-6 [301] 08-1407-6639
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประพนธ์   กิมประพันธ์ 0-2413-1114-6 [301] 08-6019-2745
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รักเกียรติ   แก้วท� 0-2413-1114-6 [301] 09-1408-8321
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์   ธ�นีวรรณ 0-2413-1114-6 [301] 08-5833-6385
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สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   อภิรักษ์อโนทัย 0-2413-1114-6 [666] 08-1753-5885
สวป. พ.ต.ท. รุ่งนิรันต์   จันทร์ศิริ 0-2413-1114-6 [666] 08-1480-1746
สวป. พ.ต.ท. ช�ญกฤษ   เย็นทวีวิจิตร 0-2413-1114-6 [666] 08-7936-5390
สวป. พ.ต.ท. จุมพล   ก�ญจนเสถียร 0-2413-1114-6 [666] 08-9992-4445
สว.สส. พ.ต.ต. ศิริช�ติ   จันทร์พรมม� 0-2413-1114-6 [309] 08-7357-5656
สว.จร. พ.ต.ต. พลัฏฐ์   ทับทิม 0-2413-1114-6 [700] 08-0222-9990
สว.อก. พ.ต.ท. เกรียงไกร   จักรวิชย์ธำ�รง 0-2413-1114-6 [500] 08-7900-9655

สน.หลักสอง     โทรศัพท์กล�ง  0-2421-7922-7,  0-2421-8080, 0-2421-1264,  0-2421-1996
                         โทรส�รกล�ง  0-2421-1086    IP : 600197

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์   พงศ์ธน�รักษ์ 0-2421-3809 08-5694-9855
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   เอกพิทักษ์พงศ์ 0-2421-7922-7 08-5110-1960
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชชัย   จักรวิวัฒน�กุล 0-2421-7922-7 08-1821-7403
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยพันธุ์    เพ็ชรสดศิลป์ 0-2421-7922-7 08-6364-3652
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   สวัสดิ์ถ�วร 0-2421-7922-7 08-1555-5353
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   น�คสอิ้งศ�สน์ 0-2421-7922-7 08-1918-9859
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�    สุดส�คร 0-2421-7922-7 08-1928-7846
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พล   สังข์แก้ว 0-2421-7922-7 08-4427-7732
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทัตเทพ    รองน�ค 0-2421-7922-7 09-7113-0085
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เปรม   จันทโชติ 0-2421-7922-7 08-9746-7391
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณภัทร   แสนธรรม 0-2421-7922-7 08-6539-9599
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤษณะ   ทองบ้�นบ่อ 0-2421-7922-7 08-1251-6245
สวป. พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์    จิตติพัทธพงศ์ 0-2421-7922-7 08-6906-5333
สวป. พ.ต.ท. ณัฐวัส   สอนบุญ 0-2421-7922-7 08-1810-4295
สวป. พ.ต.ต. อมร    นิธิศยังมี 0-2421-7922-7 08-2954-6524
สวป. พ.ต.ต. บริสุทธิ์   จันทร 0-2421-7922-7 08-2974-9900
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นะ   พึ่งมี 0-2421-7922-7 08-1637-4566
สว.จร. พ.ต.ท. เอนก   เข่งคุ้ม 0-2421-7922-7 08-9500-8018
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชนวรรณ   มงคลร้อย 0-2421-7922-7 08-9228-8422

สน.เพชรเกษม   โทรศัพท์กล�ง  0-2455-1718-9     โทรส�รกล�ง  0-2455-1791   IP : 600192
ผกก. พ.ต.อ. สุรพงษ์   จงสูงเนิน 0-2455-1718-9 [301] 08-1499-9994
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สิทธิวงษ์   ยิ่งยวด 0-2455-1718-9 [314] 08-9143-3435
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ไตรธรรม 0-2455-1718-9 [302] 08-5485-3199
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศย�ม   อินทร์สุวรรณโณ 0-2455-1718-9 [303] 08-9111-3652
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โชคอำ�นวย   วงษ์บุญฤทธิ์ 0-2455-1718-9 [314] 08-8044-8737
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง อัมพร   จันทะวงค์ 0-2455-1718-9 [314] 09-4889-6191
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สหัสดิ์   ศรีทวี 0-2455-1718-9 [314] 08-1497-6713
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมนึก    ห่�นทองสุขศรี 0-2455-1718-9 [314] 08-5804-5899
สวป. พ.ต.ท. ยุทธพงษ์   หอมจรรย� 0-2455-1718-9 08-1658-6794
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สวป. พ.ต.ท. กนกศักดิ์   สุมงคล 0-2455-1718-9 08-1137-7711
สวป. พ.ต.ท. กฤตเมธ   วงษ์เนตร 0-2455-1718-9 [162] 08-6609-9992
สวป. พ.ต.ท. อมรพิพัฒน์   วงศ์ไชย 0-2455-1718-9 08-1842-4579
สว.สส. พ.ต.ท. สมหม�ย   โสภ�เจริญ 0-2455-1718-9 [162] 08-6779-3349
สว.จร. พ.ต.ท. ครรชิต   เจตน�พรสำ�ร�ญ 0-2455-1718-9 [161] 08-1375-8048
สว.อก. พ.ต.ท. พิทักษ์   สอนพิทักษ์ 0-2455-1718-9 [308] 08-1911-2923 

สน.หนองแขม  โทรศพัท์กล�ง  0-2429-0310-3, 0-2429-3568-72  โทรส�รกล�ง  0-2429-3189  IP : 600195
ผกก. พ.ต.อ. ยรรยง   สันติปรีช�วัฒน์ 0-2429-3127 08-1877-5505
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ฉัฐพล   คำ�เขียว 0-2429-3568-72 08-4637-6398
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โอภ�ส   ห�ญณรงค์ 0-2429-3568-72 08-1633-8073
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยิ่งยศ   คงมีล�ภ 0-2429-3568-72 08-5216-5050
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชิต   สวัสดี 0-2429-3568-72 08-6898-3842 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญงิ สพุรรณ�   ต้นตระกลูรตัน์ 0-2429-3568-72 08-5814-4551
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุไทย   สีคช 0-2429-3568-72 08-4908-6658
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิกร   เฮ้�บุญ 0-2429-3568-72 08-9958-8227
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง จิร�ภรณ์   ชูยัง 0-2429-3568-72 08-9129-3680
สวป. พ.ต.ท. ไกรทิพย์   เกลี้ยงคำ�หมอ 0-2429-3568-72 08-9925-7371
สวป. พ.ต.ท. พลวัต   โพธิ์ฉัตร 0-2429-3568-72 08-1868-6111
สวป. พ.ต.ท. ภูมิสิทธิ์   ไตรพัฒน์ศิล� 0-2429-3568-72 09-4559-7935
สวป. พ.ต.ท. ธงชัย   บัวรังษี 0-2429-3568-72 08-3598-4555
สว.สส. พ.ต.ท. สุนทร   ม�ล�เวช 0-2429-3568-74 08-0622-8448
สว.จร. พ.ต.ท. ศุกพีระ   สังข์ด้วงย� 0-2429-3568-72 08-1619-3171
สว.อก. พ.ต.ท. ปัญญ�   ศรีภิรมย์ 0-2429-3568-72 08-1809-5485

สน.หนองค้างพล ูโทรศพัท์กล�ง  0-2404-3953, 0-2404-3957-60  โทรส�รกล�ง  0-2404-3955  IP : 600196

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   ถัดทะพงษ์  0-2404-3953-60 08-1343-0222
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมัตถ์   กอเจริญ 0-2404-3953-60 08-1198-6994
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมกฤษณ์   คำ�บุศย์ 0-2404-3953-60 08-8524-5252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิโรจน์   จันทร์หอม 0-2404-3953-60 08-9256-8687
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤษณะ   วิเชียรปัญญ� 0-2404-3953-60 08-1754-4669
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดิศร    แก้วโหมดต�ด 0-2404-3953-60 08-1941-7217
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงศ์ศักดิ์   ชูทวด 0-2404-3953-60 08-1426-6440
สวป. พ.ต.ท. สุรพล   ทรัพย์วงศ์ปัญญ� 0-2404-3953-60 08-1852-7332
สวป. พ.ต.ท. พินิจ   วังสูงเนิน 0-2404-3953-60 08-7102-8181
สวป. พ.ต.ท. สมภพพงษ์   ชมภูน�ค 0-2404-3953-60 08-1809-1998
สวป. พ.ต.ต. วิชิต   สินค้� 0-2404-3953-60 08-1887-5952
สว.สส. พ.ต.ท. ไพบูลย์   พูลสังขะวโร 0-2404-3953-60 08-1557-7243
สว.จร. พ.ต.ท. ภัทรชนนท์   ประไพศ�ล 0-2404-3953-60 08-9845-2856
สว.อก. พ.ต.ท. สมยศ   แก้วไพรสี 0-2404-3953-60 08-8920-6640
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กองบังคับการสบืสวนสอบสวน		 Investigation	Division
71/1  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ชั้น 4 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์กลาง  0-2354-5249     โทรสารกลาง  0-2354-5250  IP : 600007

ผบก. พล.ต.ต. สมบัติ   มิลินทจินดำ 0-2354-5249 08-1843-5861
รอง ผบก. พ.ต.อ. สร�วุธ   เอี่ยมสำ�ร�ญ 0-2354-5249 08-1958-0062
รอง ผบก. พ.ต.อ. สรุศักดิ์   ขุนณรงค์ 0-2354-5249 08-1807-2700
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ญ   แสงเสียงฟ้� 0-2354-5249 08-1697-3444
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธัมรงค์    วงศ์แป้น 0-2354-5249 08-1914-7000
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทีฆโชติ   สุวรรณ�คม 0-2354-5249 08-1316-1416
รอง ผบก. พ.ต.อ. พันธุ์เทพ   ธรรมจ�รี 0-2354-5249 08-1612-0269
นว.ผบก. ร.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ   ดีพลง�ม 0-2354-5249 08-1207-9336

กองก�ากับการอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2354-5249     โทรส�รกล�ง  0-2354-5250

ผกก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   เกิดแก้ว 0-2354-5249  08-1615-0387
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทรงพล   ก�ญจนพันธุ์ 0-2354-5249 08-7711-6589
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสูติ   สมใจ 0-2354-5249 08-1170-0133
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. สำ�เริง   คงมี 0-2354-5249 08-6892-7271
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ท. สิทธิกร   วัชระทิพ�กร 0-2354-5249 08-0088-0232
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท.หญิง พรรณตรี  เนตรปฐมพร 0-2354-5249 08-6122-1616
สว.ง�นยุทธศ�สตร์ฯ พ.ต.ท. อรรชวศษิฎ์  ศรบีณุยม�นนทน์ 0-2354-5249 08-1999-4750

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน 1  โทรศัพท์กล�ง  0-2354-4492    โทรส�รกล�ง  0-2354-4492

ผกก. พ.ต.อ. สุนทรเกียรติ   คล้�ยกรุต 0-2354-4492 08-1804-3932
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนกฤต   กนิษฐกุล 0-2354-4492 08-9458-1555
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   อินทร์สิงห์ 0-2354-4492 08-1341-4340
สว. พ.ต.ท. คมสันต์   วงศ์สม 0-2354-4492 08-1751-5820
สว. พ.ต.ต. พันด�ว   ดำ�ขำ� 0-2354-4492 08-1432-6644
สว. พ.ต.ต. ธิติพงษ์   สีย� 0-2354-4492 08-7822-8333
สว. พ.ต.ต. ชุมพล   แสนวิชัย 0-2354-4492 08-3007-4681

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน 2 โทรศัพท์กล�ง  0-2354-5162    โทรส�รกล�ง  0-2354-5162

ผกก. พ.ต.อ. ประยูร   ศ�ล�ทอง 0-2354-5162 08-1374-8811
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   บุญโทแสง 0-2354-5162 08-1987-6581
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีรพล   เจริญวิศ�ล 0-2354-5162 08-1805-0800
สว. พ.ต.ท. ยงยอด   สิทธิส�ร 0-2354-5162 08-1943-3730
สว. พ.ต.ต. ธนะเมศฐ์   วิจิตรจริย� 0-2354-5162 08-9897-4942
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สว. พ.ต.ต. เจษฎ�ภรณ์   อ่อนทองคำ� 0-2354-5162 08-7696-9555
สว. พ.ต.ต. กันตพงษ์   โฆษิตสุริมณี 0-2354-5162 08-6603-0466

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน 3   โทรศัพท์กล�ง   0-2354-8226    โทรส�รกล�ง  0-2354-8226

ผกก. พ.ต.อ. นพศิลป์   พูลสวัสดิ์ 0-2354-8226 08-5828-1149
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญโรจน์   โลจ�ยะ 0-2354-8226 09-0974-7404
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   สุขศรีด�วเดือน 0-2354-8226 08-1999-5455
สว. พ.ต.ท. ธน�กร   อ่อนทองคำ� 0-2354-8226 08-1900-3854
สว. พ.ต.ท. เชิดศักดิ์   รอดเข็ม 0-2354-8226 08-6319-3957
สว. พ.ต.ต. กัลป์   กลิ่นศรี 0-2354-8226 08-6651-8866
สว. พ.ต.ต. จักริน   พิริยะจิตตะ 0-2354-8226 08-3006-3607

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน 4  โทรศัพท์กล�ง   0-2354-5934    โทรส�รกล�ง  0-2354-5934

ผกก. พ.ต.อ. นพรัตน์   สินม� 0-2354-5934 08-6997-7555
รอง ผกก. พ.ต.ท. พนม   เชื้อทอง 0-2354-5934 08-6451-8149
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไกรวิทย์   อุณหก้องไตรภพ 0-2354-5934 08-1666-5396
สว. พ.ต.ท. ชัชวิน   เกตุทอง 0-2354-5934 08-7007-0074
สว. พ.ต.ท. ทวีวงศ์   ดิษฐแย้ม 0-2354-5934 08-1501-6252
สว. พ.ต.ท. ณกฤช   บุญศักดิ์ 0-2354-5934 08-6991-6666
สว. พ.ต.ต. เพิ่มวุฒิ   ประทุมร�ช 0-2354-5934 08-0829-8159

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ   โทรศัพท์กล�ง 0-2354-5932, 0-2354-5990             
โทรส�รกล�ง  0-2354-5932

ผกก. พ.ต.อ. อรรถพร   สุริยเลิศ 0-2354-5932 08-6744-4191
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชณดิช   วงศ์รัตน์ 0-2354-5932 09-4479-5599
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปริยวรรธน์   วัฒนะน�วิน 0-2354-5932 08-9986-8899
สว. พ.ต.ต. สรรเพชร   สุวรรณไตร 0-2354-5932 08-9888-5226
สว. พ.ต.ต. เฉลิมพงษ์   ธรรมมียะ 0-2354-5932 08-9944-5144
สว. พ.ต.ต. ศร�วุธ   จันต๊ะวงค์ 0-2354-5932 08-1926-4359
สว. ร.ต.อ. นพรัตน์   บุญถนอม 0-2354-5933 08-9696-9969

กลุ่มงานสอบสวน      โทรศัพท์กล�ง  0-2354-5249     โทรส�รกล�ง  0-2354-5250

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิโรจน์   ผลบุญ 0-2354-5249  08-5155-4393
สว. พ.ต.ท. คช�นนท์   อู่ตะเภ� 0-2354-5249 09-2282-6351
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�นวย    สว่�งแก้ว 0-2282-9348 08-1828-5151
สว.ง�นกิจกรรมเดก็ เย�วชนฯ ร.ต.อ. ดุรงฤทธิ์   เสนเผือก 0-2282-7743 08-9673-4696
สว.ง�นสบืสวนตรวจตร�ฯ(ชป.1) พ.ต.ต. พลจักร   บุนน�ค 0-2282-1411 08-6301-7777
สว.ง�นสบืสวนตรวจตร�ฯ(ชป.2) ร.ต.อ. อนุช�   อนันต์อุปถัมภ์ 0-2282-9348 08-6999-0578
สว.ง�นสงเคร�ะห์และคุม้ครอง พ.ต.ต. ศุภกร   อ้นสุวรรณ์ 0-2282-9348 08-2222-4554
สว.ง�นอำ�นวยก�ร พ.ต.ท. กวีกร   เนตรจรัสแสง 0-2282-9348 09-6556-9996
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กองบังคับการสายตรวจและปฏบิัติการพเิศษ
Patrol	and	Special	Operation	Division
71/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์กลาง  0-2354-6137,0-2354-6140   โทรสารกลาง  0-2354-6138   IP : 600004

ผบก. พล.ต.ต. ภำณุรัตน์   หลักบุญ 0-2354-6144 08-1433-0505
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภีมเสน   ขจรประศ�สน์ - 08-9833-0707
รอง ผบก. พ.ต.อ. กัมปน�ท   โสภโณดร 0-2354-6143 08-1544-6555
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�ณุม�ศ   บุญญลักษณ์ - 08-6331-4141
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกียรติพงษ์   น�ล� - 08-1924-8715
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรชิต   ก�ญจนะเสน - 08-4732-6622
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรเชษฐ์   หักพ�ล - 08-1644-0430
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิติพันธุ์   โรหิโตปก�ร - 08-9666-3222
นว.(สบ 1) - - -

กองก�ากบัการฝ่ายอ�านวยการ โทรศพัท์กล�ง  0-2354-6137, 0-2354-6140   โทรส�รกล�ง  0-2354-6138

ผกก. พ.ต.อ. อเนก   ไพรศรี 0-2354-6133 08-1812-3900
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขจร   อบทอง 0-2354-6136 08-9811-9100
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   กฤต�คม 0-2354-6136 08-1818-0416
สว. พ.ต.ท.หญิง รัสมี   สุมโนมห�อุดม 0-2354-6135 08-5065-6322
สว. พ.ต.ท. พิจักษณ์   จรูญจิตร 0-2354-6136 08-1458-0939
สว. พ.ต.ท. วิสูตร   แสงเมือง 0-2354-6137 08-6588-9213
สว. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   เจริญแพทย์ 0-2354-6134 08-0554-1161

กองก�ากับการสายตรวจ  โทรศพัท์กล�ง  0-2537-8654-59, 0-2537-8895 กด 0 โทรส�รกล�ง  0-2537-8660

ผกก. พ.ต.อ. สำ�ร�ญ    นวลม� 0-2537-8666 [101] 08-1648-7990
รอง ผกก.     พ.ต.ท. รวีโรจน์    เปล่งศรียศภัทร       0-2537-8666 [107] 08-1802-2055
รอง ผกก.      พ.ต.ท. กมล   พลสมัคร 0-2537-8666 [104] 08-1205-9009
รอง ผกก.       พ.ต.ท. รัฐชยุตย์   วัชรโกมลม�ศ 0-2537-8666 [103] 08-5554-6147
รอง ผกก.         พ.ต.ท. สุทธิพงษ์   พุทธิพงษ์ 0-2537-8666 [102] 08-1920-3140
สว.ง�นธุรก�ร  พ.ต.ท. ศิรณวิชญ์   อินทร 0-2537-8666 [108] 08-9569-9659
สว.ง�นส�ยตรวจ 1  พ.ต.ต. นันทพล   ทองน่วม 0-2537-8666 [112] 08-1899-5339
สว.ง�นส�ยตรวจ 2  พ.ต.ต. วสันต์   ธวัชชัยวิรุตษ์ 0-2537-8666 [115] 08-6755-3888
สว.ง�นส�ยตรวจ 3  พ.ต.ต. ปียรัช   เวสสะโกศล 0-2537-8666 [119] 08-0955-0099

กองก�ากับการศูนย์รวมข่าว  โทรศัพท์กล�ง  0-2537-8144    โทรส�รกล�ง  0-2537-8112-4

ผกก. พ.ต.อ. ทิว�   โสภ�เจริญ 0-2537-8144 08-1808-8889
รอง ผกก.อก. พ.ต.ท. ธนกฤต   บุญเจริญ 0-2537-8126 08-1113-5252
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมปอง   สำ�ร�ญใจ 0-2537-8104-6 08-1424-3601
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัฒน์   พึ่งอุทัยศรี 0-2537-8104-6 08-8283-5515
สว.อก. พ.ต.ท. อัฏญวัฒน์   มห�เทียนธำ�รง 0-2537-8117 08-9231-0888
สว.ง�นเทคนิคฯ พ.ต.ท.หญิง พรศรนิทร์ สรรพต�นนท์ 0-2537-8156 08-7869-6436
สว.ชุดปฏิบัติก�รที่ 1 พ.ต.ต. ปริทัศน์   รัตนรักษ์ 0-2537-8104-6 08-8929-9161
สว.ชุดปฏิบัติก�รที่ 2 พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   โรม� 0-2537-8104-6 08-3919-9193
สว.ชุดปฏิบัติก�รที่ 3 พ.ต.ท. ภ�ณุวัฒน์   ชัยจันทร์ 0-2537-8104-6 08-6575-5279
สว.ชุดปฏิบัติก�รที่ 4 พ.ต.ท. ชูช�ติ   มีแสง 0-2537-8104-6 08-1569-5949

กองก�ากบัการสนุขัและม้าต�ารวจ   โทรศพัท์กล�ง 0-2573-4581, 0-2573-7125  โทรส�รกล�ง 0-2574-0646

ผกก. พ.ต.อ. กฤติน�ท   ตุลยลักษณ์ 0-2574-0643 08-1933-3349
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครินทร์   ก�ส� 0-2573-7125 08-6192-2915
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัชชัย   เศรษฐีพันล้�น 0-2573-7125 08-1442-2773
รอง ผกก. พ.ต.ท. เขตไทย   สุวรรณวณิช 0-2895-3333 08-6338-5460
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์   เจริญวัฒนมงคล 0-2573-7125 09-0593-6655
สว.ง�นฝึกอบรมสุนัข พ.ต.ท. วิษณุ   ทองน่วม 0-2573-9942 08-9127-8535
สว.ง�นฝึกอบรมม้� ร.ต.อ. อดุลย์   ผดุงเวียง 0-2895-3340 08-7927-1518
สว.ง�นส�ยตรวจ/อ�รักข� พ.ต.ท. ม�นพ   ไชยมงคล 0-2573-9941 08-4147-6652
สว.ง�นตรวจพิสูจน์ พ.ต.ท. วิสิฐศักดิ์   วิพัฒนมงคล 0-2573-9943 08-7564-0830

กองก�ากบัการต่อต้านการก่อการร้าย โทรศพัท์กล�ง  0-2521-0534, 0-2521-5325  โทรส�รกล�ง 0-2521-0534

ผกก.ต่อต้�นฯ พ.ต.อ. ธีรช�ติ    ธีรช�ติธำ�รง 0-2521-0534 08-1635-6356
รอง ผกก. พ.ต.ท. คณิต    กลิ่นศรีสุข 0-2521-0534 08-3131-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีระ   เชื้อสุวรรณ 0-2521-0534 08-1441-8244
ผบ.ร้อย ปพ.ที่ 1 พ.ต.ท. ณัฐดนัย   อำ�ภ� 0-2521-0534 08-6321-6565
ผบ.ร้อย ปพ.ที่ 2 พ.ต.ท. นฤพล   ทิพย์ชิต 0-2521-0534 08-9724-5539
สว.ยก. พ.ต.ต. ประณต   เนตรบำ�รุง 0-2521-0534 08-9119-5611

กลุม่งานเกบ็กูแ้ละตรวจพสิจูน์วตัถรุะเบดิ โทรศพัท์กล�ง 0-2243-1256  โทรส�รกล�ง  0-2243-5610

ผกก. พ.ต.อ. กำ�ธร   อุ่ยเจริญ 0-2243-1256 08-1296-1946
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัศวิน   ปิ่นแก้ว 0-2243-1256 08-1810-8956
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทัศน์   ไชยพรหม 0-2243-1256 08-7483-0008
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุนทร   สำ�เภ�ยนต์ 0-2243-1256 08-1806-9887
สว. พ.ต.ท. ระพี   ช�ติไทย 0-2243-1256 08-9498-1536
สว. พ.ต.ท. ช�ติฐภรค์   สิทธิ์ธะจักร์ 0-2243-1256 08-4711-4409
สว. พ.ต.ต. ยุทธศักดิ์   ไข่ท� 0-2243-1256 08-3071-0426

กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล  โทรศัพท์กล�ง  0-2895-3341    โทรส�รกล�ง  0-2574-0648
ผกก. พ.ต.อ.หญิง นวลละออ   คงสุวรรณ 0-2895-3341 08-1845-7996
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิฑูรย์   พูนพิพัฒนกิจ 0-2895-3341 08-1689-7297
สว. พ.ต.ท. วีรชัย   ธัญมณีสิน 0-2574-0648 08-5112-2168



บช.น.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 157

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน	 Protection	and	Crowd	Control	Division
71/1 ซอย - ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์กลาง  0-2354-3987    โทรสารกลาง  0-2354-5174

Web Site : protectandcrowdcontrol.com.a15.readyplanet.net        E-mail : pccd_1@ hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ลือชัย   สุดยอด 0-2354-6148 08-1423-4782
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศรัญญู   ชำ�น�ญร�ช 0-2354-3801 08-1696-1444
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนธัช   น้อยน�ค 0-2354-3987 09-0658-5965
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัลลพ   จำ�นงค์อ�ษ� 0-2354-3987 08-1818-0154
รอง ผบก. พ.ต.อ. วร�พงษ์  ประเศรษโฐ 0-2354-3987 08-1318-8385
รอง ผบก. พ.ต.อ. สร�วุธ   จินด�คำ� 0-2354-3987 08-1421-4567
นว.ผบก. - - -

กองก�ากับการอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2354-3987    โทรส�รกล�ง  0-2354-5174

ผกก. พ.ต.อ. วรงกรณ์   มุ่งพ�ลชล 0-2354-3987 08-9815-5156
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ  เผ่�พันธุ์ 0-2354-3987 08-1241-2218
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์   กรองใจ 0-2354-3987 08-4661-1166
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. สมพงษ์   บัวหอม 0-2354-3987 08-9769-8479
สว.ง�นกำ�ลังพล พ.ต.ต. มนูน   หอมละออ 0-2354-5175 08-6339-0535
สว.ง�นก�รเงินฯ พ.ต.ท.หญิง ฉันธิด�   บำ�รุงสิน 0-2354-9277 08-7530-5551
สว.ง�นยุทธศ�สตร์และแผน พ.ต.ท. รัติศัย   นิลน้อย 0-2354-4471 08-9925-7376

กองก�ากับการควบคุมฝูงชน 1  โทรศัพท์กล�ง  0-2521-5330     โทรส�รกล�ง  0-2521-0535

ผกก. พ.ต.อ. อัครวุฒ   ธ�นีรัตน์ 0-2521-5330 08-1553-4838
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิวัฒน์   เทียนศิริ 0-2521-5330 09-4989-9416
รอง ผกก. พ.ต.ท. สืบศักดิ์   ยุทธัณฑ์ศิริกุล 0-2521-5330 08-6344-5444
สว.ง�นธุรก�ร/สนับสนุน พ.ต.ท. สิทธิชัย   สวนสันต์ 0-2521-5330 08-9861-8565
สว.ง�นแผน/สนับสนุน พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   อรุณฉ�ย 0-2521-5330 08-1334-1726
ผบ.กองร้อยที่ 1 พ.ต.ท. ช�ญศักดิ์   ประส�ทไทย 0-2521-5330 08-1827-2431
ผบ.กองร้อยที่ 2 พ.ต.ท. จิรพันธ์   แป้นทอง 0-2521-5330 08-1825-0258
ผบ.กองร้อยที่ 3 ร.ต.อ. นนทกร   เตียวตระกูล 0-2521-5330 08-5264-4641

กองก�ากับการควบคุมฝูงชน 2  โทรศัพท์กล�ง  0-2521-5330     โทรส�รกล�ง  0-2521-0535

ผกก. พ.ต.อ. ยศวริน   ปรุงประทิน 0-2521-5330 08-7771-6886
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   อินทร์จันทร์ 0-2521-5330 08-1403-7861
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรวิศ   เสมอใจ 0-2521-5330 08-1919-2354
สว.ง�นธุรก�ร/สนับสนุน พ.ต.ท. ประสิทธิ์   เพ็ชรประเสริฐ 0-2521-5330 08-9817-1077
สว.ง�นแผน/สนับสนุน พ.ต.ท. ก�นต์นที   ศรีน�ทน 0-2521-5330 08-6377-5091
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ผบ.กองร้อยที่ 1 พ.ต.ต. นิรันดร์   วัฒนสุขเจริญ 0-2521-5330 08-9611-9578
ผบ.กองร้อยที่ 2 พ.ต.ต. ชวลิต   หรุ่นศิริ 0-2521-5330 08-1809-6915
ผบ.กองร้อยที่ 3 ร.ต.อ. ปรัชญ�   สุร�วุธ 0-2521-5330 08-6727-7999

กองก�ากับการอารักขา 1  โทรศัพท์กล�ง  0-2280-0780   โทรส�รกล�ง  0-2280-0301

ผกก. พ.ต.อ. บรรลือศักดิ์   แสงสว่�ง 0-2280-0501 08-6992-6666
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัฐวุฒิ  เจียมศรีพงษ์ 0-2280-0502 08-1874-4240
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฤตวีร์   สุขเจริญ 0-2280-0503 08-1825-6545
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยญ�พร   พิทยว�ทิต 0-2280-0504 08-1440-0040
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. วิรัตน์   ลำ�ดับวงษ์ 0-2280-0780 08-1484-7292
สว.ง�นแผน/สนับสนุน พ.ต.ท. พชรพล   จันทร์แสง 0-2280-0779 08-1565-6655
ผบ.กองร้อยที่ 1 พ.ต.ต. วสันต์   พรหมสุข 0-2282-9877 08-9923-2057
ผบ.กองร้อยที่ 2 พ.ต.ต. ศุภสิทธิ์   ม�กผ่อง 0-2281-9124 08-4752-6600
ผบ.กองร้อยที่ 3 พ.ต.ต. วัชรชัย   คู่สันเทียะ 0-2281-9113 08-7101-8055
ผบ.กองร้อยที่ 4 ร.ต.อ. รัฐภัทร์   รวงผึ้ง 0-2281-8759 09-0982-4657
ผบ.กองร้อยที่ 5 พ.ต.ต. วิโรจน์   แสนบุญเรือง 0-2281-9021 08-1311-9655
ผบ.กองร้อยที่ 6 พ.ต.ต. ยศนันทน์   ฤกษนันทน์ 0-2282-0778 08-0701-9191

กองก�ากับการอารักขา 2  โทรศัพท์กล�ง  0-2280-6979       โทรส�รกล�ง  0-2280-6978

ผกก. พ.ต.อ. สุรินทร์   ช�วศรีทอง 0-2281-9141 08-1928-0745
รอง ผกก. พ.ต.ท. หอมหวน   คงขวัญ 0-2281-7406 08-6780-3247
รอง ผกก. พ.ต.ท. วันชัย   ข�วรัมย์ 0-2280-6980 08-9687-5777
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิโรจน์   ร�มสูต 0-2280-6979 08-1583-9928
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิศ�ล   ลิ้มณรงค์ 0-2280-6979 08-9772-1456
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิษณุ   เพ็ชร์คำ� 0-2280-0479 08-1927-8112
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ท. ถิระวัฒน์   บุญยก 0-2280-9100 08-9680-6060
สว.ง�นแผน/สนับสนุน ร.ต.อ. คชภพ   คงสมบูรณ์ 0-2280-0499 08-6007-7970
ผบ.กองร้อยที่ 1 ร.ต.อ. ชินวัฒน์   แก้วพันธุ์พงศ์ 0-2280-6981 08-1642-0313
ผบ.กองร้อยที่ 2 พ.ต.ท. สุธีย์   ชื่นจิตต์ 0-2281-8375 08-8860-0001
ผบ.กองร้อยที่ 3 พ.ต.ท. คณิศร   พันบุดต� 0-2280-2759 08-1540-6406
ผบ.กองร้อยที่ 4 พ.ต.ต. อดิเทพณ์   ภูวัช 0-2280-6983 08-3593-9966
ผบ.กองร้อยที่ 5 ร.ต.อ. ปร�กฏ   วุฒิโอฬ�รกุล 0-2281-0476 08-0494-1503

กองก�ากับการสวสัดิภาพเด็กและสตรี โทรศพัท์กล�ง 0-2282-3892, 0-2282-3892  โทรส�รกล�ง  0-2282-3892     

ผกก พ.ต.อ. สมศักดิ์ชัย   อมรส่งเจริญ 0-2281-1449 08-1333-9955
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษณะ   วัฒนธำ�รงค์ 0-2282-9348 08-1627-6094
รอง ผกก. พ.ต.ท. แมน   เม่นแย้ม 0-2282-9348 08-9833-5816
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ศูนย์ฝึกอบรม		 Training	Center	(Sub-Division)
323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง  0-2280-3100          โทรสารกลาง  0-2280-2287    E-mail : Gssd7@hotmail.com

ผกก.ศฝร. พ.ต.อ. อุเทน   นุ้ยพิน 0-2280-5187 08-1622-0748
รอง ผกก.ศฝร. พ.ต.ท. โชติก�นต์   คงรอด 0-2280-3050 08-1889-9756
รอง ผกก.ศฝร. พ.ต.ท. อรรถกร   วิเชียรรัตน์ 0-2280-3061 08-1925-4673
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ช�ณิด�   สุวรรณทวีสุข 0-2280-3051 09-2916-5554
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. บุญเที่ยง   จันทร 0-2280-3032 08-6726-4648
สว.ง�นสร้�งและพัฒน�หลกัสตูร พ.ต.ต. สุเทพ   จันทวงษ์ 0-2280-3032 08-1493-0565
สว.ง�นศึกษ�อบรม พ.ต.ต. ธีรวุฒิ   นกยูงทอง 0-2280-5199 08-1207-5659
สว.ง�นศึกษ�อบรม พ.ต.ต. วุฒิชัย   เปียแดง 0-2280-5199 08-1803-9645

บันทึก
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 1

Provincial Police Region  1

29/3  หมู่ 2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์กลาง  0-2537-8578-97    โทรสารกลาง  0-2936-2179-80  IP : 601001

Web Site: p1.police.go.th       E-mail: police1 @royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. อ�ำนวย   นิ่มมะโน 0-2936-2725 08-1612-5640
รอง ผบช. พล.ต.ต. คเชนทร์   คชพล�ยุกต์ 0-2537-8084 [297] 08-1639-2277
รอง ผบช. พล.ต.ต. ส�โรจน์   พรหมเจริญ 0-2537-8695 [269] 08-1638-3598
รอง ผบช. พล.ต.ต. เมธี   กุศลสร้�ง  0-2537-8678 [265] 08-1625-0359
รอง ผบช. พล.ต.ต. อ�ชวันต์   โชติกเสถียร 0-2537-8706 [250] 08-1917-3179
รอง ผบช. พล.ต.ต. ปรีช�   เจริญสห�ย�นนท์ 0-2537-8679 [264] 08-6538-3838
รอง ผบช. พล.ต.ต. ศ�นิตย์  มหถ�วร 0-2537-8684 [255] 08-5484-1834
นว. (สบ 2) พ.ต.ต. พชร์  ฐ�ปนดุลย์ 0-2936-2725 08-8688-2626

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
ผบก. พล.ต.ต. เถกิงพงษ์   วังแก้ว 0-2537-8688 08-1400-4884
ผบก.ประจำ� พล.ต.ต. อดุลย์   รัตนภิรมย์ 0-2537-0410 08-4766-7999
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษณ์   ว�ฤทธิ์ 0-2537-8673 08-1845-6357
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูธร   ปริศน�นันทกุล 0-2537-8697 [271] 08-6994-4343
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัชรินทร์   ประสพดี 0-2537-8680 [270] 08-1689-4358
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิร์ธัชเขต   ครูวัฒนเศรษฐ์ 0-2537-8696 [254] 08-3715-5529
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. ชัยธนันท์   ก�นนท์นิธิวงศ์ 0-2537-8688 09-1017-2988
ฝ่ายอ�านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ประธ�น   นันทกอบกุล 0-2537-8578-90 08-1817-7898
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วัชรี   เป�อินทร์ 0-2537-8578-90 08-6569-9529
รอง ผกก. พ.ต.ท. จอมพล   รุจิรดำ�รงค์ชัย 0-2537-8578-90 08-1999-3349
สว.(ง�นสวัสดิก�ร) พ.ต.ต. วิช�ญ   จันทศรี 0-2537-8578-90 08-6741-2475
สว.(ง�นฝึกอบรม) พ.ต.ท.หญิง ศญ�ภ�  รักษ์คิด 0-2537-8709 08-9491-5905
สว.(ง�นธุรก�ร) พ.ต.ท. นร�ธิป   คงเพ็ชร 0-2537-8578-90 08-1994-0544
สว.(ง�นกำ�ลังพล) ร.ต.อ.หญิง ลัดด�   แตงอ่อน 0-2537-8682 08-6756-6222

ฝ่ายอ�านวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ. เจนกมล   คำ�นวล 0-2537-8693 [236] 08-1576-9988
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพัฒนะ   คำ้�ชู 0-2537-8693 [236] 08-1426-2498
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   จันอ้น 0-2537-8693 [236] 08-1866-2002
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สว. พ.ต.ท. สมบูรณ์   สุขสวัสดิ์ 0-2537-8693 [236] 08-9777-7509
สว. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   หลักทรัพย์ 0-2537-8693 [236] 08-1400-4865
สว. พ.ต.ต. ธร�ธิป   ดิษฐ์ศิริ 0-2537-8693 [236] 08-6995-1012
สว. ร.ต.อ. ประธีป   คำ�มี 0-2537-8693 [236] 08-6369-2949
ฝ่ายอ�านวยการ 3

ผกก. พ.ต.อ. ประทีป   เจริญกัลป์ 02-537-8578 [240] 08-1621-2092
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   โชติกล�ง 02-537-8578 [240] 08-1486-1427
รอง ผกก. พ.ต.ท. โสภณ   ภูนุช 02-537-8578 [240] 08-7820-4141
สว. พ.ต.ต. พรรษ�   จิวรรักษ์ 02-537-8578 [240] 08-9878-9555
สว. พ.ต.ต. ปิยณัฐ   กังวลทรัพย์ 02-537-8578 [237] 09-1115-4444
สว. พ.ต.ต. ไกรสร   เกตุวร�ภรณ์ 02-537-8578 [240] 08-9118-9292
สว. พ.ต.ต. อนันต์   ปร�บพล� 02-537-8578 [240] 08-6541-4541
ฝ่ายอ�านวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   หน่องพงษ์ 0-2537-8694 08-1378-0088
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิศ�ล   จ�ระนัย 0-2537-8694 08-1818-0115
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   วิทย�เอนกนันท์ 0-2537-8694 08-1991-9741
สว. พ.ต.ท. วงศธร   บุญเคน 0-2537-8694 08-1808-0979
สว. พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย   ไกรวีระเดช�ชัย 0-2537-8694 08-6513-8373
สว. พ.ต.ต. ประกอบ   มรกต 0-2537-8694 08-6345-4118
สว. พ.ต.ต. นิวัฒน์   พรมวงษ์ 0-2537-8694 08-5048-1892
ฝ่ายอ�านวยการ 5

ผกก. พ.ต.อ. สินเลิศ   สุขุม 0-2936-2187 08-1946-9696
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดิศร   ศรีสุจินต์ 0-2936-2187 08-6904-3355
สว. พ.ต.ท. ทรงพล   ธูปเพ็ง 0-2936-2187 08-8501-5978
สว. พ.ต.ท. ณฐพล   หอมจันทร์ 0-2936-2187 08-4362-9592
สว. พ.ต.ต. ไกรฤกษ์   ศรน�ร�ยณ์ 0-2936-2187 08-1947-3860
ฝ่ายอ�านวยการ 6

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ส�ยสมร   ศุภพิมล 0-2936-2189 [282] 08-1850-1958
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ พเย�ว์   อัมพรจินด�รตัน์ 0-2936-2189 [282] 08-3715-6827
รอง ผกก. พ.ต.ท. อมร   กัณฐวิจิตร 0-2936-2189 [282] 08-1801-7808
สว. พ.ต.ท.หญิง สุขฤทัย   แจ้งประยูร 0-2537-8612 [274] 08-9883-9097
สว. พ.ต.ต. ประสพ   รัตนร�มิก 0-2537-8612 [274] 08-7111-0999
สว. พ.ต.ต. ประยงค์   วิรัชวงษ์ 0-2936-2189 [282] 08-9771-0678
สว. พ.ต.ต. วิวัฒนชัย   คลื่นแก้ว 0-2537-8526 [277] 08-1951-6927
ฝ่ายอ�านวยการ 7

ผกก. พ.ต.อ. กรณ์เสฏฐ์   วงศ์สีชิน 0-2537-8527 08-9871-1515
รอง ผกก. พ.ต.ท. กริชนันท์   อินชู 0-2537-8527 08-9668-5828
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยมิตร   สุทธิพูน 0-2537-8527 08-1481-0445



ภ.1

162 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ท.หญงิ สริสิรรพ์    สวุรรณ�นนท์ 0-2537-8527 08-1435-0278
สว. พ.ต.ท.หญิง สุจิร�   นบนอบ 0-2537-8527 08-6335-5161
สว. พ.ต.ท. วรทัศน์   วัฒนชัยนันท์ 0-2537-8527 08-3693-4449
สว. ร.ต.อ. ภูวเดช   พรหมมะกฤต 0-2537-8527 09-4491-2777

ฝ่ายอ�านวยการ 8

ผกก. พ.ต.อ. เสรี   ภูษ�ชีวะ 0-2537-0418 [295] 08-6386-2561
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พ   ง�มภักดี 0-2537-0418 [295] 08-1633-4308
สว. พ.ต.ท.หญิง รัชนีวรรณ   สงัด 0-2537-0418 [295] 08-4120-9922
สว. พ.ต.ต. เอกวัตร  วรรักษ� 0-2537-0418 [295] 08-1821-9880

ฝ่ายอ�านวยการ 9

ผกก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   วีระสุวรรณ 0-2537-8672 [218] 08-1837-9004
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   ธนโชตเกษมสิทธิ์ 0-2537-8672 [218] 08-6565-4477
สว. พ.ต.ต. ฐ�นุพงศ์   จิรพัฒน์เดชสกุล 0-2537-8672 [218] 08-9747-1666
สว. ร.ต.อ. อังค�ร   วิริยะเจริญธรรม 0-2537-8672 [218] 08-5229-3448

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน	 Investigation	Division	
29/3  หมู่ 2 (อาคารเอนกประสงค์)  ถนนวิภาวดี  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์กลาง  0-2537-8087-9   โทรสารกลาง  0-2537-8287   IP : 601007

ผบก. พล.ต.ต. สมจิตร์   ทองแท่ง 0-2537-8089 08-1972-8781
รอง ผบก. พ.ต.อ. นันทช�ติ   ศุภมงคล 0-2537-8089 08-1443-5492
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษณะ   คุณ�กร 0-2537-8089 08-1808-5513
รอง ผบก. พ.ต.อ. นร�เดช   ทิพย์รักษ์ 0-2537-8089 08-1166-1818
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติ   สุขสมภักดิ์  0-2537-8089 08-1816-2772
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. กฤษฎ�   น�คประสิทธิ์ 0-2537-8089 08-6518-5464

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กิตติศักดิ์   เที่ยงกมล  0-2537-8287 08-9660-9565
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขวัญจิตต์   อินทร์อิ่ม 0-2537-8287 08-1340-6285
สว. พ.ต.ต. ธีรนนท์   แมนมงคล 0-2537-8287 08-6651-2304
สว. พ.ต.ต. อุกฤษ   พันธุ์คงชื่น 0-2537-8287 08-1510-7777
สว. ร.ต.อ. ชน�ธิป   พ�นทอง 0-2537-8287 08-9770-0426

กองก�ากับการสืบสวน 1

ผกก. พ.ต.อ. ศิริวัฒน์   โมร�นนท์ 0-2537-8087 [704] 08-3197-5965
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุขสันต์   เป�อินทร์ 0-2537-8087 [704] 08-1930-4040
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิวัฒน์   อัศวะวิบูลย์ 0-2537-8087 [704] 08-1319-1404
สว. พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์   พูลอำ�ไภย์ 0-2537-8087 [704] 08-6322-9564
สว. พ.ต.ต. ศร�ยุทธ   มั่งเรือน 0-2537-8087 [704] 08-6378-9558
สว. พ.ต.ต. ปรัชญ�   เที่ยงตรง 0-2537-8087 [704] 08-9639-8639
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ผกก. พ.ต.อ. อภิช�ติ   วรรณภักดิ์     0-2936-2703 08-9770-4141
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรัฎฐ์   ดอกไม้ 0-2936-2703 08-1847-3147
รอง ผกก. พ.ต.ท. เรืองยศ   เกษรบัว 0-2936-2703 08-3392-7378
สว. พ.ต.ท. ปัญญ�   นันต๊ะแก้ว 0-2936-2703 08-1303-4962
สว. พ.ต.ต. ธรรมปพน   เสน�ธรรม 0-2936-2703 08-5813-5280
สว. พ.ต.ต. พูนสุข   เตชะประเสริฐพร 0-2936-2703 08-9519-7999

 กองก�ากับการสืบสวน 3

ผกก. พ.ต.อ. ปรีด�   คงจัด     0-2936-4344 08-9239-2424
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัทฐกร   ศ�สนะสุพินธ์ 0-2936-4344 08-6348-7060
รอง ผกก. พ.ต.ท. อิทธิโชติ   ไชยมงคล 0-2936-4344 08-1648-3467
สว. พ.ต.ท. วีระชน   หล่�สกุล 0-2936-4344 08-1359-0201
สว. พ.ต.ท. วรทัศน์   มหัฆฆพงษ์ 0-2936-4344 09-4919-1959
สว. พ.ต.ท. ภูวน�ถ   แก่นจันทร์ 0-2936-4344 08-6008-1441

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. ธ�นินทร์   ฉัตรเจริญพร 0-2537-8023 09-3935-9516
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิทธิเมศวริย์   ศิวคุปต์ศรีครุฑร�นนท์ 0-2537-8023 08-9499-9599
สว. พ.ต.ต. พงศ์กรณ์   รักษ� 0-2537-8023 08-9121-8625
สว. พ.ต.ต. ญ�ณกร   ตรีเทพ� 0-2537-8023 08-6614-2898
สว. ร.ต.อ. เอกศิษฐ์   ม�สง่� 0-2537-8023 08-6080-6813

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. ศุภ�กรณ์   จันท�บุตร          0-2936-0963 08-1349-4447
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรวุฒิ   แสงมณี 0-2936-0963 08-1611-8008
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤช   กัญชนะ 0-2936-0963 08-1483-9000
สว. พ.ต.ท. สิงหร�ช   ป้องอติคุณ 0-2936-0963 08-1497-4869
สว. พ.ต.ต. วิญญู   แจ่มใส 0-2936-0963 08-1170-8484
สว. พ.ต.ต. กัมปน�ท   ท้�ยวัด 0-2936-0963 08-6359-3577

ต�ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท	 Chai	Nat	Provincial	Police
ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000

โทรศัพท์กลาง  0-5641-1186  โทรสารกลาง  0-5641-1210   IP : 601101

Web Site : www.policechainat.com         E-mail : police.912_chainat@outlook.com

ผบก. พล.ต.ต. ภวัต   พรหมมะกฤต  0-5641-1586 09-5496-5259
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณฐพล   แสวงกิจ  - 08-1914-5575
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทวีโรจน์   ศิริสวัสดิบุตร  - 08-9881-1357
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   วิเชียรสวรรค์  - 08-1821-4533
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดุสิต   จุลเสน  - 09-2559-8699
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์   บุบผ�สุวรรณ  - 08-6341-2222
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุจิตร   พูลผล  - 08-6445-5998
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง โสภน�   อำ่�รอด  - 09-0990-8436
สว.ง�น 1 พ.ต.ท.หญิง ศรีสุด�   ไชยนันทน์ 0-5642-1314 08-9271-2141
สว.ง�น 2 พ.ต.ท. ผ�ภูมิ   ผอบทอง 0-5641-1186 08-9244-5220
สว.ง�น 3 พ.ต.ท. สมบูรณ์   แสงบรรจง 0-5642-1311 08-9706-4923
สว.ง�น 4 พ.ต.ท. เผชิญ   กุลจิตติศักด� 0-5642-1313 09-1395-7799
สว.ง�น 5 ร.ต.อ. ชัชชัย   ฟักศรี 0-5641-1186 08-1042-2908
สว.ง�น 6 พ.ต.ท.หญิง ดลสภรณ์   ป้อมเดช 0-5642-1309 08-6736-8837
สว.ง�น 7 พ.ต.ท. ชัยยะ   อ่อนพุทธ� 0-5642-1314 09-0927-2969

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. วรพจน์   ชูเชิด 0-5642-0774 08-5334-6433
รอง ผกก. พ.ต.ท. เมษนนท์   น�ขวัญ 0-5642-0774 08-1440-3652
สว. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ชลูดดง 0-5642-0774 08-1318-1241
สว. พ.ต.ท. คิมหันต์   นูมหันต์ 0-5642-0774 08-3909-2317
สว. พ.ต.ท. แสวง   จันทร์สว่�ง 0-5642-0774 08-9805-8181

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชูช�ติ   โสภ� 0-5641-1286 09-0748-9776
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพร   โลห�วุธ 0-5641-1286 08-1953-6317

สภ.เมืองชัยนาท   โทรศัพท์กล�ง  0-5642-1354          โทรส�รกล�ง  0-5642-1353   IP : 601102
ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   พวงทอง 0-5642-1354 08-1946-0118
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธน�   อิ่มต� 0-5642-1354 08-1300-7322
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ดวงวงษ์ 0-5642-1354 08-1844-4448

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ขุร�ษี 0-5642-1354 08-9811-7499
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   อินทร์ทับ 0-5642-1354 08-1888-8199
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฏิกรณ์   ห�ญหัตถกิจ 0-5642-1354 08-4464-4501
สวป. พ.ต.ท. วีระชัย   ผ�สุก 0-5642-1354 08-1493-4402
สวป. พ.ต.ท. สกล   กลิ่นขจร 0-5642-1354 08-3906-9422
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์   แสดงฤทธิ์ 0-5642-1354 08-6755-0419
สว.สส. พ.ต.ท. วิวอน   บุญคงม� 0-5642-1354 08-1041-0025
สว.จร. พ.ต.ท. สิทธิเดช   เรืองสม 0-5642-1354 08-9656-4456
สว.อก. ร.ต.อ. อิสรภ�พ   แก้วชลคร�ม 0-5642-1354 08-1925-4561
สภ.สรรคบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-5642-4522     โทรส�รกล�ง  0-5642-4104   IP : 601104
ผกก. พ.ต.อ. ศิริศักดิ์   น�คสุข 0-5642-4522 08-1852-4292
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นร�วรัชย์   บุณยรัตพันธุ์ 0-5642-4522 08-9126-5295
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเกียรติ   อุปกรณ์ศิริก�ร - 08-1807-8686
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุชิน   ศกุนตน�ฏ 0-5642-4522 08-9907-1654
สวป. พ.ต.ท. วน�   ปกสุข 0-5642-4522 08-0591-0555
สว.สส. พ.ต.ท. สุรัตน์   เป้�ทอง 0-5642-4522 08-9856-2523
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จำ�เนียน   บุญเลี้ยง 0-5642-4522 08-1705-7928

สภ.มโนรมย์   โทรศัพท์กล�ง   0-5649-1271       โทรส�รกล�ง   0-5642-3423   IP : 601112
ผกก. พ.ต.อ. พณวรรธน์   ประกอบศรีกุล  0-5649-1271 08-1991-9272
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ฟักศรี  0-5649-1271 08-9461-7813
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   สุขอนันต์  0-5649-1271 08-6359-4396
พงส.(สบ 3) พ.ต.ท. ประจักษ์   สุขคง  0-5649-1271 08-5247-1771
พงส.(สบ 3) พ.ต.ท. มงคล   ปันต๊ะ  0-5649-1271 08-1262-6647
พงส.(สบ 2) พ.ต.ท. อุดม   นิลพัทธ์  0-5649-1271 08-9643-2033
สวป.จร. พ.ต.ต. วิชัย   แก้วศรี  0-5649-1271 08-1621-2640 
สว.สส. พ.ต.ท. แสงเพ็ชร   หอมสมบัตร  0-5649-1271 09-0745-1570
สว.ธร. พ.ต.ท. บรรพต   บุญลือ  0-5649-1271 08-1858-9083

สภ.วัดสิงห์    โทรศัพท์กล�ง  0-5646-1355      โทรส�รกล�ง  0-5643-0186   IP : 601114
ผกก. พ.ต.อ. สัญญ�   ลิ่มนรรัตน์ 0-5656-1355 08-1853-7528
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรชัย   ตรีศร 0-5656-1355 08-1837-9489
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   อ�ภ�ขจร 0-5656-1355 08-1822-6945
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทัศน์   น�คพงศ์ 0-5656-1355 08-3217-6992
สวป. พ.ต.ท. รพิณ   ยอดเพ็ชร   0-5656-1355 08-1421-1164
สว.สส. พ.ต.ท. มนต์ชัย   ปุยฤทธิ์ 0-5656-1355 08-4597-4939
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์   ทรงสุภ� 0-5656-1355 08-4598-4939

สภ.สรรพยา    โทรศัพท์กล�ง  0-5649-9200-1         โทรส�รกล�ง   0-5649-9200   IP : 601107

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐพงศ์   มั่นคง 0-5649-9200-1 08-8304-9696
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุริย   ตุงคะเสน 0-5649-9200-1 08-9900-2440
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชว�ล   บุญธรรมเจริญ 0-5649-9200-1 08-9901-1468
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติ์อธิศ   ปริพรรห์ณภัทร 0-5649-9200-1 08-0044-9111
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรินทร์   พันธ์เจริญ 0-5649-9200-1 08-9504-9307
สวป. พ.ต.ท. มนูญ   ม่วงไทยง�ม 0-5649-9200-1 08-5531-3339
สว.สส. พ.ต.ท. ชิตพล   วิมูลช�ติ 0-5649-9200-1 08-9080-8630
สว.อก. พ.ต.ต. ชูช�ติ   ประเสริฐกุล 0-5649-9200-1 08-4195-2584

สภ.หันคา   โทรศัพท์กล�ง  0-5645-1190, 0-5642-2617         โทรส�รกล�ง  0-5646-6190  IP : 601105

ผกก. พ.ต.อ. จักรกฤษณ์   ง�มสมโสตร์ 0-5642-2617 08-1994-0046
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิวรรธน์   จีร�ภรณ์ทรัพย์ 0-5642-2617 08-1946-4788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพงษ์   ม่วงแจ่ม 0-5642-2617 08-7111-4144
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัฒน�   เกิดศิริ 0-5642-2617 08-1727-0065
สวป. พ.ต.ต. นุกูล   สังข์สุวรรณ์ 0-5642-2617 08-2244-6668
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สว.สส. พ.ต.ท. ธ�นี   รัศมี 0-5642-2617 08-2771-0566
สว.อก. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   ยอดยิ่ง 0-5642-2617 08-1444-6638

สภ.หนองมะโมง   โทรศัพท์กล�ง  0-5646-6989-90    โทรส�รกล�ง  0-5646-6989   IP : 601109
ผกก. พ.ต.อ. พูลศักดิ์   พูลสวัสดิ์ 0-5646-6989 08-1278-7661
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงศักดิ์   ทองง�มตระกูล 0-5646-6989 08-9114-5051
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธน�ชัย   อักษร�นุกูล 0-5646-6989 08-6892-8591
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรเดช   ผะอบทิพย์ 0-5646-6989 08-1819-8216
สวป. พ.ต.ต. ภ�ดล   บัวเพ็ง 0-5646-6989 08-9910-3941
สว.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   เริงกมล 0-5646-6989 08-9193-3122
สว.อก. พ.ต.ท. จิรเดช   ทรวดทรง 0-5646-6989 08-9670-2857

สภ.เนินขาม    โทรศัพท์กล�ง  0-5694-6403    โทรส�รกล�ง  0-5694-6403   IP : 601110
ผกก. พ.ต.อ. กนกศักดิ์   สิงห์ทอง 0-5694-6403 09-9058-4141
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิศิษฐ์   จันทโชติ 0-5694-6403 08-1422-9444
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   สมทรัพย์ 0-5694-6403 08-1806-4701
สวป. พ.ต.ต. สิงห์ชัย   ทองคำ� 0-5694-6403 08-7109-6621
สว.สส. พ.ต.ต. พิชิต   สุร�อ�ม�ตย์ 0-5694-6403 08-7855-0833
สว.อก. พ.ต.ท. ณัษฐวุฒิ   ทับทิมไทย 0-5694-6403 08-1985-3588

สภ.หางน�้าสาคร   โทรศัพท์กล�ง  0-5694-1333   โทรส�รกล�ง  0-5694-1334   IP : 601113
ผกก. พ.ต.อ. ชัยโรจน์   เอียงพยุง   0-5694-1333 08-1278-7661
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษฎ์   ส่องช่วย     0-5694-1333 08-9114-5051
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เหมรัศมิ์   พรน�คสอนโกษ�   0-5694-1333 08-6892-8591
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัชชัย   บรรลุกิจ 0-5694-1333 08-1819-8216
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชิด   ทองฉ�ยวัฒนะ  0-5694-1333 08-9193-3122
สวป. พ.ต.ท. ประยูร   กงชัยภูมิ 0-5694-1333 08-9910-3941
สว.สส. พ.ต.ท. บุญเรือง   ชัยรัตน์ 0-5694-1333 09-1216-4193
สว.อก. พ.ต.ท. ประเจตน์   จันทรทิพย์ 0-5694-1333 08-9670-2857

สภ.ห้วยงู   โทรศัพท์กล�ง   0-5648-9117      โทรศัพท์กล�ง  0-5648-9116   IP : 601106
ผกก. พ.ต.ท. มนเทียร   เบ้�ทอง 0-5648-9117 08-7745-4545
สวป. พ.ต.ท. สนธิชัย   เทพมงคล 0-5648-9117 08-0509-8298
สว.สส. พ.ต.ต. ทวีทรัพย์   เล็กประดิษฐ์ 0-5648-9117 08-1889-4359
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรีช�   นิภ�โยธิน 0-5648-9117 08-9075-6247

สภ.นางลือ   โทรศัพท์กล�ง   0-5647-7225    โทรส�รกล�ง  0-5647-7226
สว.(หน.) พ.ต.ท. อภิมุข   เสมสฤษดิ์ 0-5647-7225 08-3178-3146
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพฑูรย์   บุตรศรี 0-5647-7225 08-7850-1531

สภ.หนองน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-5641-5803     โทรส�รกล�ง  0-5641-5803   IP : 601115
สว.(หน.) พ.ต.ท. จิรวัฒน์   ภ�ตินทุ 0-5641-5803 09-8257-5301
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เสน่ห์   ปัญญ�เรือง 0-5641-5803 08-2174-6279
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สภ.วังน�้าขาว   โทรศัพท์กล�ง  0-5695-0087      โทรส�รกล�ง  0-5695-0087   IP : 601111

สว.(หน.) พ.ต.ท. สุเมธ   ธิร�พืช 0-5695-0087 08-1785-8661
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมปอง   นิลสนธิ 0-5695-0087 08-9860-2417

สภ.เขาแก้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-5641-3375      โทรส�รกล�ง  0-5641-3375   IP : 601108

สว.(หน.) พ.ต.ท. รุ่งเพชร   หมื่นศรี 0-5641-3375 08-7913-4619
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประวิง   จิณ�พันธ์ 0-5641-3375 08-8273-9786 

ต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุร	ี Nonthaburi	Provincial	Police	
2/1  ซอยนนทบุรี 39  ถนนนนทบุรี 1  ต�าบลท่าทราย  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์กลาง  0-2591-9306     โทรสารกลาง  0-2591-9305   IP : 601116       

E-mail : noncop1@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ส�ำรำญ   ยินดีอำรมณ์ 0-2591-7118 08-1298-3076
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทศพร   บรรจงเขียน 0-2591-3738 08-1842-7579
รอง ผบก. พ.ต.อ. ส�โรช   ซุ่นทรัพย์ 0-2591-4191 08-1648-3868
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรพงษ์   ถนอมจิตร 0-2591-3243 08-1697-1117
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   ภักดีณรงค์ 0-2591-9335 08-1843-0451
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐพล   ศุกระศร 0-2591-9336 08-1421-9249
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   น�คฤทธิ์  - 08-1782-8297
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. ชัยณรงค์   บูรณศรี 0-2591-2964 09-9536-5969
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. ธัชช�   เต็มพร้อม 0-2591-2965 09-4662-9556

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ   ธนนันท์ทวีสิน 0-2591-3457 08-1590-1111
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัคร�รัฐ   สุพ�นิชวรภ�ชน์ 0-2591-3916 08-0588-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัคคภ�คย์   จิตต์ประยูร 0-2591-3917 08-4499-9494
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. ฐิติวุธ   ร่อนแก้ว 0-2591-2986 08-1301-6565
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท. ช�ลี   ลำ้�เลิศ 0-2591-9307 08-9081-5264
สว.ฝอ.3 พ.ต.ท. เสน�ะ   บุญประเสริฐ 0-2591-3217 08-1453-0912
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท. บรรเทิง   รุ่งมณี 0-2591-4679 08-1541-2637
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. นพรัตน์   ศิวิลัย 0-2591-7544 08-4698-6974
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง ชุลีพร   โพธิวัฒน์ 0-2591-6756 08-4753-0004
สว.ฝอ.7 พ.ต.ท. ชัยชนะ   ก�ญจนะคช 0-2591-7544 08-9891-6534

ฝ่ายสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. พุฒิพัฒณ   วรรธน์จิรัฐ 0-2591-3096 08-6677-8898
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ป�นอ้น 0-2591-3097 08-6896-9635
รอง ผกก. พ.ต.ท. มงคล   อ่อนแก้ว 0-2591-3098 08-9669-9696
สว. พ.ต.ท. สุกฤษฎิ์   สีชำ�น�ญ 0-2591-3096 08-9153-1113
สว. พ.ต.ต. ภัทร�วุธ   บุญยะพัน  - 08-5811-0858
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สว. พ.ต.ต. โสภณ   โกมลสุทธิ  - 08-5917-0158
สว. พ.ต.ต. นเรนทร   วีระ  - 08-6377-1741
สว.(191) พ.ต.ต. มรุตพงศ์   วิเชียรศรี 0-2591-9306 08-2645-6655
สว.(นปพ.) พ.ต.ต. ประเสริฐ   ทองเปลว  - 08-1766-8315

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. มงคล   ศรีรักษ� 0-2591-4721 08-1488-0991

สภ.เมืองนนทบุรี โทรศัพท์กล�ง  0-2527-0235-7, 0-2526-9988  โทรส�รกล�ง  0-2525-0490 IP : 601117
ผกก. พ.ต.อ. มนตรี   เทศขัน 0-2526-9988 08-1552-8969
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ฉัตรมงคล   แก้วประเสริฐ 0-2526-9988 08-1481-1616
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศร�วุธ   คงค�นนท์ 0-2526-9988 08-1554-3334
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัณณพัฒน์   เดชโชติพิสิฐ 0-2526-9988 08-7754-1919
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ยิ่งยศ   สุวรรณโณ 0-2526-9988 08-1700-3450
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัชกฤช   วุฒิชัยภิญโญ 0-2526-9988 08-1750-1965
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพสิฐ   ออมสิน 0-2526-9988 08-1331-3193
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พันธมิตร   จ้�งประเสริฐ 0-2526-9988 08-1551-4851
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัส   นิลกลัด 0-2526-9988 08-6376-8929
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประช�   บรรณ�ธิกร 0-2526-9988 08-1828-6223
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัยช�ญ   เพียขันธ์ 0-2526-9988 08-1818-5940
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุภ�วุฒิ   วิเศษโวห�ร 0-2526-9988 08-1700-5169
พงส. พ.ต.ต. สุช�ติ   จันทสิงห์ 0-2526-9988 08-2288-9990
สวป. พ.ต.ท. สฤษดิ์ชัย   เสวิกุล 0-2526-9988 08-1644-5006
สวป. พ.ต.ท. พล   พื้นพรม 0-2526-9988 08-1904-8221
สวป. พ.ต.ต. เจติศักดิ์   คงพิพัฒน์เกษม 0-2526-9988 08-1841-1310
สวป. ร.ต.อ. พรชัย   เฮงเจริญ 0-2526-9988 08-6345-3761
สว.จร. พ.ต.ท. คมวุฒิ   จองบุญวัฒน� 0-2526-9988 08-1629-4344
สว.สส. พ.ต.ต. นักรบ   ชอบทำ�ท�น 0-2526-9988 08-1757-1912
สว.สส. พ.ต.ต. วัชรพงษ์   สิทธิรุ่งโรจน์ 0-2526-9988 08-9191-9696
สว.อก. พ.ต.ท. วรวุธ   หิรัญโร 0-2526-9988 08-5093-9481

สภ.ปากเกรด็   โทรศพัท์กล�ง  0-2583-8812,  0-2582-0175,  0-2583-8323 โทรส�รกล�ง  0-2584-0465 IP : 601118
ผกก. พ.ต.อ. ฤทธินันท์   ปุ้ยพันธวงศ์ 0-2583-8812 08-7987-4646
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เรศวร   ว�ยุเวช 0-2583-8812 08-4647-1321
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ม�นะ   เทียนเมืองปัก 0-2583-8812 08-6319-5779
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนะวัฒน์   สุม�นัส 0-2583-8812 09-0570-3135
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิทย�กร   เพชรรัตน์  0-2583-8812 08-5016-2522
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิทิต   จันทร์เอี่ยม  0-2583-8812 08-6661-5353
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยศวิน   เอี่ยมพุ่ม       0-2583-8812 09-4963-5195
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เสฏฐวุฒิ   สุภกิจนนท์     0-2583-8812 08-5247-9357
สวป. พ.ต.ท. พสิษฐ์   เปรมปริก 0-2583-8812 08-1406-2955
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สวป. พ.ต.ท. เสม�   บรรด�ศักดิ์ 0-2583-8812 08-0907-6878
สวป. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   ร�ชมะโรง 0-2583-8812 08-5179-3549
สวป. พ.ต.ต. สุริโย   บุญขันธ์ 0-2583-8812 08-1864-9599
สว.จร. พ.ต.ท. จุมพล   สินศิริพงษ์ 0-2583-8812 08-0602-3955
สว.สส. พ.ต.ท. เสริมสุข   เพ็งสุก 0-2583-8812 08-6992-6553
สว.สส. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   วิรัตย�ภรณ์ 0-2583-8812 08-2444-4498
สว.อก. พ.ต.ต. ดำ�รงค์   สุขชูศรี 0-2583-8812 08-3299-3861

สภ.บางกรวย    โทรศัพท์กล�ง 0-2459-4551-2      โทรส�รกล�ง  0-2459-4553   IP : 601119

ผกก. พ.ต.อ. วีระยุทธ   ประส�นน�ม 0-2459-4551-2 08-1810-2710
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพโรจน์   รัตนมณี 0-2459-4551-2 08-9832-9535
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพบูลย์   พรหมแก้ว 0-2459-4551-2 08-1640-0416
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธรรศกร   ก้อนทอง 0-2459-4551-2 08-1441-6871
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญชู   สงสุวงค์ 0-2459-4551-2 08-1733-4089
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์ศักดิ์   แก้วดอนรี 0-2459-4551-2 08-1922-7372
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รพีพงศ์   จิตต์บุญธรรม 0-2459-4551-2 08-2372-3206
สวป. พ.ต.ท. ธัชพล   ว�นิสสันติธนโชติ 0-2459-4551-2 08-6660-1734
สวป. พ.ต.ต. สมประสงณ์   มีสุดเพียร 0-2459-4551-2 08-1572-4112
สวป. พ.ต.ต. อดิศร   บุญสนอง 0-2459-4551-2 08-9965-6345
สว.สส. พ.ต.ท. ชูสิทธิ์   อุดมกิจมงคล 0-2459-4551-2 08-1491-3714
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์   ครุฑโท 0-2459-4551-2 08-9218-1972

สภ.บางบัวทอง    โทรศัพท์กล�ง  0-2194-1052     โทรส�รกล�ง  0-2194-1057  IP : 601121

ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   ม�เจริญ 0-2194-1052 09-4493-4030
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สกล   เฟื่องกระแสร์ 0-2194-1052 08-7550-5445
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บัญช�   คงมั่ง 0-2194-1052 08-9920-4320
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   แย้มวงษ์ 0-2194-1052 08-4454-2999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งระวี   สุขัง 0-2194-1052 08-1899-9187
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อ�นนท์   เชื้อมีแรง 0-2194-1052 08-1565-1859
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมุทร์   เกตุย� 0-2194-1052 08-6901-5649
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติ   โพธิ์สุข 0-2194-1052 08-6364-2724
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญเลิศ   อ�คมวัฒนะ 0-2194-1052 08-7493-0567
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมอ�จ   หมั่นอุตส่�ห์ 0-2194-1052 08-1274-8519
สวป. พ.ต.ท. รัฐวัสถ์   พงษ์ศร�นนท์ 0-2194-1052 08-1924-1695
สวป. พ.ต.ต. เกษม   ศรีจันทร์อินร์ 0-2194-1052 08-9484-9787
สวป. พ.ต.ต. ชัฐพงษ์   ดวงดี 0-2194-1052 08-3564-5656
สวป. พ.ต.ท. ภัทรพล   วัจนสุนทร 0-2194-1052 08-1911-0373
สว.สส. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   อัฑฒพงษ์ 0-2194-1052 08-6371-9215
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ส�ยสมร   ส่องเมืองสุข 0-2194-1052 08-1496-9343
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สภ.บางใหญ่   โทรศัพท์กล�ง  0-2595-0318, 0-2595-0598     โทรส�รกล�ง  0-2595-0660   IP : 601120       

ผกก. พ.ต.อ. เอกภพ   ตันประยูร 0-2595-0598 08-0423-5999
พสง.ผทค. พ.ต.อ. พัฒน�   สงวนศักดิ์ 0-2595-0598 08-1642-9138
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรวัจน์   ขจรเกียรติภ�ส 0-2595-0598 09-4644-6919
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระ   ทิพย์พ�หน 0-2595-0598 08-1496-6389
พงส.ผนก. พ.ต.ท. แดน   ดีไข่ 0-2595-0598 08-6902-2407
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พินิจ   ศรสงคร�ม 0-2595-0598 08-1792-4814
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สงคร�ม   บัวพันธุ์ 0-2595-0598 08-1309-7110
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�ยุ   เบ็นอับดุลเล�ะ 0-2595-0598 08-9108-4487
สวป. พ.ต.ท. พนม   วงษ์สุวรรณ 0-2595-0598 08-1438-1118
สวป. พ.ต.ท. วีรฤทธิ์   พิพัฒน�ศักดิ์ 0-2595-0598 08-1826-8494
สวป. พ.ต.ต. วีระศักดิ์   แก้วเนียม 0-2595-0598 08-6772-8730
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ยชล   โพธิ์ขอม 0-2595-0598 08-1641-4282
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สิริย�ภรณ์   ข้�งพุ่ม 0-2595-0598 08-6997-1828

สภ.ไทรน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-2597-1411-2    โทรส�รกล�ง  0-2597-1413   IP : 601122

ผกก. พ.ต.อ. เกียรติกุล   สนธิเณร 0-2597-1168 08-1305-1200
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยทัศ   ลิมกุล 0-2597-1411-2 [300] 08-6682-2540
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีระวุฒิ   ดำ�สุวรรณ 0-2597-1411-2 [200] 08-1299-8527
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นันทเศรษฐ์   สุขนพกิจ 0-2597-1411-2 [403] 08-9669-5255
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   วงศ์ศรีเผือก 0-2597-1411-2 [301] 08-1941-4957
สวป.            พ.ต.ท. ประภ�ส   พรมคล้�ย 0-2597-1411-2 [206] 08-1697-2962
สว.สส. พ.ต.ต. ปรัชญ�   สินเกื้อกูล 0-2597-1411-2 [404] 08-7955-5150
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปิยพัชร์   ละออง 0-2597-1411-2 [206] 08-9224-8885

สภ.บางศรีเมือง   โทรศัพท์กล�ง  0-2595-4557      โทรส�รกล�ง  0-2595-4573   IP : 601123

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   ตระก�รไพโรจน์ 0-2595-4557 08-1936-1823
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   แสงจันทร์ 0-2595-4557 08-9148-3499
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อิทธิรัฐ   ศักดิ์เพชร 0-2595-4557 08-1903-9148
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภัทรพล   พลศิล� 0-2595-4557 08-1890-3450
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุดมศักดิ์   จิตตธรรม 0-2595-4557 08-9451-5555
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิเชียร   กสิบุตร 0-2595-4557 08-1489-9712
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   อรภักดี 0-2595-4557 08-9893-9199
สวป. พ.ต.ท. เรวัติ   พันก� 0-2595-4557 08-0922-2232
สวป. พ.ต.ท. นภธร   ว�ชัยยุง 0-2595-4557 08-9965-6444
สวป.      พ.ต.ท. สุวิช�   ชั้นง�ม 0-2595-4557 08-6608-4899
สว.สส. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   จันทร์ทวี 0-2595-4557 09-0983-2879
สว.อก. พ.ต.ท. ประกิจ   ช่�งอ�วุธ 0-2595-4557 09-1108-7655
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สภ.ปลายบาง   โทรศัพท์กล�ง  0-2903-9494     โทรส�รกล�ง  0-2903-9696   IP : 601124

ผกก. พ.ต.อ. เกียรติณรงค์   เฉลิมสุข  0-2903-9494 08-9199-1834
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประหยัด   ทัพไทย 0-2903-9494 08-9611-1140
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   ขำ�สัจจ� 0-2903-9494 08-1801-1816
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มงคล   ข�วผ่อง 0-2903-9494 08-1808-0112
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กสินธุ์   ศักดิ์ดี 0-2903-9494 08-9789-9153
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุร�ช   ห่อทอง 0-2903-9494 08-1400-8296
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มงคล   กลิ่นขจร 0-2903-9494 08-1859-5276
สวป. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   อุปละ 0-2903-9494 08-2300-1999
สวป.           พ.ต.ท. สุพจน์   ไชยะ 0-2903-9494 08-4117-5757
สว.สส. พ.ต.ต. จิรโรจน์   ตุ้มปิ่น 0-2903-9494 08-1794-7465
สว.อก. พ.ต.ต. ยุคลธร   เรืองฉ�ย 0-2903-9494 08-7121-0558

สภ.บางแม่นาง   โทรศัพท์กล�ง  0-2983-6611-4     โทรส�รกล�ง  0-2983-6612  IP : 601125

ผกก. พ.ต.อ. กองสรร   ควรระงับกมน 0-2983-6611 08-1851-3838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรชัย   จรวงษ์ 0-2983-6611 08-1634-0353
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระพล   วงษ์ส�ตรส�ย 0-2983-6611 09-8067-8971
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�คิน   แดงอรุณ 0-2983-6611 08-1923-6655
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจวบ   ธรรมญ�ณ 0-2983-6611 08-9500-4034
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จิตติกุล   แก้วกล�งเมือง 0-2983-6611 08-1329-4683
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เอกชัย   ฤทธิม� 0-2983-6611 08-3549-7992
สวป. พ.ต.ท. เทวิล   ช�ญกล้� 0-2983-6611 08-6366-1323
สวป. พ.ต.ท. พรชัย   จรวงษ์ 0-2983-6611 08-1634-0353
สว.สส. พ.ต.ต. สัญญ�   อุทุมพร 0-2983-6611 08-2560-5898
สว.อก. พ.ต.ท. ณฐรัช   สินธุโคตร 0-2983-6611 08-8128-5642

สภ.คลองข่อย   โทรศัพท์กล�ง  0-2195-2839-40      โทรส�รกล�ง  0-2195-2838    IP : 601126

ผกก. พ.ต.อ. โชติวัฒน์   เหลืองวิลัย 0-2195-2839-40 08-1982-9202
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ติ   อินทรโชติ 0-2195-2839-40 08-1991-1770
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีระเดช   เจริญเดช 0-2195-2839-40 08-1333-6527
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภัคพงศ์   บูรณ์ชนะ 0-2195-2839-40 08-6625-5546
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงพล   สุขกลึงมี 0-2195-2839-40 08-5666-1599
สวป. พ.ต.ท. จักรกฤช   ศรีโรจน�กูร 0-2195-2839-40 08-9698-1000
สว.สส. พ.ต.ท. ธนูเพ็ชร   ฉม�ฤกษ์ 0-2195-2839-40 08-1567-5239
สว.อก. พ.ต.ท. กฤตกร   กฤโตปก�ร 0-2195-2839-40 09-1003-9959 
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ต�ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี		 Pathum		Thani	Provincial	Police	
90  หมู่ 1  ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว  ต�าบลบ้านฉาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000

โทรศัพท์กลาง  0-2581-5207  โทรสารกลาง  0-2581-6923   IP : 601127

Web Site: www.pathumthani.police.go.th.       E-mail: pathumthani@ police.go.th.  

ผบก. พล.ต.ต. มนตรี   ยิ้มแย้ม   0-2581-6706 08-9191-9791
รอง ผบก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   จันทร์เจริญ 0-2581-6924[206] 08-1648-7117
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมหม�ย   ประสิทธิ์   0-2581-0021 08-1860-3434
รอง ผบก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   ศรีสิริวิบูลย์ชัย    - 08-1861-6317
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุนทร    โตรอด 0-2581-7669 08-1925-5274
รอง ผบก. พ.ต.อ. ว�รินทร์   ทองตร� 0-2581-7674[203] 08-1943-4948
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติ   สกุณี  - 08-1903-2342
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ด�ร�ธร   ขจรศิลป์ 0-2581-6706 08-5440-0403
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธีระชัย   เด็ดข�ด 0-2593-3777[701] 08-1839-3984
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิรัช   เสือสีบพันธ์ 0-2581-7673[110] 08-9203-2100
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมิทธิ   ส�รอต 0-2581-7673[110] 08-1889-6968
สว. พ.ต.ต. วิชญะ   คมสินธุ์ 0-2581-7673[110] 08-6398-3721
สว. พ.ต.ต. เทอดศักดิ์   มีจิตร์ 0-2581-7668[224] 08-9293-5559
สว. พ.ต.ต. สำ�ร�ญ   ผลอุดม 0-2581-7668[224] 08-1911-7846
สว. พ.ต.ต. ประมวล   นวลง�ม 0-2581-7784[601] 08-1904-2873
สว. ร.ต.อ. ด�ร�ธร   ขจรศิลป์ 0-2581-7668[224] 08-5440-0403
สว. พ.ต.ท.หญิง จิร�วรรณ    ดอกชะเอม 0-2581-7671[501] 08-1100-3643
สว. พ.ต.ต. ไกรสรณ์   บุญญ�มิ่ง 0-2581-7673[221] 08-9043-7191

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค.(หน.) พ.ต.อ. สรวุฒิ   เนตริย�นนท์ 0-2581-7675[227] 08-1639-2712

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. สุนทร   หิม�รัตน์ 0-2581-0020[401] 08-1848-1135
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงษ์พันธ์   สุวรรณสิงห์ 0-2581-0020[401] 08-6052-0595
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิทย�   ปฐมนีละ 0-2581-0020[401] 08-1441-4441
สว. พ.ต.ท. ภูริสิทธิ์   ทิมทอง 0-2581-0020[401] 08-1376-2030
สว. พ.ต.ท. มนตรี   เล่ห์อิ่ม 0-2581-0020[401] 08-2111-5454
สว. พ.ต.ต. พีรพัสส์   ชูช่วย 0-2581-0020[401] 08-6549-9959
สว. พ.ต.ต. พัศริศวร์   ตันอ�รีย์ 0-2581-0020[401] 08-4146-4359
สว. พ.ต.ต. ภูริชญ์   หงษ์โต 0-2581-0020[401] 08-7812-2291
สว. พ.ต.ต. นพรัตน์   คำ�ม�ก 0-2581-0020[401] 08-2313-9388

สภ.เมืองปทุมธานี    โทรศัพท์กล�ง  0-2581-6789     โทรส�รกล�ง  0-2581-6789  IP : 601128
ผกก. พ.ต.อ. อภิช�ต   โกมุติก�นนท์ 0-2581-6789 08-6334-3037
พงส.ผทค. พ.ต.ท. บัญช�   มีเลิศ 0-2581-6789 08-1777-4553
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พ�ที   เฉยเจริญ 0-2581-6789 08-1823-1703
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุทัย   ขันทอง 0-2581-6789 08-1632-8132
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. เชษฐชัย   เชษฐศิริ 0-2581-6789 08-6310-5685
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�โนช    กันเกล� 0-2581-6789 08-1812-6835
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิยพงศ์    สิงหเทศ 0-2581-6789 08-0141-5252
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วรุตน์   ไทยรัฐเทวินทร์ 0-2581-6789 08-4659-2525
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บรรจง   หนูหว้� 0-2581-6789 08-1844-8202
สวป. พ.ต.ท. ส�ยชล   คุ้มทรัพย์ 0-2581-6789 08-1847-4823
สวป. พ.ต.ท. กิตติพันธ์   ภูวเรืองพัฒน์ 0-2581-6789 09-1424-4953
สวป. พ.ต.ต. กฤษณะ   ปัทมสูต 0-2581-6789 08-7367-1247
สว.จร. พ.ต.ท. นุพันธ์   ศรีสุข 0-2581-6789 08-9205-5055
สว.สส. พ.ต.ท. ปัญจะ   จันทร์พิพัฒน์ 0-2581-6789 09-2838-6772
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เมตต�   ก�ระเกษ 0-2581-6789 09-6206-1407

สภ.ปากคลองรังสิต   โทรศัพท์กล�ง  0-2501-2298     โทรส�รกล�ง  0-2501-2951  IP : 601129
ผกก. พ.ต.อ. กรวัฒน์   หันประดิษฐ์ 0-2501-2298 [717] 08-9447-3311
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุขสันต์   ผ�สุก 0-2501-2298 [300] 09-1224-9991
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กิติศักดิ์   ผดุงพันธ์ 0-2501-2298 [300] 08-7765-8760
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชูช�ติ   คงเมือง 0-2501-2298 [203] 09-1554-9151
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัฐพงศ์   สุจริต 0-2501-2298 [202] 08-1567-4550
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรัช   นิธิธรรมจรรย� 0-2501-2298 [300] 08-7565-2555
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรพล   เพ็งมอ 0-2501-2298 [300] 08-1824-2247
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วุฒิ   พระเดชวงษ์ 0-2501-2298 [300] 09-5727-2813
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กวี   ช่วยสร้�ง 0-2501-2298 [300] 08-6514-1000
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวัฒน์   โพธิ์รี 0-2501-2298 [300] 08-9114-2213
สวป. พ.ต.ท. ชนิสสต์   กระจ่�งเนตร 0-2501-2298 [200] 08-6883-7756
สวป. พ.ต.ท. ศิริพล   บุญหนุน 0-2501-2298 [205] 08-6577-4397
สวป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   รินส�ร 0-2501-2298 [205] 08-6812-3867
สว.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   เอี่ยมระหงษ์ 0-2501-2298 [401] 08-7911-7589
สว.อก. พ.ต.ท. บุญสุข   มัชฌิม� 0-2501-2298 [500] 08-1890-6222

สภ.สวนพริกไทย   โทรศัพท์กล�ง  0-2598-0110      โทรส�รกล�ง  0-2598-0110   IP : 601130
ผกก. พ.ต.อ. กฤตย�   เล�ประสพวัฒน� 0-2598-0110 08-1314-1091
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสงค์   จันทรัตน์ 0-2598-0110 09-2668-8924
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   นิสัยสม 0-2598-0110 08-1754-5435
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   นุ่มกัน 0-2598-0110 09-5532-5589
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพจิต   โคตรกำ่� 0-2598-0110 08-9770-2507
สว.สส. พ.ต.ท. ธไท   ศลิษฎ�นนท์ 0-2598-0110 08-0773-7916
สวป. พ.ต.ท. ปพนทัศน์   ศรีสถ�พรวงศ์ 0-2598-0110 08-1252-5257
สวป. พ.ต.ท. สนธิชัย   สุวรรณศร 0-2598-0110 08-1731-5464
สว.อก. พ.ต.ท. พลอย   เกื้อกูล 0-2598-0110 08-9000-5227
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สภ.ลาดหลุมแก้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-2599-1288    โทรส�รกล�ง  0-2599-1298   IP : 601131

ผกก. พ.ต.อ. โกศล   วีรวิศ�ล 0-2599-1288 08-1899-4033
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สกุสนธ์   เหมือนปั้น 0-2599-1288 08-1656-3444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชรวิชญ์   นิธิวรรัชย์ 0-2599-1288 08-2651-9356
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทัชวัฒน์   ส�ยโยธ� 0-2599-1288 08-5098-8822
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพิตร   โคนพันธ์ 0-2599-1288 08-1802-7146
สวป. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ทองดอนพุ่ม 0-2599-1288 08-1259-5230
สวป. พ.ต.ต. วิโรจน์   นำ้�แก้ว 0-2599-1288 08-1580-2358
สว.สส. พ.ต.ต. จ�ตุรนต์   ซ้�ยง�ม 0-2599-1288 08-6303-8966
สว.อก. พ.ต.ท. วัชระ   ชัยเพ็ชร์ 0-2599-1288 08-1840-1123

สภ.คูบางหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-2599-1538     โทรส�รกล�ง  0-2599-1538   IP : 601132

ผกก. พ.ต.อ. นที   สิริวรวัชร์ 0-2599-1538 08-6997-3939
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พัฒน�   คุ้มวงศ์ 0-2599-1538 08-1836-8659
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สงกร�นต์   บูรณศักดิ์ 0-2599-1538 08-1489-2148
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปริญญ�   สุคันธวิภัติ 0-2599-1538 08-4453-1447
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนั่น   บุญชู 0-2599-1538 08-1851-3836
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์อนันต์   รักษ�ช�ติ 0-2599-1538 08-9205-5400
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ขวัญช�ติ   แจ่มจำ�รัส 0-2599-1538 08-1824-5282
สวป. พ.ต.ท. ภูริฑ�   แก่นสิงห์ 0-2599-1538 08-1549-1639
สว.สส. พ.ต.ต. ชยุต   คุ้มครอง 0-2599-1538 08-5917-3443
สว.อก. พ.ต.ท. กิติศักดิ์   สอนสอ�ด 0-2599-1538 08-1443-3227

สภ.สามโคก   โทรศัพท์กล�ง  0-2593-1321     โทรส�รกล�ง  0-2593-1134   IP : 601133
ผกก. พ.ต.อ. ประวิทย์   ม่วงนวล 0-2593-1321 08-1443-3553
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�โรจน์   คุ้มทรัพย์ 0-2593-1321 08-1338-9505
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธร�เชษฐ์   อบเหลือง 0-2593-1321 08-1841-9225
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสฎฐพงศ์   ทรงกลด 0-2593-1321 08-1842-2945
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไชยันต์   ด�วเรือง 0-2593-1321 08-9924-8115
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ส�ภูง� 0-2593-1321 08-7921-2595
สวป. พ.ต.ท. บรรจง   แสงปรีช� 0-2593-1321 08-8492-1627
สว.สส. พ.ต.ท. อังกูร   ทวีเกตุ 0-2593-1321 08-1434-6020
สว.อก. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   สลักคำ� 0-2593-1321 08-1934-3353
สภ.คลองหลวง    โทรศัพท์กล�ง  0-2524-0610-3       โทรส�รกล�ง  0-2524-0367  IP : 601139
ผกก. พ.ต.อ. เขมพัทธ์   โพธิพิทักษ์ 0-2524-0610-3 [100] 08-6764-2664
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มนัส   นครศรี 0-2524-0610-3 [202] 08-7001-3553
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชวลิต   แสงพงษ์พิทย� 0-2524-0610-3 [100] 08-1856-6665
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทิว�   ส�ยด้วง 0-2524-0610-3 [100] 08-1713-5091
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุขุม   ทองนุช 0-2524-0610-3 [100] 08-1666-8344
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประเสริฐ   แหวนแก้ว 0-2524-0610-3 [100] 08-1802-0422
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนวิโรจน์   อนุรักษ์บัณฑิต 0-2524-0610-3 [200] 08-1298-4444
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ก�นตภณ   วรรณ� 0-2524-0610-3 [401] 08-2393-9926
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   แววไธสง 0-2524-0610-3 [301] 08-1357-7514
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขจร   ฉัตรแก้วมณี 0-2524-0610-3 [301] 08-9038-9174
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรชัย   แสงส่อง 0-2524-0610-3 [301] 08-6625-6000
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธรณ์   วันทองทักษ์ 0-2524-0610-3 [301] 08-3084-8819
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์   ปะกำ�แหง 0-2524-0610-3 [301] 08-9229-9967
สว.สส. พ.ต.ท. ประภ�กร   กิ่งทัพหลวง 0-2524-0610-3 [401] 08-6564-3854
สว.สส. พ.ต.ท. จิระวัฒน์   เปี่ยมปิ่นเศรษฐ 0-2524-0610-3 [401] 08-3775-1115
สวป. พ.ต.ท. ธีรพัฒน์   จิตวรธรรม 0-2524-0610-3 [205] 08-1995-5572
สวป. พ.ต.ท. ศร�วุธ   ทองภู่ 0-2524-0610-3 [205] 08-3599-6914
สวป. พ.ต.ท. จิรโชติ   ศรีภัทรภ� 0-2524-0610-3 [205] 08-6668-3551
สวป. พ.ต.ต. พิพัฒน์   ม�ล�ธรรมรัตน์ 0-2524-0610-3 [205] 08-2557-9982
สว.จร. พ.ต.ต. ส�รยุทธ   แสงทอง 0-2524-0610-3 [201] 08-8272-9558
สว.อก. พ.ต.ต. สุทธิรักษ์   น�มวงษ์ 0-2524-0610-3 [500] 08-2231-7457

สภ.คลองห้า   โทรศัพท์กล�ง 0-2598-7000       โทรส�รกล�ง  0-2159-8297   IP : 601140  

ผกก. พ.ต.อ. ประเวทย์   ต้นสมบูรณ์ 0-2159-8297 08-1655-9662
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศิว�พัญช์   สนิทนวนธนรัฐ 0-2159-8297 08-1644-7182
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษณัฐ   วงศ์กล้�ห�ญ 0-2159-8297 08-9205-3551
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โรจนฤทธิ์   โรจนวิศวกรรม 0-2159-8297 08-1684-2875
พสง.ผนก. พ.ต.ต. สมบูรณ์   ขอบโคกกรวด 0-2159-8297 08-1409-6018
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุนทร   รัตนพร 0-2159-8297 08-1935-2863
สวป. พ.ต.ต. ทองอินทร์   สุขสำ�ร�ญ 0-2159-8297 08-1868-3841
สว.สส. พ.ต.ต. ศุภกฤษ์   จงรักษ์ 0-2159-8297 08-5247-9559
สว.อก. พ.ต.ท. พชร   มห�สนิท 0-2159-8297 08-9731-7170
สภ.ล�าลูกกา   โทรศัพท์กล�ง  0-2192-3330  โทรส�รกล�ง  0-2192-3000  IP : 601136

ผกก. พ.ต.อ. ศร�วุธ   สวัสดิชัย 0-2192-3000 08-1333-8843
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ผจญ   ขำ�เจริญ 0-2192-3000 08-1845-9850
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพบูล   สุขวัฒน�นุกิจ 0-2192-3000 08-1761-3095
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสงค์   ศิริทิพย์ว�นิช 0-2192-3000 08-1986-5151
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   ฉิมว�รุณ 0-2192-3000 08-1852-6065
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สม�น   เสมี 0-2192-3000 08-1773-8927
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสน�ะ   ท�บุญ 0-2192-3000 08-1859-4170
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิรวัฒน์   นิยมทรัพย์ 0-2192-3000 08-6684-9558
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิชัยยุทธ   บุตรทุมพันธ์ 0-2192-3000 08-7709-2104
สวป. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   หรีกประโคน 0-2192-3000 08-1839-3131
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สวป. พ.ต.ต. สุธิพงษ์   ชัยบำ�รุง 0-2192-3000 08-1923-3992
สวป. พ.ต.ต. ธนพนธ์   สุขสอน 0-2192-3000 08-6202-5641
สว.สส. พ.ต.ท. สมโภชน์   เรืองหิรัญวนิช 0-2192-3000 08-7119-0047
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปิยนุช  หนูข�ว 0-2192-3000 08-3847-9966

สภ.คูคต    โทรศัพท์กล�ง  0-2531-8999    โทรส�รกล�ง  0-2523-8704   IP : 601137
ผกก. พ.ต.อ. พิช�ญ   ทองสุกแก้ว 0-2531-8999 08-1946-0171
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บัญช�   ศรีสุข 0-2531-8999 09-1516-4995
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วันชัย  แฉ่งอ�รี 0-2531-8999 08-1620-7140
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สีม�คุปต์ 0-2531-8999 08-1908-8554
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภกร   แก้วทอง 0-2531-8999 08-1345-6224
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีระ   ประสิทธิ์ศุภก�นต์ 0-2531-8999 09-2254-4983
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูวสิษฎ์   เมฆี 0-2531-8999 08-1581-3147
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรพันธ์   พิสุทธ�นนท์ 0-2531-8999 09-1909-9955
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กมลรัตน์   พ�น้อย 0-2531-8999 08-4789-8191
สวป. พ.ต.ท. ระห�ญ   เมืองช้�ง 0-2531-8999 08-1751-5886
สวป. พ.ต.ท. บุญส่ง   รัศมี 0-2531-8999 08-7339-8558
สวป. พ.ต.ต. ธ�ร�   พิพัฒน์บรรณกิจ 0-2531-8999 08-6664-1231
สวป. พ.ต.ต. สวัสดิ์   บุดด� 0-2531-8999 08-1255-9970
สว.สส. พ.ต.ท. ปร�กฏ   น�คใหญ่ 0-2531-8999 08-1851-7661
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พิมพ์แพรว   สุริวงษ์ 0-2531-8999 08-1779-7016

สภ.ธัญบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-2577-1991      โทรส�รกล�ง  0-2577-1973   IP : 601134
ผกก. พ.ต.อ. นิรุธ   ประสิทธิเมตต์ 0-2577-4614 08-6306-8221
พงส.ผทค.(หน.) พ.ต.อ. วิเชียร   คงบำ�เพ็ญ 0-2577-1991 08-0781-7541
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชินกฤช   ธิวงศ์คำ� 0-2577-1991 08-6364-4498
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัตพงศ์   นิตยระวีว�ร 0-2577-1991 08-9614-2199
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นุกูล   อุ่นทรัพย์ 0-2577-1991 08-3953-3838
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญยิ่ง   บัณฑิตไทย 0-2577-1991 08-6608-7666
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัส   กันเทียะ 0-2577-1991 08-1692-8997
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญเรือง   พันธนู 0-2577-1991 08-1692-8034
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   น�ควิจิตร 0-2577-1991 08-1441-4286
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัชพล   บุญวิเชียร 0-2577-1991 08-1949-1625
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภุมเรศ   อินทร์คง 0-2577-1991 08-1443-0327
พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง จ�รุวรรณ   ชูร�ศรี 0-2577-1991 08-8229-3010
สวป. พ.ต.ท. วศินชัย   ชุมแสง 0-2577-1991 08-6999-4042
สวป. พ.ต.ท. วสัน   คงนิล 0-2577-1991 08-2684-8755
สวป. พ.ต.ท. สุรเชษฐ   เอนกศรี 0-2577-1991 08-6367-4950
สวป. พ.ต.ต. บุญยวัฒน์   ศรีเลิศวรกุล 0-2577-1991 08-5099-8815
สว.สส. พ.ต.ท. พีรศักดิ์    สวยสม 0-2577-1991 08-1914-4384
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สำ�เนียง   ชิวขุนทด 0-2577-4614 08-1920-4038
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สภ.ประตูน�า้จฬุาลงกรณ์   โทรศพัท์กล�ง  0-2959-2302-7   โทรส�รกล�ง  0-2959-2302-7  IP : 601135
ผกก. พ.ต.อ. อริยะ   พันธุฟัก 0-2959-5301 08-1445-1665
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิตินันทน์   อ่อนเปรี้ยว 0-2959-2302-7 08-1946-9708
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประหยัด   เฮ้�รัง 0-2959-2302-7 08-7744-4464
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จำ�นงค์   กองต�พันธุ์ 0-2959-2302-7 08-1587-5983
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เมธ�พงษ์   บุญศรี 0-2959-2302-7 08-1851-4055
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มโนเช�ว์   นิลนนท์ 0-2959-2302-7 08-1633-1953
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐพล   สิทธิมงคล 0-2959-2302-7 08-4111-9336
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   สมบุญจิตร 0-2959-2302-7 08-1572-5795
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุเมธ   จงเนติวิศิษฏ์ 0-2959-2302-7 08-5183-8366
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยุทธภูมิ   โพธิ์อุดม 0-2959-2302-7 08-5511-2135
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพรรัตน์   วรรณี 0-2959-2302-7 08-6888-8003
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกรียงไกร   แสงยศ 0-2959-2302-7 08-5927-6067
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปัญญ�   เหล็กดี 0-2959-2302-7 08-1857-9981
สวป. พ.ต.ท. อัครภัส   จ�ยะว�นิช 0-2959-2302-7 08-1987-5522
สวป. พ.ต.ท. ธีรภ�พ   เครือละไม้ 0-2959-2302-7 08-4767-9198
สวป. พ.ต.ต. พินิจ   อุ่มบ�งตล�ด 0-2959-2302-7 08-6378-5554
สวป. พ.ต.ต. ศุกรีย์   เลิศวงหัด 0-2959-2302-7 08-7632-1020
สว.สส. พ.ต.ท. กัณตภณ   ธน�ธิปปิ่นสกุล 0-2959-2302-7 09-9117-9456
สว.สส. พ.ต.ต. ประยูร   ประกอบจันทร์ 0-2959-2302-7 08-1621-2610
สว.อก. พ.ต.ต. วสันต์   คำ�ชะน�ม 0-2959-2302-7 08-9509-9883

สภ.คลองสิบสอง    โทรศัพท์กล�ง  0-2563-1010      โทรส�รกล�ง 0-2563-1010  IP : 601138
ผกก. พ.ต.อ. ประเวศ   ศรีน�ค 0-2563-1010 08-1904-2686
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษษ์สักก์   มีม�นะพุทธิ์ 0-2563-1010 08-1985-7849
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จ�รุวัฒน์   สรรพอุดม 0-2563-1010 08-6332-8241
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�คร   เจิมขุนทด 0-2563-1010 08-1552-9442
สวป. พ.ต.ท. ประเชิญ   ผ่องสำ�ฤทธิ์ 0-2563-1010 08-7031-6577
สว.สส. พ.ต.ท. เสรี   พลอยเจริญ 0-2563-1010 08-1816-3580
สว.อก. พ.ต.ต. มะโนช   จันทบัตร 0-2563-1010 08-1585-1341
สภ.หนองเสือ   โทรศัพท์กล�ง 0-2905-9149-50     โทรส�รกล�ง  0-2549-1214   IP : 601141
ผกก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   ตันติม�สน์ 0-2905-9149-50 08-1616-5373
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ดร. อรุณณพนัธ์   ว�นช์ิช�นนัท์ 0-2905-9149-50 08-1936-2827
รอง ผกก.ส. พ.ต.ท. อัฐพงษ์   นิธิพัฒนะ 0-2905-9149-50 09-2693-6572
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิญญู   เทียมร�ช 0-2905-9149-50 08-1559-2929
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมประสงค์  ปริช�นิ 0-2905-9149-50 08-1904-8737
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เทิด   ห�ญณรงค์ 0-2905-9149-50 08-9661-5599
พงส.ผนก. ร.ต.อ. พิศิษฐ   บุญมีสุข 0-2905-9149-50 08-9688-2207
สว.สส. พ.ต.ท. รุ่ง   พรมเอี่ยม 0-2905-9149-50 08-9813-0367
สวป. พ.ต.ท. เศรษฐ์   คงเจริญ 0-2905-9149-50 08-9614-8419
สว.อก. พ.ต.ท. อุดม   สุขประเสริฐ 0-2905-9149-50 08-1425-9909  



ภ.1

178 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ต�ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรอียุธยา		 	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Provincial	Police
ถนนเดชาวุธ  ต�าบลประตูชัย  อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

โทรศัพท์กลาง  0-3524-1591-4      โทรสารกลาง  0-3525-1041, 0-3524-2225   IP : 601142

Web Site : www.ayutthaya.police.go.th   

ผบก. พล.ต.ต. เสริมคิด   สิทธิชัยกำนต์ 0-3524-4800 08-1683-6699
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรินทร์   ทับพันบุบผ� 0-3524-1591-4 08-6511-5540
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูวดิท   ชนะคชภัทร์ 0-3524-1591-4 08-6300-4810
รอง ผบก. พ.ต.อ. มงคล   วรุณโณ 0-3524-1591-4 08-1848-7788
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธ�นี   เกษจุโลม 0-3524-1591-4 08-1886-1786
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุสรณ์   กัณวเศรษฐ 0-3524-1591-4 08-4932-3737
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมบัติ   ชูชัยยะ 0-3524-1591-4 08-1872-1595
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. จักรพันธุ์   แก้วมณี 0-3524-4800 09-0910-5746

ฝ่ายอ�านวยการ  

ผกก. พ.ต.อ. พงศ์พล   พงษ์พิล� 0-3524-1591-4 08-1567-4384
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ส�รภี   เพ็ชรน้อย 0-3524-1591-4 08-5150-0087
รอง ผกก. พ.ต.ท. ถ�วร   อ�รีรื่น 0-3524-1591-4 08-1861-7124
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. ธนชัย   รัตนกระทุ่ม 0-3524-1642 08-9201-8633
สว.ฝอ.2 พ.ต.ต. จักรกริช   กลิ่นกล�ย 0-3524-1591-4 08-4599-0541
สว.ฝอ.3 พ.ต.ต. วชิรนุสรณ์   คำ�แพง 0-3524-1591-4 08-1561-3166
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท. ปัณณทัต   เศวตะทัต 0-3524-1591-4 08-3811-6661
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. ประภ�ส   ศรีสุขพันธ์ 0-3524-1591-4 08-9990-9910
สว.ฝอ.6 พ.ต.ต.หญงิ ณัฐธย�น์   พัชระบุญเรือง 0-3524-1591-4 08-5361-6655
สว.ฝอ.7 ร.ต.อ. ศุภศิษฏ์   อึ้งสุวรรณพ�นิช 0-3524-1591-4 08-3125-2263

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสวก   ภ�ศักดี 0-3524-1591 [310] 08-1991-2324
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมช�ย   นิ่มนวล 0-3524-1591 [310] 08-9087-2349

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ภัทรภัทร   นุชยวง  0-3524-2118 08-9771-3131
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิช�   รุจิน�ม  0-3524-2118 08-7549-8384
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขวัญชัย   เผือกพูนผล  0-3524-2118 08-9787-5445
สว. พ.ต.ท. ภ�สกร   ไชยทวีวงศ์  0-3524-2118 08-9703-0499
สว. พ.ต.ต. อรรถพล   วงค์นรเศรษฐ  0-3524-2118 08-1554-1351
สว. พ.ต.ต. ธนรัชต์   เทือกแถว  0-3524-2118 08-5699-5696
สว. พ.ต.ต. ธีรศักดิ์   เพชรฟัก  0-3524-2118 08-6997-4258
สว. พ.ต.ต. วิทย�   เซ็นบัว  0-3524-2118 09-4949-9246
สว. พ.ต.ต. ประยูร   ปัตตุลี  0-3524-2118 08-5553-3098
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สภ.พระนครศรีอยุธยา    โทรศัพท์กล�ง  0-3524-3444     โทรส�รกล�ง  0-3524-3444  IP : 601143
ผกก. พ.ต.อ. ภูมิสิทธิ์   น�วัง 0-3524-3444 08-6958-4194
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เอกร�ช   อุ่นเจริญ 0-3524-3444 08-1300-8877
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชูชัย   วุฒิศ�สตร์ 0-3524-3444 08-9093-9551
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไมตรี   ตุ้มอ่อน 0-3524-3444 08-9544-2967
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศร�วุธ   ศรีสุขศิริพันธ์ 0-3524-3444 08-6644-4545
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สัมพันธ์   อุดมชัยนิธิยศ 0-3524-3444 08-7496-8944
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พอพล   อุทัยภพ 0-3524-3444 08-8500-4500
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ชนินท์   วีณิน 0-3524-3444 08-6044-4242
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รังสันต์   ทศยันไชย 0-3524-3444 08-9238-3966
สวป. พ.ต.ท. กรณรงค์   ร�ตรี 0-3524-3444 08-0060-8862
สวป. พ.ต.ท. เรืองวิทย์   ฉัตรดวงเด่น 0-3524-3444 08-1443-8898
สวป. พ.ต.ท. ชัยณรงค์   ท�สุวรรณ 0-3524-3444 08-1947-7370
สว.สส. พ.ต.ท. ม�โนช   บุญส่ง 0-3524-3444 08-0071-1441
สว.สส. พ.ต.ท. ชีวิน   ป�นดอนล�น 0-3524-3444 09-9801-4258
สว.จร. พ.ต.ท. ทวี   ปิ่นแก้ว 0-3524-3444 08-6311-2353
สวป. พ.ต.ต. ศุภ�กร   แก้วเขียว 0-3524-3444 08-0425-8555
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญจม�ศ   ทรัพย์มีชัย 0-3524-3444 08-7684-3444

สภ.อุทัย   โทรศัพท์กล�ง  0-3535-6247        โทรส�รกล�ง  0-3535-6181  IP : 601147
ผกก. พ.ต.อ. สุริย�   อยู่แพทย์ 0-3535-6247 08-1864-8945
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิโรจน์   วังวล 0-3535-6247 08-9611-6297
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิสัณห์   ลัคน�วิเชียร 0-3535-6247 09-8193-5965
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ร�มณรงค์   เกียรติบุญเกิด 0-3535-6247 08-9820-0705
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสันต์   ทิพยรัตน์ 0-3535-6247 08-1851-1338
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยัน   ใยสำ�ลี 0-3535-6247 08-1571-3279
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พเนตร   มีสวัสดิ์ 0-3535-6247 08-9639-0477
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรชัย   โพธิ์พันธร�ช 0-3535-6247 08-6804-5850
สวป. พ.ต.ท. หนึ่งผไท   ทิว�กรกิจกุล 0-3535-6247 08-8612-9825
สวป. พ.ต.ท. ยุทธน�  อุทัยธรรม 0-3535-6247 08-9892-1361
สวป. พ.ต.ท. พิภพ   น�พุทร� 0-3535-6247 08-0070-7778
สว.สส. พ.ต.ต. ม�นพ   ช�วไร่ 0-3535-6247 08-1851-4566
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ช่อทิพย์   พุฒิศรี 0-3535-6247 08-1571-7341

สภ.วังน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-3521-4522       โทรส�รกล�ง  0-3527-1063  IP : 601154

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   เชยกลิ่น 0-3521-4522 08-1656-7245
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีระชัย   เหลืองวิไล 0-3521-4522 08-1889-6647
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ณัฏฐวุฒิ   ตุรงค์ 0-3521-4522 08-1852-9008
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เชิงช�ย   พงษ์แขก 0-3521-4522 08-1899-9641
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสงค์   เทพรักษ์ 0-3521-4522 08-5629-9995
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   บัวภ�คำ� 0-3521-4522 08-7751-7939
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนั่น   กงสิทธิ์ 0-3521-4522 08-1808-0093
สวป. พ.ต.ท. ชัยยุทธ   ล�ภเกิด 0-3521-4522 08-2359-8371
สวป. พ.ต.ท. สมัย   อินต�พวง 0-3521-4522 08-1811-8193
สวป. พ.ต.ต. วลัยศักดิ์   จิระ 0-3521-4522 09-2991-9569
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฏฐ์   ศรีอยู่พุ่ม 0-3521-4522 08-1812-3867
สว.อก. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   คงมั่น 0-3521-4522 08-2359-3508

สภ.บางปะอิน   โทรศัพท์กล�ง  0-3524-6947         โทรส�รกล�ง  0-3524-6946  IP : 601150
ผกก. พ.ต.อ. ชัยยะ   เพ็ชรปัญญ� 0-3524-4648 08-1567-4384
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิษณุ   ต๊ะปินต� 0-3524-6947 08-5519-7735
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมยศ   คำ�อยู่ 0-3524-6947 08-1853-6823
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริยงค์   โพธิจันทร์ 0-3524-6947 08-6908-9562
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�นวยพันธ์   นิลน้อย 0-3524-6947 08-1818-1965
หน.พงส. พ.ต.ท. สม�น   ศรีอรุณ 0-3524-6947 08-7561-9944
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชิต   ป�นพรม 0-3524-6947 08-1758-2454
สวป. พ.ต.ท. พิทักษ์   ยิ่งเหนือวงษ์ 0-3524-6947 08-5335-3604
สวป. พ.ต.ท. สมนึก   เสงี่ยมง�ม 0-3524-6947 08-1384-8282
สวป. พ.ต.ต. อติช�ต   จันทย�นี 0-3524-6947 08-4707-3666
สว.สส. พ.ต.ท. สย�ม ง�มประเสริฐ 0-3524-6947 08-6887-0979
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พรภัค   ฤกษ์วิถี 0-3524-6947 08-4360-0591

สภ.พระอินทร์ราชา   โทรศัพท์กล�ง  0-3536-2016-7      โทรส�รกล�ง  0-3536-2017  IP : 601159
ผกก. พ.ต.อ. พงศ์พัฒน์   สุขสวัสดิ์ 0-3536-2016-7 08-1454-4440
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิพัทธ์   แสงไพโรจน์ 0-3536-2016-7 08-1804-2371
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีทัต   สีด�รักษ์ 0-3536-2016-7 08-1897-1526
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฉัฐวัชร   วงศ์ว�สน์ 0-3536-2016-7 08-6553-9444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   พลพันข�ง 0-3536-2016-7 08-1833-0268
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พีรกุล   แฝงฤทธิ์หลง 0-3536-2016-7 08-1424-5164
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พรนรินทร์   เปรื่องกระโทก 0-3536-2016-7 08-1818-3836
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธเนศพล   แสงโชติ 0-3536-2016-7 08-5977-1250
สวป. พ.ต.ท. เจษฎ�   พรหมสุวรรณ์ 0-3536-2016-7 08-6759-2676
สวป. พ.ต.ท. มนตรี   บุญเนตร 0-3536-2016-7 08-1553-8082
สวป. พ.ต.ท. ณัฏฐ์เดช�   ฐ�นิสภัทร�พงศ์ 0-3536-2016-7 08-7006-6556
สว.สส. พ.ต.ท. จ�ตุรนต์   พล�นุพัฒน์ 0-3536-2016-7 08-5354-5654
สว.อก. พ.ต.ท. เชิดชัย   ชั้วทอง 0-3536-2016-7 08-1640-2548

สภ.บางไทร   โทรศัพท์กล�ง  0-3537-1249        โทรส�รกล�ง  0-3537-1249  IP : 601152
ผกก. พ.ต.อ. ทัตเทพ   ศรีน�ค 0-3537-1249 [717] 08-1822-2038
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิทย�   บวรศิขริน 0-3537-1249 [200] 08-7999-2788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมชัย   หัสกุล 0-3537-1249 08-1921-8254
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�ณุม�ศ   ภูมิจันทร์ 0-3537-1249 [202] 08-9813-4137
สวป. พ.ต.ท. ศรีทอง   จรรอด 0-3537-1249 [203] 08-4076-0745
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ร�ชสีห์ 0-3537-1249 [401] 08-1932-2141
สว.อก. พ.ต.ต. อธิปไตย   กุลจินด� 0-3537-1249 [505] 08-6940-5055

สภ.ช้างใหญ่   โทรศัพท์กล�ง  0-3536-6019       โทรส�รกล�ง  0-3536-6019   IP : 601160

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   ว�พันสุ 0-3536-6019 08-1921-5733
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิน�   สุขม�ก 0-3536-6019 08-6666-5352
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพศ�ล   แย้มบ�งย�ง 0-3536-6019 08-1290-0900
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�นนท์   รุจิย�ปนนท์ 0-3536-6019 08-1991-1446
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณพสรรค์   เพชรสมพ�นต์ 0-3536-6019 09-4892-6854
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนกฤต   โสด�วัฒน์ 0-3536-6019 08-9804-3216
สวป. พ.ต.ท. สันติ   ธัยม�ตร 0-3536-6019 08-6322-2474
สว.สส. พ.ต.ท. พิชิต   แจ่มเก�ะ 0-3536-6019 09-7153-7303
สว.อก. พ.ต.ต. ศุภชัย   ศรีศักดิ์ 0-3536-6019 08-1930-5987

สภ.ลาดบัวหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-3537-9784-5     โทรส�รกล�ง  0-3537-9245   IP : 601155
ผกก. พ.ต.อ. สุพจน์   เส้นข�ว 0-3537-9784-5 08-1488-0045
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุญญรัตน์   อำ่�บุญ 0-3537-9784-5 08-1707-9705
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชรชัย   ก�ญจนโชติช่วง 0-3537-9784-5 08-3707-9080
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย   ตระก�รรังสี 0-3537-9784-5 08-4084-2541
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สรวัชญ์   พึ่งมี 0-3537-9784-5 08-4387-8543
สวป. พ.ต.ท. ชัชวิทย์   จันทร์เจ�ะ 0-3537-9784-5 08-4771-9568
สว.สส. พ.ต.ท. ธีรภัทร์   แย้มกร�นต์ 0-3537-9784-5 08-1988-4660
สว.อก. พ.ต.ท. ชูพงษ์   แสงทับศร 0-3537-9784-5 08-1925-2504

สภ.เสนา   โทรศัพท์กล�ง  0-3520-1663      โทรส�รกล�ง  0-3520-1683   IP : 601145
ผกก. พ.ต.อ. วิโรจน์   ข้�วบ่อ 0-3520-1663 08-1974-6967
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกร�ช   ยศรี 0-3520-1663 08-1906-6449
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรท�   กิจว�รี 0-3520-1663 08-6345-9827
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชิดศักดิ์   นัยน�  0-3520-1663 08-6339-3670
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปรีช�   แสงสุวอ 0-3520-1663 08-1045-7513
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธรรมนูญ   สมชัย 0-3520-1663 08-1736-3248
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญชัย   สงศิริ  0-3520-1663 08-9980-7767
สวป. พ.ต.ท. วรพงษ์   แก้วแหวน  0-3520-1663 08-1668-8275
สว.สส. พ.ต.ท. เจตชนินทร์   นุงกระโทก 0-3520-1663 08-9919-1952
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัตน�   แสงสว่�ง  0-3520-1663 08-3810-6161

สภ.บางซ้าย   โทรศัพท์กล�ง  0-3595-9749     โทรส�รกล�ง  0-3537-5920   IP : 601157
ผกก. พ.ต.อ. สุรสิทธิ์   จันทกุล 0-3595-9749 08-7351-5677
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   ดวงแก้ว 0-3595-9749 08-6944-4449
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ขวัญชัย   พัฒรักษ์ 0-3595-9749 08-9013-2345
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงพล   พูลพิพัฒน์ 0-3595-9749 08-1946-3455
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนพล   แจ้งไพร 0-3595-9749 08-7654-5356
สวป. พ.ต.ท. วัลลภ   เกิดหันตร� 0-3595-9749 08-7986-9936
สว.สส. พ.ต.ท. อุดม   ศรีอนงค์ 0-3595-9749 08-9805-0214
สว.อก. พ.ต.ท. ธนเดช   ปัญญ�ลิขิตกุล 0-3595-9749 08-6904-6886

สภ.ผักไห่   โทรศัพท์กล�ง  0-3539-1789      โทรส�รกล�ง  0-3539-1789  IP : 601144

ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   เม่นบ�งผึ้ง 0-3539-1789 08-6379-7581
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชูชัย   วุฒิศ�สตร์ 0-3539-1789 08-9083-9551
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤศ   จันสว่�ง 0-3539-1789 08-6793-7007
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   ผิวละเอียด 0-3539-1789 08-1808-2952
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัชชัย   กุลทอง 0-3539-1789 08-6355-4651
สวป. พ.ต.ต. พีรศักดิ์   เจริญพันธ์ 0-3539-1789 08-1903-7035
สว.สส. พ.ต.ต. วันวิเศษ   จั่นวัฒนะ 0-3539-1789 08-1688-3982
สว.อก. พ.ต.ต. บรรจง   ช�ญศรี 0-3539-1789 08-7257-8823

สภ.บางบาล   โทรศัพท์กล�ง  0-3530-7770     โทรส�รกล�ง  0-3572-6447  IP : 601153
ผกก. พ.ต.อ. กันตพงษ์   นิลขำ� 0-3530-7770 08-4560-9393
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จำ�เนียร   สะสมทรัพย์ 0-3530-7770 08-1255-6836
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   สุขทรัพย์ศรี 0-3530-7770 08-2942-6644
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นร�ธิป   สุทนต์ 0-3530-7770 08-1403-7172
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุพจน์   เพ็งสว่�ง 0-3530-7770 08-0018-3966
สวป. พ.ต.ท. กำ�พล   กันธิยะ 0-3530-7770 08-1947-1617
สว.สส. พ.ต.ท. สญชัย   ด�วสุข 0-3530-7770 08-1426-7634
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณ ี  ทรพัย์วงศ์ปัญญ� 0-3530-7770  08-5812-2350

สภ.พระขาว   โทรศัพท์กล�ง  0-3530-8519     โทรส�รกล�ง  0-3578-3151   IP : 601161
ผกก. พ.ต.อ. กิติศักดิ์   เกตุอร่�ม 0-3530-8519 08-1891-5914
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ    ฐิตะสุต 0-3530-8519 08-6064-3145
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไกรพชิญ์    หริญัชยัเดช�ธรณ์ 0-3530-8519 08-1374-6039
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   แสงครุฑ 0-3530-8519 08-1771-8164
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ม�โนช   ฤทธิพูน 0-3530-8519 08-6077-7727
สวป. พ.ต.ท. ปัญญวัชร์   มีชำ�น�ญ 0-3530-8519 08-7328-8154
สว.สส. พ.ต.ท. ดำ�รงด์   รอดไทร 0-3530-8519 08-7809-9654
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สว�ท   พวงกำ�ไร 0-3530-8519 08-9062-6613

สภ.บางปะหัน  โทรศพัท์กล�ง 0-3538-1347, 0-3538-1348  โทรส�รกล�ง  0-3538-1347, 0-3538-1348 IP : 601151
ผกก. พ.ต.อ. อนุสรณ์   กลิ่นขจร 0-3538-1347 08-9444-4475
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เศกสรรค์   บัวเรือง 0-3538-1347 08-1810-9196
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประดับ   ส�ยสกลเดช 0-3538-1347 09-8271-5955
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สวงค์   พรรณไวย 0-3538-1347 08-1905-6299
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรเทิง   จันทร์ฉ�ย 0-3538-1347 08-9080-1414
สวป. พ.ต.ท. ประวิทย์   วิจิตรไตรธรรม 0-3538-1347 08-1845-7088
สว.สส. พ.ต.ท. นิติธร   ผิวแดง   0-3538-1347 08-1888-9248
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ธิด�รัตน์   ช่วยศรี 0-3538-1347 08-3695-8855

สภ.มหาราช   โทรศัพท์กล�ง  0-3538-9153      โทรส�รกล�ง  0-3538-9153   IP : 601149
ผกก. พ.ต.อ. วันลภย์   เนตรถ�วร 0-3538-9153 08-9110-3333
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศร�วุธ   ศรีสุขศิริพันธ์ 0-3538-9153 08-6644-4554
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   แย้มน�ม 0-3538-9153 08-1580-8026
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์ชัย   ฉ�ยแสง 0-3538-9153 08-6999-9943
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์   เนืองนภ�พันธ์ 0-3538-9153 09-2789-3978
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธน�กร   สกุลปิยะเทวัญ 0-3538-9153 08-1852-7513
สวป. พ.ต.ท. ธนบดี   อัดแสง 0-3538-9153 08-1732-7361
สว.สส. พ.ต.ท. เนตร   บุญรอด 0-3538-9153 08-1587-8474
สว.อก. พ.ต.ท. พิษณุ   สร้อยสม 0-3538-9153 08-1948-1402

สภ.โรงช้าง  โทรศัพท์กล�ง  0-3576-6104     โทรส�รกล�ง  0-3576-6105   IP : 601162

ผกก. พ.ต.อ. ปัญญ�   วิเศษพ�นิชกิจ 0-3576-6104 08-1845-8167
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูวดล   ศูนย์แสง 0-3576-6104 08-9167-9563
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิกิตติ์พร   เมฆ�ประสิทธิ์ 0-3576-6104 08-1397-5610
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธจักร   วรรณคีรี 0-3576-6104 08-1852-0627
สวป. พ.ต.ท. ยศกฤษ   ศรีวิไลเลิศ 0-3576-6104 09-4340-3939
สว.สส. พ.ต.ต. ฉล�ด   หอมเงิน 0-3576-6104 08–1449-6553
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ธน�ภร   แก้วเอี่ยม 0-3576-6104 08-4082-9895

สภ.บ้านแพรก   โทรศัพท์กล�ง  0-3538-6117     โทรส�รกล�ง  0-3538-6117   IP : 601158
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�   บุญเมือง 0-3538-6117 08-1846-3738
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พลพรรษ   ผ่องโอภ�ส 0-3538-6117 08-1948-5436
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   ฐ�ปนพงษ์ไพบูลย์ 0-3538-6117 08-1685-0035
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัลลภ   เดชพันธุ์ 0-3538-6117 08-6122-6673
สวป. พ.ต.ท. วีร�พัชญ์   ศรีโชติวิทย์ 0-3538-6117 08-3293-9191
สว.สส. พ.ต.ท. ปิยะดนัย   แย้มไร่ขิง 0-3538-6117 08-1816-3488
สว.อก. พ.ต.ท. ผดุงค์   สมสุด 0-3538-6117 08-5018-2797

สภ.ท่าเรือ    โทรศัพท์กล�ง  0-3534-1111     โทรส�รกล�ง  0-3534-1111  IP : 601146
ผกก. พ.ต.อ. จิตเกษม   สนขำ� 0-3534-1111 08-4925-3300
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เทวินทร์   ขุนแก้ว 0-3534-1111 08-1620-0020
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกชัย   พร�หมณกุล 0-3534-1111 08-1819-9399
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เศรษฐกรณ์   ชัยวีระวงศ์ 0-3534-1111 08-1775-7070
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภูวดล   คณ�ด� 0-3534-1111 08-9900-6821
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยวัฒน์   ยิ้มก�รบุญ 0-3534-1111 08-9516-4572
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�คม   นิยมบรรเลง 0-3534-1111 08-9179-6817
สวป. พ.ต.ท. เอกชัย   แสนสระดี 0-3534-1111 08-9476-7527
สว.สส. พ.ต.ท. โสฬส   บุญเหลือ 0-3534-1111 08-1376-7171
สว.อก. พ.ต.ต. ธรรมรัชต์   สัมฤทธิ์ 0-3534-1111 08-4639-4534

สภ.ภาชี   โทรศัพท์กล�ง  0-3531-1163     โทรส�รกล�ง  0-3531-1444  IP : 601148
ผกก. พ.ต.อ. ณธีพัฒน์   ธรรมรัตน์โศภณ 0-3531-1163 08-1345-9106
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โสภณ   มุ้ยจั่น 0-3531-1163 08-1731-6014
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   เกิดผล 0-3531-1163 08-5143-8560
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปลวัชร   ธรรมเสวีภ� 0-3531-1163 08-1991-5722
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธวัชชัย   จันทร์เรือง 0-3531-1163 08-2235-6537
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประมูล   บุญช�ลี 0-3531-1163 09-6196-2944
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เดช�   รัตนภักดี 0-3531-1163 09-0909-0732
สวป. พ.ต.ท. วัชรินทร์   มีพงษ์ 0-3531-1163 08-9044-1058
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงณวุฒิ   โพธิส�ข� 0-3531-1163 08-6565-2646
สว.อก. พ.ต.ท. กระสินธุ์   วัฒนจริย� 0-3531-1163 08-7991-1077

สภ.นครหลวง    โทรศัพท์กล�ง  0-3535-9767      โทรส�รกล�ง  0-3535-9932   IP : 601156
ผกก. พ.ต.อ. ธัชกร    รอดเจียม 0-3535-9767 08-9667-7722
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุเทพ   บุญบุตร 0-3535-9767 08-6131-3984
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วัชรินทร์   เมืองทิพย์ 0-3535-9767 08-1846-9595
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วินัย   สืบหิรัญ 0-3535-9767 08-1752-6819
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฐ�ณภิสม์   พิมพ�ภูวัชร์ 0-3535-9767 08-9744-7226
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   ถนอมสุข 0-3535-9767 08-6380-3062
สวป. พ.ต.ต. สุพล   สงทอง 0-3535-9767 08-9201-2789
สว.สส. ร.ต.อ. วัฒน�  บัวบุศย์ 0-3535-9767 08-6134-4202
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   บุญแจ่ม 0-3535-9767 08-1641-0538

สภ.มารวิชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-3578-6553     โทรส�รกล�ง  0-3578-6558   IP : 601164
สวญ. พ.ต.ท. พันธ์ยศ   เปลี่ยนละออ 0-3578-6558 08-1557-5941
สวป. ร.ต.อ. สุดเขต   พละเอ็น 0-3578-6558 08-7288-9534
สว.สส. พ.ต.ท. ถวัลย์   จันทร�บุตร 0-3578-6558 08-1852-5511

สภ.ปากท่า   โทรศัพท์กล�ง  0-3571-5111      โทรส�รกล�ง  0-3571-5111   IP : 601163
สวญ. พ.ต.ท. สมคเน   ศรีน�ร�ง 0-3571-5111 08-1701-0878
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชุมพล   จำ�สุข 0-3571-5111 08-1293-8435
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภูวดล   คณ�ด� 0-3571-5111 08-9900-6821
สวป. พ.ต.ท. ชูช�ติ   ก�ญจนรูจี 0-3571-5111 08-1928-1355
สว.สส. พ.ต.ท. อัมพวัฒน์   กฤตฤกษ์ 0-3571-5111 08-9493-9946

สภ.ระโสม   โทรศัพท์กล�ง  0-3583-2171     โทรส�รกล�ง  0-3637-5285  IP : 601167

สว.หน. พ.ต.ท. ณรงค์   ซิ้มสวัสดิ์ 0-3583-2171 08-1371-1293
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สภ.จักราช   โทรศัพท์กล�ง  0-3574-0222     โทรส�รกล�ง  0-3574-0222   IP : 601165
สว. พ.ต.ท. กษิดิศ   เทียกสีบุญ 0-3574-0222 09-0420-1314
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จำ�รัส   มห�สุภ�พ 0-3574-0222 08-6137-9739

สภ.บ้านขล้อ   โทรศัพท์กล�ง  0-3577-8529    โทรส�รกล�ง  0-3577-8529   IP : 601168
สว.หน. พ.ต.ท. ยศนันท์   วิชัยกุล 0-3577-8529 08-9814-1922
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พุฒิพงศ์   อินธ�ระ 0-3577-8529 08-6543-1055

สภ.ท่าช้าง    โทรศัพท์กล�ง  0-3536-0777    โทรส�รกล�ง  0-3536-0777  IP : 601166
สว.หน. พ.ต.ท. พิสิฐชัย   ปักเคระก� 0-3536-0777 09-2987-4949
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สัมพันธ์   พงษ์พิพัฒน์ 0-3536-0777 08-1991-2541 

ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุร	ี	 Lop	Buri	Provincial	Police	
ถนนนารายณ์มหาราช   ต�าบลทะเลชุบศร  อ�าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

โทรศัพท์กลาง  0-3641-1657     โทรสารกลาง  0-3641-1607, 0-3642-4706  IP : 601169

Web Site : http://lopburi.police.go.th        E-mail : lopburi@royalthaipolice.go.th.

ผบก. พล.ต.ต. ชัยพร   พำนิชอัตรำ 0-3661-3702 [100], [717] 08-1647-4433
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฎษิพจนณ์ อศิร�งกรู ณ อยธุย� 0-3641-1657 [211] 09-3965-5535
รอง ผบก. พ.ต.อ. กล้�ณรงค์   เผือกคุ้มกฤษ 0-3641-1657 [210] 08-7557-9494
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนศักดิ์   ป�นแย้ม 0-3641-1657 [210] 08-9961-3300
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤตธัช   ชนะสิทธิ์ 0-3641-1657 [205] 08-1966-2238
รอง ผบก. พ.ต.อ. นฤน�ท   พุทไธสง 0-3641-1657 [700] 08-1634-7202

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สำ�ร�ญ   อ่วมเมือง 0-3641-1657 [206] 08-1943-1739
รอง ผกก. พ.ต.ท. เลิศลอย   ตรีเพ็ชร์ 0-3641-1657 [310], [311] 09-2281-8086
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศศกร   สุขประเสริฐ 0-3641-1657 [207] 09-5150-9791
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. วัฒน�    ลังก�ทรง 0-3641-1657 [302], [303] 08-1813-2305
สว.ฝอ.2                       - 0-3641-1657 [307]              -
สว.ฝอ.3 พ.ต.ต. อ�ทิตย์   เทียนศิริ 0-3641-1657 [310] 08-1766-6045
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท. ม�โนช   สังขันธ์ 0-3641-1657 [313] 08-9662-7506
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ   ปิ่นสุนทร 0-3641-1657 [315] 08-1394-4301
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง ดีน�   พันธ์หิรัญพฤกษ์ 0-3641-1657 [404] 08-9797-9510
สว.ฝอ.7 พ.ต.ต.หญิง จินตน�   สุธ�สี 0-3641-1657 [500] 08-1994-9994

ฝ่ายกลุ่มงานสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   ไข่สนอง 0-3641-1657 [505], [506] 08-1857-4103 
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปณชัย   ศรัทธ�วุฒิ 0-3641-1657 08-1336-9616
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐกร    โสภิตกุล 0-3641-1657 08-1821-9169
รอง ผกก. พ.ต.ท. โสวัชร์   ไชยสงคร�ม 0-3641-1657 08-1644-6451
สว. พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี   ไกรร�ช 0-3641-1657 08-5935-3335
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สว. พ.ต.ท. ปัญจฑัต   น้อยจันทร์ 0-3641-1657 08-1753-5279
สว. พ.ต.ท. คฑ�วุธ   ภูมิวรัตน์ 0-3641-1657 08-7118-9494
สว. พ.ต.ท. เทอญ�ช�ติ   เจริญสุข 0-3641-1657 08-9132-9157

ฝ่ายกลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.ท. อดิศร   บุญประทีป 0-3641-1657 [507], [508] 08-1987-2987
สว.กส. พ.ต.ท.หญิง วรี   สร้อยสง่� 0-3641-1657 08-4000-9575

สภ.เมืองลพบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3641-4416-8    โทรส�รกล�ง  0-3642-2909   IP : 601170
ผกก. พ.ต.อ. ณัชภูมิ   วรรณวิไล 0-3641-4416-8 08-6988-5007
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   รุ่งทอง 0-3641-4416-8 08-0665-6162
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย   เกษโกมล 0-3641-4416-8 08-4757-5545
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ประเสริฐ   หนูดี 0-3641-4416-8 08-3911-4646
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ   ท�ศิริ 0-3641-4416-8 08-1294-5859
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศิริพจน์   ฤกษ์สภ�พ 0-3641-4416-8 08-1852-6263
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ณพล   ส�ยสุข 0-3641-4416-8 08-1780-8407
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพรัช   เมืองศรี 0-3641-4416-8 08-4050-1003
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธศิลป์   คัตตะพันธ์ 0-3641-4416-8 08-5502-2707
พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง วรี   สร้อยสง่� 0-3641-4416-8 08-4000-9575
สวป.ผนก. ร.ต.อ.หญิง ฐ�นันดร   เที่ยงสัน 0-3641-4416-8 08-1946-4616
สวป.(1) พ.ต.ท. พลวัฒน์   จงดี 0-3641-4416-8 08-1413-5652
สวป.(2) พ.ต.ท. ต่อศักดิ์   วงษ์ก�รค้� 0-3641-4416-8 08-1480-8304
สวป.(3) พ.ต.ท. ดุสิต   ผ�สุก 0-3641-4416-8 08-1255-2657
สวป.(4) ร.ต.อ. บันเทิง   กลมแก้ว 0-3641-4416-8 08-8494-5235
สว.สส. พ.ต.ท. นิพิฐพนธ์   อินทิต�นนท์ 0-3641-4416-8 08-7802-9119
สว.จร. พ.ต.ท. ปรีช�วุฒิ   โชติศิริ 0-3641-4416-8 08-9347-5553
สว.อก. พ.ต.ต. จตุรงค์   ห�ญมุ่งธรรม 0-3641-4416-8 08-1234-7652

สภ.บ้านหมี่   โทรศัพท์กล�ง   0-3647-1260, 0-3647-1148   โทรส�รกล�ง  0-3647-1339  IP : 601171
ผกก. พ.ต.อ. พชรเดช   จันทรวงศ� 0-3647-1260 08-1830-8842
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กู้เกียรติ   วงษ์พันธ์ 0-3647-1260 09-1559-9591
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุศักดิ์   เข็มทอง 0-3647-1260 08-1839-0755
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คงเดช   แสงทอง 0-3647-1260 08-9820-0129
สว.สส. พ.ต.ท. ภูษิต   ร่มไทร 0-3647-1260 08-1923-7620
สวป. พ.ต.ท. สมนึก   คิดถูก 0-3647-1260 08-1823-6310
สวป. พ.ต.ท. ชูชีพ   ตะโฉ 0-3647-1260 08-1637-2884
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เม็กขุนทด 0-3647-1260 08-1560-4361
สว.อก. พ.ต.ท. อิสระ   ล�สุดี 0-3647-1260 08-1519-9790

สภ.ท่าวุ้ง   โทรศัพท์กล�ง  0-3648-1247-8, 0-3662-2720    โทรส�รกล�ง 0-3648-1247  IP : 601172
ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูร   ตันเจริญรัตน์ 0-3648-1247-8 08-1906-2573
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐภัทร   ม�ตย์สร้อย 0-3648-1247-8 08-1558-8790
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษฎ�    ตรีส�รพุทธช�ด 0-3648-1247-8 08-6302-3989
สวป. พ.ต.ท. อ�คม    พัวอุดมเจริญ 0-3648-1247-8 08-1909-3255
สวป. พ.ต.ท. วรวิทย์   บุญวิทย์ 0-3648-1247-8 08-9239-5983
สว.สส. พ.ต.ท. จตุพร   สมม�รถ 0-3648-1247-8 08-1567-4711
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรชิต   กอบกิจเกิดดี 0-3648-1247-8 08-1291-3551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กมล   คงต่วน 0-3648-1247-8 08-1780-5342
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปริศน�   แผ่นผ� 0-3648-1247-8 08-9674-0100
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สร�วุธ  มห�ชัย 0-3648-1247-8 08-4312-1483

สภ.พัฒนานิคม   โทรศัพท์กล�ง  0-3649-1339     โทรส�รกล�ง  0-3663-9150   IP : 601173

ผกก. พ.ต.อ. ดิเรก   แจ่มสุธี 0-3649-1339 08-1311-2565
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บัญญัติ   ป�นขลิบ 0-3649-1339 08-0107-7776
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธงรบ  แจ้งจิต 0-3649-1339 08-1900-4118
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   โสไธสง 0-3649-1339 08-1948-7988
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศิลป์ชัย   อำ่�ศรี 0-3649-1339 08-1515-0357
สวป. พ.ต.ต. เอกรัฐ   สุจริต - 08-6540-8257
สว.สส. พ.ต.ท. น�วิน   ดิษฐ์สุข - 08-6400-8257
สว.อก. พ.ต.ต. บุญช่วย   บุญรอด 0-3649-1339 09-1776-1831

สภ.ชัยบาดาล   โทรศัพท์กล�ง  0-3663-0071    โทรส�รกล�ง  0-3646-1300   IP : 601174

ผกก. พ.ต.อ. อุกฤษ   ภู่กลั่น 0-3646-1269 08-1852-1471
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยรัตน์   ตันติวุฒิ - 08-1994-6747
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วสันติ์   หมั่นสลุง - 08-5369-4862
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชย�   พรหมวิชิตกุล - 08-1319-2494
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กำ�พล   แก่นอินต� - 09-3932-1033
สวป. พ.ต.ท. ไสยู    ดีสะท้�น 0-3646-1272 [706] 08-9481-9474
สวป. พ.ต.ท. ฉันท   วิชัยปะ - 08-6161-1616
สว.สส. พ.ต.ต. วันชัย   วงษ์ข�ว - 08-1682-5258
สว.อก. พ.ต.ท. มนัส    นิสมส�ร 0-3646-1272 [703] 08-1867-4373

สภ.โคกส�าโรง   โทรศัพท์กล�ง  0-3662-5139, 0-3662-5140    โทรส�รกล�ง  0-3644-1333  IP : 601175
ผกก. พ.ต.อ. อ�คม    พิพัฒน์เดชพงษ์ 0-3662-5139 - 40 08-9275-5533
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   บุญประไพ 0-3662-5139 - 40 08-9884-7100
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปณชัย  ศรัทธ�วุฒิ 0-3662-5139 - 40 08-1336-9616
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชุมพล   คร้�มบุญลือ 0-3662-5139 - 40 08-1991-3269
สวป. พ.ต.ท. สุริวงษ์   อินทร์เพชร 0-3662-5139 - 40 06-1428-6876
สวป. พ.ต.ต. ธนพล   น�ถนิติธ�ด� 0-3662-5139 - 40 08-1851-5154
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงกรด   ชำ�นิยันต์ 0-3662-5139 - 40 08-1702-1642
สว.อก. พ.ต.ท. สุริยกมล   ดำ�รงพ�นิชชัย 0-3662-5139 - 40 08-6550-6125



ภ.1

188 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.หนองม่วง   โทรศัพท์กล�ง 0-3643-1333    โทรส�รกล�ง  0-3643-2214   IP : 601176
ผกก. พ.ต.อ. ปร�รถน�   แผ่นผ� - 09-0885-1168
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤชตย   ธร�สิทธ์ 0-3643-1333 08-8299-0450
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษณ์   แจ้งแสง 0-3643-1333 08-9009-0666
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สืบพงศ์   ยิ้มจันทร์ 0-3643-1333 08-1587-1803
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รตนดล   แหวดกระโทก 0-3643-1333 08-9891-8009
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุเวช   ม่วงทอง 0-3643-1333 08-1989-3346

สภ.สระโบสถ์   โทรศัพท์กล�ง  0-3643-9108, 0-3643-9447    โทรส�รกล�ง 0-3643-9108  IP : 601177
ผกก. พ.ต.อ. นิรันท์   ฉัตรย�ลักษณ์ 0-3643-9108 08-9278-1312
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นรินทร์   อ�รีย์วงศ์ 0-3643-9108 08-7699-5009
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชรินทร์  เพิ่มพูน 0-3643-9108 08-1849-4477
พงส. ผนพ. พ.ต.ท. วินัย   สิงห์อุดร 0-3643-9108 08-1937-6504
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศักด�   จริยภิญโญ 0-3643-9108 08-9185-7500
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชยันต์   สีเกี๋ยง 0-3643-9108 08-9488-4956
สวป. พ.ต.ท. นิกร   ทองเนียม 0-3643-9108 09-7029-1447
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระพันธุ์   คำ�อุดม 0-3643-9108 08-3007-9329
สว.อก. พ.ต.ท. วีระ   ขำ�ม� 0-3643-9108 08-1991-1907

สภ.ล�าสนธิ   โทรศัพท์กล�ง  0-3679-3451-4   โทรส�รกล�ง  0-3679-3452    IP : 601178
ผกก. พ.ต.อ. สุเนตร   หอกล�ง 0-3679-3451 08-3031-5612
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์   ธงศรี 0-3679-3452 08-8015-6034
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนะสงคร�ม   แก้วเงิน 0-3679-3452 08-1700-3222
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   น�มประเสริฐ 0-3679-3452 08-1935-2565
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิทักษ์   กลิ่นหอม 0-3679-3452 09-2713-7077
สวป. พ.ต.ต. จักรกฤษฎ์   เสรีรัฐ 0-3679-3452 08-1446-0744
สว.สส. พ.ต.ท. พลกฤตย์   ดวงสุด� 0-3679-3452 08-4153-7701
สว.อก. พ.ต.ท. อิทธิชัย   อำ่�ประยูร 0-3679-3452 08-1795-2696

สภ.โคกเจริญ   โทรศัพท์กล�ง   0-3665-1160-2    โทรส�รกล�ง  0-3665-1161   IP : 601179
ผกก. พ.ต.อ. ศุภรัตน์   ธ�ระรูป 0-3665-1160-62 08-1919-8783
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์  ก�ญจนสุนทร 0-3665-1160-62 08-1852-4412
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�เร็จ   จันทวี 0-3665-1160-62 08-1283-8288
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขุนเดช   ชัยวงษ์ 0-3665-1160-62 09-2389-4777
สวป. พ.ต.ท. นิพนธ์    สุขเจริญ 0-3665-1160-62 08-1946-9684
สว.สส. ร.ต.อ. ประทวน   จิตรพริ้ง 0-3665-1160-62 08-9922-6735
สว.อก. พ.ต.ต. ฤ�ชัย   ทะวะ 0-3665-1160-62 08-1915-3038

สภ.ท่าหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-3649-7126, 0-3664-6055   โทรส�รกล�ง  0-3664-6055   IP : 601180
ผกก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   สัจจวณิชย์ 0-3649-7126 [100] 09-8272-4913
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เปรมวิชช์   พลนันท์หิรัญ 0-3649-7126 [207] 09-5736-5999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   ดิษรัก 0-3649-7126 [202] 08-1855-5280
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิสิต   อินทรวิเศษ 0-3649-7126 [300] 08-4025-4055
สวป. พ.ต.ท. ศิรพงศ์    รอดขำ� 0-3649-7126 [200] 08-6821-0711
สว.สส. พ.ต.ท. สุทธิเทพ   สุวรรณปทุมเลิศ 0-3649-7126 [202] 08-1130-2583
สว.อก. พ.ต.ต. ผดุงพล   กมลบูรณ์ 0-3649-7126 [501] 08-5186-9266

สภ.ท่าหิน   โทรศัพท์กล�ง  0-3678-0042-46   โทรส�รกล�ง  0-3678-0040   IP : 601181
ผกก. พ.ต.อ. นิธินันท์   เต็มศิริวัฒน์ 0-3678-0042 [717] 08-6788-9395
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�ธิต   ก�ญจนภูวดล 0-3678-0042 [301] 08-1672-0954
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประมุข   อ�ทิตย์เที่ยง 0-3678-0042 [200] 08-9772-1709
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญยิ่ง   ปรัชเจริญวนิชย์  0-3678-0042 08-1987-2949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิจิตร    ศรีตะชัย 0-3678-0042 [301] 08-5198-4972
สวป. พ.ต.ต. วชิรศักดิ์   คชน่วม 0-3678-0042 [203] 08-7557-5592
สวป. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   ส�ยสอ�ด 0-3678-0042 [203] 08-1864-5378
สว.สส. พ.ต.ท. สังว�ลย์   ละโป้ 0-3678-0042 08-5608-4281
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สลิช�พันธุ์    ทวีผล 0-3678-0042 [501] 08-6788-9395

สภ.ม่วงค่อม   โทรศัพท์กล�ง  0-3664-3118          โทรส�รกล�ง  0-3664-3341   IP : 601182
ผกก. พ.ต.อ. จิร�วัฒน์   ศรีพัฒนสิทธิกร 0-3664-3188 08-9090-5725
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฐ�นพันธ์   เฉลิมพัชรพรกุล 0-3664-3188 08-2777-0545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระยุทธ   น�คเสน 0-3664-3188 08-7775-5651
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรชิต   กอบกิจเกิดดี 0-3664-3188 08-1291-3551
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศิลป์ชัย  อำ่�ศรี 0-3664-3188 08-1515-0357
สวป. พ.ต.ท. ธงชัย    ม่วงสิงห์ 0-3664-3188 08-1296-9957
สว.สส. พ.ต.ท. ประลองยุทธ์   ศรีแสงอ่อน 0-3664-3188 08-9902-1263
สว.อก. พ.ต.ต. สรสิทธิ์   เขื่อนรอบเขต 0-3664-3188 08-9522-8105

สภ.เพนียด   โทรศัพท์กล�ง  0-3665-3119     โทรส�รกล�ง  0-3665-3118   IP : 601183
ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   เตียวตระกูล 0-3665-3119 08-1629-9587
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีรธรรม   คำ�จร 0-3665-3119 08-1866-7998
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญโชค   ยันต์วิเศษ 0-3665-3119 08-1924-7549
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   นวลรักษ� 0-3665-3119 08-9141-4699
สวป. พ.ต.ท. นนท์ว�ณฐักรชิ    บณุยะกลมัพ 0-3665-3119 08-1817-5472
สว.สส. พ.ต.ต. จรวย   พยัคฆ� 0-3665-3119 08-7287-3795
สว.อก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   พวงสวัสดิ์ 0-3665-3119 09-5939-1851

สภ.โคกตูม   โทรศัพท์กล�ง 0-3649-9204         โทรส�รกล�ง  0-3649-9204   IP : 601184
ผกก. พ.ต.อ. สมศรี   พัฒน�คม 0-3649-9204 08-1994-5153
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีพงษ์   กงแก้ว 0-3649-9204 08-6533-3652
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูวเดช   ป�นจันทร์ 0-3649-9204 08-1780-1619
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ดำ�คำ� 0-3649-9204 08-9080-4474
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   สุริยะโวห�ร 0-3649-9204 08-1905-1019
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อำ�น�จ   แจ่มจันทร์ 0-3649-9204 08-6600-9749
สวป. พ.ต.ท. ระเด่น   เนียมโภคะ 0-3649-9204 08-6801-2950
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สว.สส. พ.ต.ท. จิรัฎฐ์   บัวพรหมม�ตร์ 0-3649-9204 08-4100-5858
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ธิป   วรุณโณ 0-3649-9204 08-1946-0958

สภ.มะนาวหวาน   โทรศัพท์กล�ง  0-3645-1253      โทรส�รกล�ง  0-3645-1253   IP : 601185
สวญ. พ.ต.ท. จตุรงค์   สมศรี 0-3645-1253 08-1438-6906
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วร�วิทย์    คำ�หอม 0-3645-1253 08-1852-5852
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤษฎิ์   ชวนดี 0-3645-1253 08-0965-8893
สวป. พ.ต.ต. กรุงเพชร   อินทร์เสน 0-3645-1253 08-8731-8889
สว.สส. พ.ต.ท. ประจักษ์    เจริญสลุง 0-3645-1253 08-1254-7404

สภ.บ้านกุ่ม   โทรศัพท์กล�ง  0-3677-6565      โทรส�รกล�ง  0-3677-6565   IP : 601186
สว. พ.ต.ท. ธีรวีร์    อินทกูล 0-3677-6565 08-6885-5052
สว. พ.ต.ท. ธเนศวร   ช�ตนิฤม�ณ  (ช่วย ฯ) 0-3677-6565 08-9222-7444
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   กองวัสสกุลณี 0-3677-6565 08-7252-7999

สภ.บ้านข่อย   โทรศัพท์กล�ง  0-3678-5556       โทรส�รกล�ง  0-3678-5555    IP : 601187
สว. พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์   ศรีมั่น 0-3678-5555-6 08-7802-9119
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศรันย์วิทย์   ส�ยศิล� 0-3678-5555-6 08-0665-1937
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรงค์เดช   สอ�ดบัว 0-3678-5555-6 08-1853-2500

สภ.ท่าโขลง   โทรศัพท์กล�ง  0-3648-9012    โทรส�รกล�ง  0-3648-9012    IP : 601188
สว. พ.ต.ท. สุทธิช�ติ   ทองสหพัฒนกิจ 0-3648-9012 08-1849-4477
พงส.ผนก.ช่วยฯ พ.ต.ท. ณฐภมร   คำ�แก้ว 0-3648-9012 08-1254-3408

สภ.บ้านเบิก   โทรศัพท์กล�ง  0-3665-5139     โทรส�รกล�ง  0-3665-5139   IP : 601189
สว. พ.ต.ท. ศุภชัย   บุญแย้มวงศ์ 0-3665-5139 08-1644-4133
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยูร   วิเศษช�ติ 0-3665-5139 08-6524-1754

สภ.โคกสลุง   โทรศัพท์กล�ง  0-3648-3119     โทรส�รกล�ง  0-3648-3119   IP : 601190
สว. พ.ต.ต. ไพโรจน์   ทองม�เอง 0-3648-3119 08-1853-9373
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิวัฒน์   บุญสว่�ง 0-3648-3119 09-1645-7258
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีระเทพ   ว�รินทร์ 0-3648-3119 08-2449-5111 

ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ			 Samut	Prakan	Provincial	Police	
27  ถนนศรีสมุทร  ต�าบลปากน�้า  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์กลาง  0-2395-3232, 3222   โทรสารกลาง  0-2389-5537, 0-2389-5460   IP : 601191

Web Site : www.samutprakran.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ธนำ   ชูวงศ์ 0-2389-5533 08-1402-3525
รอง ผบก. พ.ต.อ. วสันต์   บุญเจริญ - 08-1737-6060
รอง ผบก. พ.ต.อ. นครพัฒน์   พรหมพันธุ์ - 08-1255-1559
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�โนช   สุภ�พพูล - 08-1924-9875
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไตรเมต   อู่ไทย - 08-1696-3872
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยงยุทธ   เดชะรัฐ - 08-1619-9933
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รอง ผบก. พ.ต.อ. สมชัย   อินต�พวง - 08-1171-1155
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ชนสิทธิ์   เด็ดดวง 0-2389-5533 08-1513-5862

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. เสน่ห์   เสถียรพงศ์ - 08-1610-8899
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐวัชร์   ปุ้งโพธิ์ - 08-6207-0022
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณีต   เพิงระนัย - 08-1904-7314
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษฎ�   ตรีส�รพุทธช�ด - 08-6302-3989
สว.ฝอ 1 ร.ต.อ. กิตติพนธ์   สังฆะพันธ์ 0- 2389-2885 08-6972-3070
สว.ฝอ 2 พ.ต.ท. กิตติ   เข็มเพ็ชร 0-2395-3232 08-0020-0239
สว.ฝอ 3 พ.ต.ท. พีระ   ร�ศรี 0-2389-2886 08-5133-4796
สว.ฝอ 4 พ.ต.ต. อภิมุข   ด้วงตะกั่ว 0-2389-2888 09-8259-7677
สว.ฝอ 5 พ.ต.ต. จำ�ลักษณ์   สุวรรณพรหม 0-2389-2886 08-1785-5911
สว.ฝอ 6 พ.ต.ท.หญิง ดวงต�   ใหญ่กว่�วงษ์ 0-2389-2889 08-8493-4343
สว.ฝอ 7 ร.ต.อ. ชนมภูมิ   เหลืองห่อ 0-2389-2885 08-3484-5339
สว.ศอ.ปส.ฯ พ.ต.ท. เกรียงไกร   พุทไธสง 0-2387-2512 08-3039-1780

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. บรรพต   เวียงนนท์ 0-2389-2887 08-1815-7956
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   เผือกวัฒนะ 0-2389-2887 08-1578-5885
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิจฤกษ์   คำ�พระบุรี 0-2389-2887 09-1003-0313

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. เลิศช�ย   จำ�ป�ทอง 0-2395-1397 08-6323-6441
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทพพนม   ก๋งอุบล 0-2395-1397 08-1840-6569
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ   โห้ใย 0-2395-1397 08-4912-0000
สว. พ.ต.ท. พลเทพ   นันทสำ�เริง 0-2395-1397 08-1501-2370
สว. พ.ต.ต. พรชัย   เทแก้ว 0-2395-1397 08-1379-5280
สว. พ.ต.ต. ณัฐพงษ์   พินิจ 0-2395-1397 08-6310-9197
สว. พ.ต.ต. สุรยุทธ   จิโรภ�ส 0-2395-1397 08-6509-0445
สว. ร.ต.อ. เอกพงษ์   มห�ธนว�ณิช 0-2395-1397 08-1567-4561
สว. พ.ต.ต. พัศชัย   เจริญส�คร 0-2395-1397 08-1385-6735

สภ.เมืองสมุทรปราการ   โทรศัพท์กล�ง  0-2389-5541-7  โทรส�รกล�ง  0-2389-5538-9 IP : 601192
ผกก. พ.ต.อ. ต่อพงษ์   ตันตระว�ณิชย์ 0-2389-5541-7 08-0070-0038
พงส.หน.ผทค. พ.ต.อ. ปรีช�   เอี่ยมนุ้ย 0-2389-5541-7 08-9810-3364
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุนทร   ชื่นชิด 0-2389-5541-7 08-1914-3232
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จรัญ   กันภัย 0-2389-5541-7 08-1886-2967
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จำ�นง   รสปิตุพงศ์ 0-2389-5541-7 08-1960-7422
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สงัด   ใจฉำ่� 0-2389-5541-7 08-1888-3029
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมช�ย   เพียขันธ์ 0-2389-5541-7 08-0714-2769
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีระศักดิ์   รอดบน 0-2389-5541-7 08-6366-7272
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณ   มงคลโสภณรัตน์ 0-2389-5541-7 08-4944-7272
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ร�เชนทร์   ถนัดพจน�ม�ตย์ 0-2389-5541-7 08-9918-9133
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมยศ   คำ�จันทร์ 0-2389-5541-7 08-1310-5341
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยยะเชนทร์   แววรั้งรัตนกุล 0-2389-5541-7 08-8008-0906
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วุฒิ   พุฒิพ�นนท์ 0-2389-5541-7 08-5553-3999
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุนทร�ภรณ์   จ�ตูม 0-2389-5541-7 08-1371-0632
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   เมฆษ� 0-2389-5541-7 08-4023-3762
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ดีวัน 0-2389-5541-7 08-6331-9565
สวป. พ.ต.ท. ม�โนช   วงศ์ถนอมรัตน์ 0-2389-5541-7 08-6222-1565
สวป. พ.ต.ต. ธนกฤต   รวยอ�รี 0-2389-5541-7 08-5550-0099
สวป. พ.ต.ต. ปิยพงษ์   ปะโคทัง 0-2389-5541-7 09-4336-0220
สวป. พ.ต.ต. ทวี   เหล�เคน 0-2389-5541-7 08-3963-5699
สว.สส. พ.ต.ท. นพดล   ช่�งเรื่อน 0-2389-5541-7 08-1923-3212
สว.สส. พ.ต.ต. ชวนินทร์   กิติชัยวัชร์ 0-2389-5541-7 08-7390-5981
สว.จร. พ.ต.ต. ธน�กร   นิ่มมะโน 0-2389-5541-7 08-6660-0158
สว.ธร. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   สินสืบผล 0-2389-5541-7 08-1372-0865

สภ.บางแก้ว  โทรศัพท์กล�ง 0-2740-3271-6    โทรส�รกล�ง  0-2740-3279   IP : 601193
ผกก. พ.ต.อ. พีรพล   โชติกเสถียร 0-2742-3271-6 08-1859-0009
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธิติพงศ์   ภิวัฒน์วุฒิกุล 0-2742-3271-6 08-8498-5454
พงส.ผนพ. พ.ต.อ. เดช�โชติ   เฉลิมกุลเดช� 0-2742-3271-6 08-9458-4488
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรพล   กนกวรกิตติ์ 0-2742-3271-6 08-4756-5678
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อนันต์   ชัยช�ญ 0-2742-3271-6 08-1840-6566
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รักศักดิ์   เมฆจินด� 0-2742-3271-6 08-1868-2973
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ   รุ่งมณี 0-2742-3271-6 08-1611-2232
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิชัย   จำ�ป�ง�ม 0-2742-3271-6 08-9409-9888
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิภพ   วร�โพธิ์ 0-2742-3271-6 08-9056-2422
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิพนธ์   ปิติพร 0-2742-3271-6 08-9202-0251
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รังสรรค์   คำ�สุข 0-2742-3271-6 08-6411-8459
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิโรจน์   มีด� 0-2742-3271-6 08-9134-7939
พงส.พนก. ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์   ธงอ�ญ�สิทธิ์ 0-2742-3271-6 08-8918-9175
สวป. พ.ต.ท. อ�ช�ไนย   แสนสุข 0-2742-3271-6 08-1420-4895
สวป. พ.ต.ต. พงศ์ปวุฒิ   พงษ์โพธิ์ 0-2742-3271-6 08-5122-6458
สวป. พ.ต.ต. พิชญพงศ์   ศรีท� 0-2742-3271-6 09-5896-9256
สว.สส. พ.ต.ท. วรรณพรต   ปิ่นปกบุตร 0-2742-3271-6 08-6326-6542
สว.สส. พ.ต.ท. ชนินทร์   เคหะ 0-2742-3271-6 08-1173-0053
สว.จร. พ.ต.ต. กฤด�พศ   รุ่งปิตะรังสี 0-2742-3271-6 09-4345-6535
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กุศลิน   ศรีพล�กิจ 0-2742-3271-6 08-6016-3939

สภ.บางพลี   โทรศัพท์กล�ง  0-2337-3377   โทรส�รกล�ง  0-2337-3444
ผกก. พ.ต.อ. พัลลภ   แอร่มหล้� 0-2337-3377 08-1205-5965
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วันชัย   คำ�ประเสริฐ 0-2337-3377 08-1989-9184
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมปอง   ศรีเพ็ชร์ 0-2337-3377 08-6332-1839
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   เสรีนนท์ชัย 0-2337-3377 08-1828-5125
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เช�ว์   ป้อมง�ม 0-2337-3377 08-9968-2088
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประมวล   ทองภู 0-2337-3377 08-9495-9357
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สพัศ   ปร�ก�รพิทักษ์ 0-2337-3377 08-1234-5646
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุศรันย์   ศรีบุญเจริญชัย 0-2337-3377 08-6977-5353
สวป. พ.ต.ท. ประส�ท   คลี่บุญ 0-2337-3377 08-63092-920
สวป. พ.ต.ท. จตุภพ   ร�มนัฏ 0-2337-3377 08-07749-898
สวป. พ.ต.ท. กิตติมศักดิ์   ทองบ�น 0-2337-3377 08-91376-569
สว.สส. พ.ต.ท. ไพบูลย์   พลดงนอก 0-2337-3377 09-1737-0599
สว.จร. พ.ต.ท. พรรณลบ   สำ�ร�ญสม 0-2337-3377 08-28528-722
สว.อก. พ.ต.ท. ธัญญ์นิธิ   อัศวรักษ์อ�รี 0-2337-3377 09-5709-7545

สภ.บางบ่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-2338-1895-8    โทรส�รกล�ง  0-2338-1200    IP : 601194
ผกก. พ.ต.อ. ศุภณัฎฐ์   เจริญเรืองสกุล 0-2338-1895-8 08-5258-9999
รอง  ผกก.ป. พ.ต.ท. อนันต์   วงศ์ศรีสุนทร 0-2338-1895-8 08-1559-7855
รอง  ผกก.สส. พ.ต.ท. จ�มร   สุนทรกิจ 0-2338-1895-8 08-3993-0022
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรเทพ   สงวนแสง 0-2338-1895-8 08-1563-9700
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พีระพงษ์   ภ�พพันธ์ 0-2338-1895-8 08-7041-3797
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประเมศฐ์   มห�ศิรธนโรจน์ 0-2338-1895-8 08-9788-6954
สวป. พ.ต.ท. วีระโชติ   น�คเอี่ยม 0-2338-1895-8 08-9891-8948
สวป. พ.ต.ท. สุดใจ   เหนือเก�ะหว�ย 0-2338-1895-8 08-9446-0634
สวป. พ.ต.ท. ปร�ส�ท   สินประโคน 0-2338-1895-8 08-1855-7301
สวป. พ.ต.ท. เกรียงไกร   พุทไธสง 0-2338-1895-8 08-8635-1225
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   อินทร์สุข 0-2338-1895-8 09-1123-0615
สว.อก. พ.ต.ท. พิทักษ์   โคกเกษม 0-2338-1895-8 08-1924-4656

สภ.พระประแดง   โทรศัพท์กล�ง  0-2463-4481-3  โทรส�รกล�ง  0-2462-5010    IP : 601195 
ผกก. พ.ต.อ. ภูมินทร์   สิงหสุต 0-2463-4481-3 08-1628-5931
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�ยันต์   ป�ลวัฒน์ 0-2463-4481-3 08-9777-2478
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เจริญ   พลเดช 0-2463-4481-3 08-1458-5525
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธเนศ   สินรัตน์ 0-2463-4481-3 09-1516-4945
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บัลลังก์   โพธิ์ทอง 0-2463-4481-3 08-1919-8072
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิทวัส   เข่งคุ้ม 0-2463-4481-3 08-9119-3349
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประภ�ส   มั่งคั่ง 0-2463-4481-3 08-1922-3652
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์เชษฐ์   จุลสงค์ 0-2463-4481-3 08-7690-5681
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพดล   ทับเกตุ 0-2463-4481-3 08-1889-5624
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อริญชัย   สุวรรณโภชน์ 0-2463-4481-3 08-9816-2613
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัศวิน   สีม�เจริญศรี 0-2463-4481-3 08-5845-8014
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสงค์   อินเสมียน 0-2463-4481-3 08-1846-6846
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�ยันต์   ภูพรรณ� 0-2463-4481-3 08-6243-4005
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. จรัล   แสงสงวน 0-2463-4481-3 08-4019-1154
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อิศรัฐ   ตันสุ 0-2463-4481-3 08-5152-7081
สวป. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   เรืองวิทย์ 0-2463-4481-3 08-1559-1219
สวป. พ.ต.ท. อนุช�   แสงดี 0-2463-4481-3 08-7916-1277
สวป. พ.ต.ท. ประภ�ส   ถำ้�เหม 0-2463-4481-3 08-1699-1119
สวป. พ.ต.ท. สมนึก   ประจิตร์ 0-2463-4481-3 08-4439-7456
สว.จร. พ.ต.ท. ปรเมศร์   ตั้งจิตสม�ธิ 0-2463-4481-3 09-3656-5191
สว.สส. พ.ต.ท. คช�   เจริญวุฒิม�กร 0-2463-4481-3 08-6311-2252
สว.สส. พ.ต.ท. จักรพงศ์   นุชผดุง 0-2463-4481-3 08-4537-1155
สว.อก. พ.ต.ท. สุรกิจ   มรกตสุวรรณ 0-2463-4481-3 08-9788-3368

สภ.พระสมทุรเจดีย์ โทรศพัท์กล�ง 0-2462-7942-5, 0-2462-7888 โทรส�รกล�ง 0-2462-7666 IP : 601196
ผกก. พ.ต.อ. สุรพงค์   ธรรมพิทักษ์ 0-2462-7942-5 08-9776-4444
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิชัย   ยุติธรรม 0-2462-7942-5 08-1833-8587
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นฤดม   ม�รศรี 0-2462-7942-5 09-2445-4454
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฤกษ์ชัย   แสงสว่�ง 0-2462-7942-5 08-6331-0468
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิช�ญ   บุญลือ 0-2462-7942-5 08-5967-1834
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชินวัชร์   เวทย�กร 0-2462-7942-5 08-1641-3579
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรพงศ์   ขุนพรหม 0-2462-7942-5 08-1135-7218
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชิดศักดิ์   ประกอบสุข 0-2462-7942-5 08-5150-0234
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เรืองฤทธิ์   ม�ลีก�ร 0-2462-7942-5 08-1752-2867
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุนทร   พิมพันธุ์ 0-2462-7942-5 08-5845-4031
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิงห์ค�ล   ทะนันชัย 0-2462-7942-5 08-6200-6292
สวป. พ.ต.ท. วุฒิภัทร   ไม้ยอุเทศ 0-2462-7942-5 08-1573-9798
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   แก้วทอง 0-2462-7942-5 08-1415-4777
สวป. พ.ต.ท. สักก์สีห์   ศิริศักดิ์ 0-2462-7942-5 08-4004-3838
สวป. พ.ต.ต. ศุภกร   เจนอนุศ�สตร์ 0-2462-7942-5 08-9994-6060
สว.สส. พ.ต.ท. กฤตพล   โพธิเจริญ 0-2462-7942-5 08-6311-9635
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปณิศ�   ริมประโคน 0-2462-7942-5 08-6042-5937

สภ.บางเสาธง   โทรศัพท์กล�ง  0-2338-1559, 0-2338-1234    โทรส�รกล�ง  0-2313-4119  IP : 601197
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   ชนะภัยกุล 0-2338-1559 08-6345-4545
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประส�ทพร    ศรีสุขโข 0-2338-1559 08-1943-5524
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภัคธน�   ล�ยลักษณ์ 0-2338-1558 08-9498-3237
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   บัวข�ว 0-2338-1559 08-7678-2244
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรรถพล   มีเสียง 0-2338-1559 08-6331-9556
สวป. พ.ต.ท. ณัฐรัชต์   กรีธ�ธร 0-2338-1559 08-1362-5522
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ล่�มกิจจ� 0-2338-1559 08-6313-1994
สวป. พ.ต.ท. ภ�สกร   มังกรแก้ว 0-2338-1559 08-1734-9804
สวป. พ.ต.ต. อุทัย   เกียรติพงษ์ 0-2338-1559 08-1344-0036
สว.สส. พ.ต.ท. ปร�ก�ร   จงประสิทธิ์ 0-2338-1559 08-9124-4056
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลด�   ทองเอี่ยม 0-2338-1559 08-1870-9783
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สภ.ส�าโรงเหนือ    โทรศัพท์กล�ง 0-2758-4931-5 โทรส�รกล�ง 0-2394-0018   IP : 601198

ผกก. พ.ต.อ. นพดล   สุคนธวิท 0-2758-4931-5 08-6529-1544
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ติ   อ�จเจริญ 0-2758-4931-5 09-3324-6945
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ณภัทร   นิ่มวงศ์ 0-2758-4931-5 08-1427-6074
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทศพล   ธนทวีนนท์ 0-2758-4931-5 08-6392-3210
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัชเดช   มูลม�นัส 0-2758-4931-5 08-1316-7909
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภกร   ธัญญกรรม 0-2758-4931-5 08-1863-0300
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนินท์รัฐ   วิชทิพยน�นนท์ 0-2758-4931-5 08-1845-2596
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มงคล   พฤกษช�ติ 0-2758-4931-5 08-1554-3113
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คม   เหล่�บุตรส� 0-2758-4931-5 08-6973-0327
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชยุต   ไหมหรือ 0-2758-4931-5 08-7510-3838
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐวรรธน์   อัตถกิจวิโรจน์ 0-2758-4931-5 08-7588-2079
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิเศษ   พุ่มพวง 0-2758-4931-5 08-6052-2757
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชิระ   ธันย์ชีว 0-2758-4931-5 08-8637-3498
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุทิน   พุ่มพวง 0-2758-4931-5 08-9910-1592
สวป. พ.ต.ท. ไตรมิตร   วงศ์พรประดิษฐ์ 0-2758-4931-5 08-6767-6646
สวป. พ.ต.ท. สุทิน   รังจะโปะ 0-2758-4931-5 08-1848-1551
สวป. พ.ต.ท. กฤติน   ตปสีโล 0-2758-4931-5 08-6315-6018
สวป. พ.ต.ต. ส�ยันต์   มะโนรัตน์ 0-2758-4931-5 08-3336-6624
สว.สส. พ.ต.ท. ศิริมงคล   สุขะป�รมี 0-2758-4931-5 08-0550-5757
สว.สส. พ.ต.ต. กฤษด�   ม�นะวงศ์สกุล 0-2758-4931-5 08-1684-2424
สว.จร. พ.ต.ต. ส�ธิต   สม�นภ�พ 0-2758-4931-5 08-1721-3560
สว.อก. พ.ต.ท. สมพงษ์   สุภ�วรรณพงศ์ 0-2758-4931-5 08-1819-8585

สภ.ส�าโรงใต้   โทรศัพท์กล�ง  0-2394-5896-7  โทรส�รกล�ง  0-2394-0647    IP : 601199

ผกก. พ.ต.อ. อรรถพล   อนุสิทธิ์ 0-2394-5896-7 08-1914-8825
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อภิศักดิ์   โชติกเสถียร 0-2394-5896-7 08-7524-4545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   นุชถ�วร 0-2394-5896-7 08-9505-0800
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วัชระ   ประพฤติบัติ 0-2394-5896-7 08-9644-4155
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดำ�รงค์   ม�ดี 0-2394-5896-7 08-2633-0567
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัฐวัตต์   อยู่พิพัฒน์ 0-2394-5896-7 08-5924-9454
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   เผือกวัฒนะ 0-2394-5896-7 08-5924-9454
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมัย   เจริญร�ช 0-2394-5896-7 08-1301-5256
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รุ่งอรุณ   ยิ่งยืน 0-2394-5896-7 08-1261-0006
สวป. พ.ต.ท. ง�น   กันทวี 0-2394-5896-7 08-1496-5828
สวป. พ.ต.ท. สิทธิโชค   สิทธิโสภณ 0-2394-5896-7 08-3072-8803
สวป. พ.ต.ท. ธนกฤษ   กีรติช�ญธน� 0-2394-5896-7 08-6883-5181
สวป. พ.ต.ท. ปกฉัตร   ชัยสุกวัฒน์ 0-2394-5896-7 08-4010-2150
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สว.สส. พ.ต.ท. นัฎฐพงษ์   ศรีเพ็ญประภ� 0-2394-5896-7 08-9477-0043
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง อุบลวรรณ   อ�ลี 0-2394-5896-7 09-1004-0111

สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ  โทรศพัท์กล�ง  0-2134-0555  โทรส�รกล�ง  0-2134-0666 IP : 601201

ผกก. พ.ต.อ. กิตติภพ   ชมพูนุช 0-2134-0555 08-4699-9969
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิ์ด�   ทองพิทักษ์ 0-2134-0555 08-9114-4937
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   อินทว�รี 0-2134-0555 08-1837-5251
รอง ผกก.คฝ พ.ต.ท. วิโรจน์   ตัดโส 0-2134-0555 08-1985-4629
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กัณต์ชวิศ   โพธิ์ประสิทธิ์ 0-2134-0555 08-5151-4559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กวีรัตนะ   บังคมธรรม 0-2134-0555 08-6310-9447
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ติ   มณีรัตน์ 0-2134-0555 08-9891-8525
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถนอมพล   เหล่�ศรี 0-2134-0555 08-6378-0674
สวป. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   พลจันทร์ 0-2134-0555 08-4932-9109
สว.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   กำ�เนิดสูง 0-2134-0555 09-2808-9928
สว.จร. พ.ต.ต. วิโรจน์   แก้วอนันต์ 0-2134-0555 08-1824-1962
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. วุฒิไกร   อุปพงษ์ 0-2134-0555 09-2271-9068
สว.อก. พ.ต.ท. แมน   เมืองอินทร์ 0-2134-0555 09-4227-9635

สภ.บางปู   โทรศัพท์กล�ง  0-2183-1019-21     โทรส�รกล�ง  0-2183-1022   IP : 601202

ผกก. พ.ต.อ. วิชิต   บุญชินวุฒิกุล 0-2183-1019-21 08-1927-9677
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภรภัทร   เพ็ชรพย�บ�ล 0-2183-1019-21 08-9137-2337
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สรวิศ   สุขแพทย์ 0-2183-1019-21 08-1835-2071
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมภพ   สุภ�พร 0-2183-1019-21 08-2402-2414
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เผด็จ   กระแตวงศ์ 0-2183-1019-21 08-1658-3507
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิสุทธิ์   จันทรสุวรรณ 0-2183-1019-21 08-1850-6255
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชรินทร์   อิ่มเอม 0-2183-1019-21 08-9204-5417
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สันติ   เครือสิงห์ 0-2183-1019-21 08-1823-2631
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิวะ   ริมฝ�ย 0-2183-1019-21 08-9204-5417
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยชล   สุวรรณบุตร 0-2183-1019-21 08-3438-8353
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทธิชน   ธงชัยภูมิ 0-2183-1019-21 08-4453-9969
สวป. พ.ต.ท. อรรถ   ฉ�ยสุวรรณ์ 0-2183-1019-21 08-1804-6345
สวป. พ.ต.ท. ณัทกฤช   น้อยคำ�ปัน 0-2183-1019-21 08-1658-5307
สวป. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   เมืองสุวรรณ 0-2183-1019-21 08-1617-9030
สวป. พ.ต.ท. ดำ�รงศักดิ์   จันทร์ดี 0-2183-1019-21 08-7598-3763
สว.สส. พ.ต.ท. จรูญโรจน์   วิทิตโชติปรีด� 0-2183-1019-21 08-6752-8691
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ม�นิต�   บุญสมหวัง 0-2183-1019-21 08-1720-7567

สภ.คลองด่าน   โทรศัพท์กล�ง  0-2330-1187-8    โทรส�รกล�ง  0-2707-3897   IP : 601203
ผกก. พ.ต.อ. สุรวุฒิ   แสงรุ่งเรือง 0-2330-1187-8 08-1847-3361
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฤทธี   วุฒิเวช 0-2330-1187-8 08-1904-7135
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   ทิวงษ� 0-2330-1187-8 08-1922-1340
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปภ�ณ   วงศ์ชนเดช 0-2330-1187-8 08-1496-4092
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ติฎก�ญ   ทุมนัต 0-2330-1187-8 08-6327-3997
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วริทธิ์ภัทร   กัณห�วร�เสฎฐ์ 0-2330-1187-8 08-7888-8238
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ผ�สิงห์   สุระเสน 0-2330-1187-8 08-1909-2019
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมช�ย   ส�คร 0-2330-1187-8 08-7349-3749
สวป. พ.ต.ท. เฉลิมชนม์   ส�ระถี 0-2330-1187-8 08-1987-8319
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภกฤต   พูลศักดิ์ 0-2330-1187-8 08-1721-4242
สว.อก. พ.ต.ต. สมบัติ   แจ้งจำ�รัส 0-2330-1187-8 08-9539-0259

สภ.บางพลีน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-2337-6333     โทรส�รกล�ง  0-2337-6337    IP : 601204

ผกก. พ.ต.อ. กฤติเดช   ศิริจันทร์นนท์ 0-2337-6333 08-2322-4459
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิจิตร   อังศุภ�นิช 0-2337-6334 08-1920-1854
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรวุฒิ   ป�นข�ว 0-2337-6335 08-1854-1085
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เติมรัศมิ์   จินด�วัฒน์ 0-2337-6336 08-6398-5660
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์   วรรณประเสริฐ 0-2337-6337 08-1865-6932
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิทักษ์   จงช�ญสิทโธ 0-2337-6338 08-4974-0210
สวป. พ.ต.ต. อภินันท์   มห�วรรณ์ 0-2337-6339 08-1850-5299
สว.สส. พ.ต.ต. ไชยฤทธิ์   จุริตทะโย 0-2337-6340 08-4682-9762
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศรินทร   นิลวงศ์ 0-2337-6341 08-1874-8632

สภ.สาขลา   โทรศัพท์กล�ง  0-2452-4040-1   โทรส�รกล�ง  0-2452-4042   IP : 601205

ผกก. พ.ต.อ. ธีรภพ   รุมแสง 0-2452-4041 [717] 09-1945-9999
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โกมล   กลิ่นประชุม 0-2452-4041 [200] 08-6347-2046
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนชัย   รุ่งเรืองเศรษฐ์   0-2452-4041 [202] 09-2693-3799
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   ชีวะผล�บูรณ์ 0-2452-4041 [300] 08-1842-7002
สวป. พ.ต.ท. ภ�วัต   รัตน�ภรณ์ 0-2452-4041 [205] 08-1611-1888
สว.สส. พ.ต.ท. สุพรรณ์   ขันอ�ษ� 0-2452-4041 [401] 08-1935-1341
สว.อก. พ.ต.ท. ประส�น   ม�ลัย 0-2452-4041 [500] 08-9820-2520

สภ.เปร็ง   โทรศัพท์กล�ง  0-2739-3429    โทรส�รกล�ง  0-2739-3429   IP : 601206

ผกก. พ.ต.อ. สันติ   วรรณรักษ์ 0-2739-3429 08-1642-8511
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุเมธ   รัตนวิศิษฐ์ 0-2739-3429 08-1258-0727
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์   ด้วงพูลอนันต์ 0-2739-3429 08-4919-5252
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจริญ   ช�ติอิสรพงศ์ 0-2739-3429 08-9891-2212
สว.สส. พ.ต.ท. อ�จณรงค์  วงษ์ภ�พ 0-2739-3429 08-1813-2028
สวป. พ.ต.ต. อนันต์  วงท�ษี 0-2739-3429 08-1172-0169
สว.อก. พ.ต.ต. ทวี   เหล�เคน 0-2739-3429 08-3963-5699 



ภ.1

198 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ต�ารวจภูธรจังหวัดสระบุร	ี	 Saraburi	Provincial	Police	
45  หมู่ 5  ถนนมิตรภาพ   ต�าบลทับกวาง   อ�าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  18260

โทรศัพท์กลาง  0-3673-3441  โทรสารกลาง  0-3673-3443   IP : 601207

Web Site : www.saraburi.police.go.th         E-mail : saraburi@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ชลิต   ปรีชำหำญ 0-3673-3431 [134] 08-1805-0827
รอง ผบก. พ.ต.อ. เชิดชัย    ศรศิลป์ 0-3673-3435 [117] 08-1868-1212
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูบ�ล   ทับจันทร์ 0-3673-3424 08-1622-3959
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   ตีระสกุล 0-3673-3432 08-9960-5578
รอง ผบก. พ.ต.อ. บำ�รุง   คงชีพ 0-3673-3437 [139] 08-1644-4456
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   เช�วะวนิชย์ 0-3673-3433 [131] 08-1939-3322
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักรกฤษ   เครือสุนทรว�นิช 0-3673-3434 08-9892-4646
พงส.ผชช. พ.ต.อ. โอภ�ส   ทั่งทอง 0-3673-3445 [124] 08-1842-6916
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. ปรัชญ์   อุปริกช�ติพงษ์ 0-3673-3439 [125] 08-6321-9463

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   ม�อินทร์ 0-3673-3440 [160] 08-6129-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ยุภ�ณี   สมบูรณ์ 0-3673-3437 [109] 08-1302-3692
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   ทองหงษ์ 0-3673-3424 [136] 08-5100-4527
สว.ฝอ.1 พ.ต.ต. ประจวบ   แขตสันเทียะ 0-3673-3427 [103] 08-1991-7786
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท. สนั่น   เอี่ยมเศวต 0-3673-3436 08-0665-9652
สว.ฝอ.3 พ.ต.ท. จำ�เริญ   คำ�ไทย 0-3673-3440 [133] 08-6761-6765
สว.ฝอ.4 พ.ต.ต. ธีรพงศ์   อุทย�น 0-3673-3444 [112] 08-2235-5558
สว.ฝอ.5 พ.ต.ต. นิวัฒน์   บ้งน�ง 0-3673-3424 [136] 08-1926-4647
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง วร�วรรณ   กลมแก้ว 0-3673-3437 [109] 08-7118-8789
สว.ฝอ.7 พ.ต.ท. สนั่น   เอี่ยมเศวต  0-3673-3438 [117] 08-0665-9652

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก.สส. พ.ต.อ. ไกลเขต   บุรีรักษ์ 0-3621-2001 08-6626-6226
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศ์พัชร์   แจ้งหมื่นไวย์ 0-3621-2001 08-9667-0989
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเชียรยศ   อรุณพันธ์กุล 0-3621-2001 08-1935-9748
สว. พ.ต.ท. อัครพล   โทยะ 0-3621-2001 08-1903-3545
สว. พ.ต.ต. จีระศักดิ์   สุริยะ 0-3621-2001 08-6504-0319
สว. ร.ต.อ. กฤษฏิ์   จำ�ลองพันธุ์ 0-3621-2001 08-6045-6860
สว. ร.ต.อ. รักศ�สตร์   สำ�เร็จ 0-3621-2001 08-3037-1274

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ร่มศักดิ์   ศรีละวัลย์ 0-3673-3445 [124] 08-1425-4820
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพปพล   ง�มล�ภ 0-3673-3445 [124] 08-1102-2742
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สภ.เมืองสระบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3621-1014    โทรส�รกล�ง  0-3631-3621    IP : 601208  

ผกก. พ.ต.อ. พงศ์พันธ์   วงษ์มณีเทศ 0-3621-1014 [717] 08-1628-8175
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมคิด   ส�วิสัย 0-3621-1014 [311] 08-1552-2445
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จำ�ลอง    ศรีขจรจิต 0-3621-1014 08-9801-9396
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนันต์   พึ่งสกุล 0-3621-1014 [200] 08-1985-1094
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ตีรโสภณ 0-3621-1014 [401]  08-1757-5222
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   น้อยทุ่ง 0-3621-1014 [201] 08-1292-8835
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิศรุต   เกิดหลำ� 0-3621-1014 08-1620-5891
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐช�ติ   เกตุช�ติ 0-3621-1014 08-1933-7627
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สรวิชญ์   บริบูรณ์ 0-3621-1014 08-1853-1175
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฎฐพล   ผดุงรัตน์ 0-3621-1014 08-6776-6222
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�พล   ปิยะลังก� 0-3621-1014 08-6355-8919
สวป. พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์  พิพัฒนสมพร 0-3621-1014 08-9169-6952
สวป. พ.ต.ต. นรินทร์เนตร   ศรีสุข 0-3621-1014 08-1290-8092
สวป. พ.ต.ต. สุขสันต์   จันทร 0-3621-1014 08-6777-8248
สว.สส. พ.ต.ท. อุทิศ   สุดใจ 0-3621-1014 08-4387-4177
สว.จร. พ.ต.ท. จักรพงษ์   มหิสนันท์ 0-3621-1014 08-3013-8348
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   สรรเสริญ 0-3621-1014 [500] 08-6771-4197

สภ.แก่งคอย   โทรศัพท์กล�ง  0-3624-4040    โทรส�รกล�ง  0-3624-8128   IP : 601210

ผกก. พ.ต.อ. จักรกฤช   วีระเดช 0-3624-4040 08-1991-9993
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธวัชโชช   วังพฤกษ์ 0-3624-4040 08-5685-5499
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรืองยศ   โสภ�พล 0-3624-4040 08-1308-6120
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤติกร   เมืองพุทธ� 0-3624-4040 08-1817-1878
สวป. พ.ต.ท. สรกฤช   ศรีไสว 0-3624-4040 08-1809-7406
สวป. พ.ต.ท. ไพศ�ล   สุขสำ�ร�ญ 0-3624-4040 08-4073-4858
สวป. พ.ต.ท. ประยุทธ์   เรือนทองคำ� 0-3624-4040 08-1991-9322
สว.สส. พ.ต.ท. วิทย�   วงศ์ใหญ่ 0-3624-4040 08-0106-5544
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติภูมิ   ต�บุตรวงค์ 0-3624-4040 08-7678-6429
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สุชล 0-3624-4040 08-9071-9602
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โชคอำ�นวยพร   คำ�นุ 0-3624-4040 09-9124-3226
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อิสระ   ศรีคุ้ม 0-3624-4040 08-1852-6053
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงศ์พิชิต   สุธรรมร�ช 0-3624-4040 08-9144-5456
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทธิชัย   ศรีอ่อน 0-3624-4040 08-1733-6188
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กุญชร   บุญศิริเภสัช 0-3624-4040 08-6307-4848
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิเชษฐ์   ม�ช่วย 0-3624-4040 08-9243-6860
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทักษิณ   ด�ญ�ณ 0-3624-4040 08-7216-2242
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สภ.หนองแค   โทรศัพท์กล�ง  0-3637-1500    โทรส�รกล�ง  0-3637-0091   IP : 601209

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�   จอนขุน 0-3637-1500 08-9484-4949
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อัฐพล   แก้วเขียว 0-3637-1500 08-1780-2601
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริยะ   สุดกังว�ล 0-3637-1500 08-1694-3261
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คุณ�กร   หอมจันทร์ 0-3637-1500 08-1586-5403
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิติกรณ์   ชูพร้อม 0-3637-1500 08-1851-6891
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิติศักดิ์   วิชัย 0-3637-1500 08-4018-2595
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิชัย   ไชยกุล 0-3637-1500 08-1972-0109
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชินวัชร   พุทธ 0-3637-1500 08-5448-2364
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมจิตติ์   ศิริแสวง 0-3637-1500 08-9806-3463
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุทัศน์   สอนเหง้� 0-3637-1500 08-5198-5414
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ภูสิทธิ์   ช�ญศรี 0-3637-1500 08-6883-3229
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ยอดแก้ว 0-3637-1500 08-1423-8435
สวป. พ.ต.ท. ธิติพันธ์   ศ�ตะจันทร์ 0-3637-1500 08-1733-2811
สวป. พ.ต.ท. เดช�   ทัพประเสริฐ 0-3637-1500 08-9893-8904
สวป. พ.ต.ท. ธนอรรถ   ขันติคเชนช�ติ 0-3637-1500 08-1886-3349
สว.สส. พ.ต.ต. สมยศ   ชูเกียรติศิริ 0-3637-1500 08-9188-4744
สว.อก. ร.ต.อ. โสฬสสิริ   กิมฮง 0-3637-1500 08-1868-4561

สภ.หนองแซง   โทรศัพท์กล�ง  0-3639-9229    โทรส�รกล�ง  0-3639-9424   IP : 601216

ผกก. พ.ต.อ. พหล   เหรียญทอง 0-3639-9229 08-1648-2044
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิ์ศิษฎ์   ส�ยปรีช� 0-3639-9230 08-1319-6147
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญชัย   คงเจริญ 0-3639-9231 08-1375-9682
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพปพล   ง�มล�ภ 0-3639-9232 08-1102-2742
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ภูวกร   นพพรภัก 0-3639-9236 08-7764-2714
สวป. พ.ต.ท. พงษ์อนันต์   ยิ้มมิ่ง 0-3639-9233 08-1589-4713
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย   ใจก�ร 0-3639-9234 08-9124-9953
สว.อก. พ.ต.ท. คีต�ญ   ชคทันดก 0-3639-9235 08-6752-0843

สภ.บ้านหมอ   โทรศัพท์กล�ง  0-3620-1051          โทรส�รกล�ง  0-3620-1065   IP : 601211

ผกก. พ.ต.อ. อดิศักดิ์   ดีม�ก 0-3620-1051 08-9808-2535
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประกอบ   ภูมิวัฒนะ 0-3620-1051 08-1948-2449
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉลอง   บุญล้อม 0-3620-1051 08-1441-6581
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประกร   น�มศรี 0-3620-1051 08-6619-7001
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สัญญ�   บุญสุวรรณ์ 0-3620-1051 08-1758-2724
สวป. พ.ต.ท. สุเทพ   เอี่ยมเจริญ 0-3620-1051 08-1880-9539
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระช�ติ   อินทรหอม 0-3620-1051 08-1851-2266
สว.อก. พ.ต.ท. สวัสดิ์   ตันทเศรษฐ 0-3620-1051 08-1303-5924
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สภ.เสาไห้   โทรศัพท์กล�ง  0-3639-1240   โทรส�รกล�ง  0-3627-1398   IP : 601215

ผกก. พ.ต.อ. เกษด�   วัชร�นนท์ 0-3639-1240 [717] 08-1434-4059
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัฒน์   ก�รสิทธิ์ 0-3639-1240 [200] 08-1916-5039
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุดมก�ร   คงจีระ 0-3639-1240 08-3545-4584
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   เพ็ชรแสน 0-3639-1240 [300] 08-1852-7990
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุภกฤต   แก้วบ�ง 0-3639-1240 [300] 08-6301-8611
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธรรมรัตน์   ศรีบรรเท� 0-3639-1240 [300] 09-8692-5457
สวป. พ.ต.ท. เสกสิทธิ์   ต้นง�ม 0-3639-1240 [205] 08-1946-8130
สว.สส. พ.ต.ท. สุขสันต์   สุดสง่� 0-3639-1240 [404] 08-6330-9756

สภ.พระพุทธบาท   โทรศัพท์กล�ง  0-3626-6500   โทรส�รกล�ง  0-3626-6315   IP : 601212

ผกก. พ.ต.อ. วสุ   รอดพิทักษ์ 0-3626-6500 08-1909-0779
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชโลธร   สิทธิปัญญ� 0-3626-6500 08-1792-9992
รอง ผกก.ป พ.ต.ท. นร�กร   บุญครอบ 0-3626-6500 08-1632-1766
รอง ผกก.สส พ.ต.ท. อธิคม   จันทร์อินทร์ 0-3626-6500 08-1947-5538
สว.สส. พ.ต.ท. บุญเกื้อ   ด�ร�ตระกูล 0-3626-6500 08-3451-1121
สวป. พ.ต.ท. ประกอบ   เกิดพุ่ม 0-3626-6500 08-1994-7031
สวป. พ.ต.ท. พงศ์สุริยะ   สุวรรณพันธ์ 0-3626-6500 08-9081-8811
สว.อก. พ.ต.ท. อธิสรรค์   พืชจันทร์โสภณ 0-3626-6500 08-9484-8249

สภ.วิหารแดง   โทรศัพท์กล�ง  0-3637-7755   โทรส�รกล�ง  0-3627-7218    IP : 601214

ผกก. พ.ต.อ. สุรพล   บุญม� 0-3637-7755 08-9222-3322
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   มิตรปร�ส�ท 0-3637-7755 08-1837-0872
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมกียรติ   พูลธนะ 0-3637-7755 08-1994-3497
พงส.ผนพ.หน. พ.ต.ท. นคร   เพิ่มพูล 0-3637-7755 08-1991-7389
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   โสรีกุน 0-3637-7755 08-3903-3046
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   น�คม�ลี 0-3637-7755 08-1529-3275
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงษ์พิทักษ์   โมงขุนทด 0-3637-7755 08-1915-7307
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�มิตต์   โคยะท� 0-3637-7755 08-6768-4046
สวป. พ.ต.ท. วัลลภ   กล�งอรัญ 0-3637-7755 08-0913-2946
สว.สส. พ.ต.ท. แสวง   บุญชู 0-3637-7755 08-9801-4948
สว.อก. พ.ต.ท. เรวัตร์   ทองประยูร 0-3637-7755 08-7937-7087

สภ.มวกเหล็ก   โทรศัพท์กล�ง   0-3633-0212   โทรส�รกล�ง   0-3634-5787   IP : 601213

ผกก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   แก้วมณี 0-3633-0212 08-1775-2345
ผกก.สส. พ.ต.อ. แย้ม   เล็กมณี 0-3633-0212 08-1946-1474
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจันทร์   แสงมณี 0-3633-0212 08-9900-1765
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยพฤกษ์   ล�ภหล�ย 0-3633-0212 08-1815-5555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุบรรณ   โชคพิมพ� 0-3633-0212 08-7790-5117
สวป. พ.ต.ท. คฑ�วุธ   กิจประสงค์ 0-3633-0212 08-5149-1666
สวป. พ.ต.ท. สรชัย   ก�ญจนรุจวิวัฒน์ 0-3633-0212 08-1501-2360
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สว.สส. พ.ต.ท. ขจรชัย   บุญโถ 0-3633-0212 08-9901-9213
สว.อก. พ.ต.ต. ทวีทรัพย์   มงคลวงษ์ 0-3633-0212 08-7059-8947

สภ.หนองโดน   โทรศัพท์กล�ง  0-3639-7181  โทรส�รกล�ง  0-3639-7253   IP : 601217

ผกก. พ.ต.อ. ส�โรจน์   ลิ้มวสุไพศ�ล  0-3639-7181 08-8536 -4646 
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�นิต   ง�มขำ�  0-3639-7181 08-1852-6952
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   อนันต์ศุภมงคล  0-3639-7181 08-1171-0333
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัญญวัฒน์   สิมสวัสดิ์    0-3639-7181 08-7098-9444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นัส   รวยล�ภ  0-3639-7181 08-1856-3115
สวป. พ.ต.ท. ธนิทธิ   ร�ชวงษ์  0-3639-7181 08-0662-3963
สว.สส. พ.ต.ท. พงษ์พันธ์   หิรัญพฤกษ์  0-3639-7181 08-1732-1107
สว.อก. พ.ต.ท. สุทธิรักษ์   ฟองมณี  0-3639-7181 08-1161-1966

สภ.ดอนพุด   โทรศัพท์กล�ง 0-3639-5250   โทรส�รกล�ง  0-3639-5250   IP : 601218

ผกก. พ.ต.อ. นัฎฐ์   จิตรปฏิม� 0-3639-5600 08-5580-9229
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชุมพล  พิศลย์กุลพันธ์ 0-3639-5600 08-9693-4990
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ถนอมบุญ 0-3639-5600 08-6775-6661
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยิ่งบุญ   พตด้วง 0-3639-5600 08-6777-4977
สวป. พ.ต.ท. ม�นพ   ลำ�ดวน 0-3639-5600 09-4965-1949
สว.สส. พ.ต.ท. อุทัย   ทองส�หร่�ย 0-3639-5600 08-4021-1918
สว.อก. พ.ต.ท. พัสกร   อรรคบุตร 0-3639-5600 08-4874-8228

สภ.วังม่วง   โทรศัพท์กล�ง  0-3635-9018   โทรส�รกล�ง  0-3635-9288    IP : 601219

ผกก. พ.ต.อ. เพิ่มเกียรติ   สุริยวงศ์ 0-3635-9018 08-1587-7682
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นรินทร์   เรืองศรี 0-3635-9018 09-3325-2844
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐ�นนท์   ทิมวัฒน์ 0-3635-9018 08-1191-9959
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิรัตน์   โชติพันธ์ 0-3635-9018 08-9242-2897
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วินัย   คำ�สุข 0-3635-9018 08-0812-8989
สวป. พ.ต.ท. พงษ์ศิริ   โพธิ์ง�ม 0-3635-9018 08-9949-5040
สว.สส. พ.ต.ท. มนต์ชัย   พุ่มพูน 0-3635-9018 08-1916-7050
สว.อก. พ.ต.ท. สุรพงศ์    หัวเมืองร�ช 0-3635-9018 08-4623-2072

สภ.เฉลิมพระเกียรติ   โทรศัพท์กล�ง  0-3627-5923    โทรส�รกล�ง  0-3627-5925  IP : 601220

ผกก. พ.ต.อ. นรงค์   แสวงจิตร์ 0-3627-5923 08-7120-2384
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงศธร   บุญพิทักษ์ 0-3627-5923 08-6989-2910
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิเชียร   จับบ�ง 0-3627-5923 08-1901-2910
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัณห์   คนสูง 0-3627-5923 08-2082-0699
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัลลภ   พิทักษ์ 0-3627-5923 08-1987-2082
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประภ�ท   ตู้ภูมิ 0-3627-5923 08-1852-3417
สวป. พ.ต.ท. เผชิญ   สม�นวงศ์ 0-3627-5923 08-9766-2553
สว.สส. พ.ต.ท. ประยูร   บัวโฮม 0-3627-5923 09-2195-3926
สว.อก. พ.ต.ต. เขตรชัย   เมทนีกรชัย 0-3627-5923 09-1731-1557
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สภ.หน้าพระลาน   โทรศัพท์กล�ง  0-3634-7583    โทรส�รกล�ง  0-3634-7582   IP : 601221

ผกก. พ.ต.อ. ช�ลี   เดชศิริ 0-3634-7583 08-1378-0109
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุทธิรัตน์   ปิ่นม�ศ 0-3634-7583 08-6010-7183
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   วงศ์เส�ร์ 0-3634-7583 08-6132-9502
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อลงกรณ์   ชมที 0-3634-7583 08-1646-6127
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรัช   วิจิตรเลขก�ร 0-3634-7583 08-1947-0460
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�รักษ์   สมถวิล 0-3634-7583 08-7755-5041
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทัศนะ   หอมทวนลม 0-3634-7583 08-1295-4452
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวนะ   ส�ธร 0-3634-7583 08-6875-9265
สวป. พ.ต.ท. ชัยชนะ   สุดสง่� 0-3634-7583 08-1853-3817
สว.สส. พ.ต.ท. สัญชัย   เอมประสิทธิ์ 0-3634-7583 08-1639-8121
สว.อก. พ.ต.ต. ณัฏฐ์   วิลัยรัตน์ 0-3634-7583 08-1985-7396

สภ.หินซ้อน   โทรศัพท์กล�ง  0-3672-2300    โทรส�รกล�ง  0-3672-2300   IP : 601222

สว. พ.ต.ท. ชูเกียรติ    สุขประเสริฐ 0-3672-2300 08-9497-8515
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เธียรวิชญ์   พลเยี่ยม 0-3672-2300 08-0943-4599

ต�ารวจภูธรจังหวัดสงิห์บุรี		 Singburi	Provincial	Police
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน  ต�าบลบางมัญ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์กลาง  0-3650-7221    โทรสารกลาง  0-3650-7225   IP : 601223

Web Site : http://www.singburi.police.go.th       E-mail : singburi.department.2@outlook.com 

ผบก. พล.ต.ต. พงศ์ฤทธิ์  บุญเลี้ยง 0-3650-7221 [100] 08-1814-4991
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย   พวงสมบัติ 0-3650-7221 [100] 08-9634-9339
รอง ผบก. พ.ต.อ. สรรเพชญ   สุขภิมนตรี 0-3650-7221 [100] 08-3788-4567
พงส.ผชช. พ.ต.อ. ธนดล   แก้วอุบล 0-3650-7221 [100] 08-1615-2970
รอง ผบก. พ.ต.อ. อมร   ศรีทุนะโยธิน 0-3650-7221 [100] 08-1929-8428
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัฒชัย   เกิดโภคทรัพย์ 0-3650-7221 [100] 08-1815-8195
นว.ผบก.(สบ 1) ร.ต.ท. ภูสิษฐ์   ก้อนทอง 0-3650-7221 [100] 08-1266-8939

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วิชัย   บุญส่ง 0-3650-7221 08-6668-8606
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   อินทพรต 0-3650-7221 [333] 08-5810-3753
รอง ผกก. พ.ต.ท. นรินทรโชติ   พงศ์พิธ�นนท์ 0-3650-7221 08-1911-5151
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท.หญิง ภัชร�   สุวรรณประทีป 0-3650-7221 [111] 08-6513-4039
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท.หญิง ว�รุณี   วิจิตรรัตนะ 0-3650-7221 [222] 09-1778-0769
สว.ฝอ.3 พ.ต.ต. นิยม   พึ่งเป้� 0-3650-7221 [333] 08-6508-6274
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท. ม�นะ   สงวนบุญ 0-3650-7221 [444] 08-2233-9528
สว.ฝอ.5 พ.ต.ต. ชรินทร์   สังข์ทรัพย์ 0-3650-7221 [555] 08-9234-0336
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย์   ทองวัฒนะ 0-3650-7221 [666] 08-4635-3435
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กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. วรช�ติ   แสนคำ� 0-3650-7227 08-7999-4848
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรพจน์   รุ่งกระจ่�ง 0-3650-7227 08-6416-9434
สว. พ.ต.ท. วิช�   บุญส่ง 0-3650-7227 09-7251-9919
สว. พ.ต.ท. สัมพันธ์   ทิมเจริญ 0-3650-7227 08-1546-8878

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ธนดล   แก้วอุบล 0-3650-7221 [888] 08-1615-2970
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรกฤษณ์   แพสุพัฒน์ 0-3650-7221 [888] 08-5128-8526

สภ.เมืองสิงห์บุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3651-1213  โทรส�รกล�ง  0-3653-0623  IP : 601224

ผกก. พ.ต.อ. ม�โนช   เคลือบวิจิตร 0-3651-1213 08-1926-6968
พงส.ผทค.(หน.) พ.ต.อ. ซ�   เดชพงษ์ 0-3651-1213 08-9163-9060
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เถกิงศักดิ์   กิตติศุภคุณ 0-3651-1213 08-4009-9154
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ภักดิ์บุตร 0-3651-1213 08-1845-7197
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิโรฐย์   อินทรสมบัติ 0-3651-1213 08-1409-3858
พงส.ผนก. พ.ต.ต. แสวง   สนูหมื่น 0-3651-1213 08-1428-5614
สวป. พ.ต.ท. วัชกรณ์   กิจจ�นนท์ 0-3651-1213 08-1541-6789
สวป. พ.ต.ท. ปัญญ�   จีนเกิดทรัพย์ 0-3651-1213 08-1986-4510
สวป. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   สุขโข 0-3651-1213 08-6131-5417
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นพ   ส�ระวัน 0-3651-1213 08-1823-0713
สว.จร. พ.ต.ท. ช�ตรี   น�มกุณี 0-3651-1213 09-1816-6886
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ด�วสุรีย์เดือน  แสนสุวรรณ�ทัต 0-3651-1213 08-9089-3918

สภ.อินทร์บุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3653-3206    โทรส�รกล�ง  0-3658-1928   IP : 601225

ผกก. พ.ต.อ. ศ�นิตย์   โพธิพรหม 0-3653-3206 08-3663-2762
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเจษฐ์   แม้นบุตร 0-3653-3206 08-1994-1794
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไวยกูล   กิจเพชร 0-3653-3206 08-1559-6073
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรัญ  คุ้มกัน 0-3653-3206 08-6663-9990
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุนทร  รัตนวัชร�กร 0-3653-3206 08-1863-5189
สวป. พ.ต.ท. นิรัญ   เรืองวงศ์ 0-3653-3206 08-1496-1971
สวป. พ.ต.ท. ชินธันย์   จิตติพัทธพงศ์ 0-3653-3206 08-7698-4013
สว.สส. พ.ต.ท. วิสันต์   วัตร�ยุวงศ์ 0-3653-3206 08-1409-2224
สว.อก. พ.ต.ต. วิรัช   จันทะนิตย์ 0-3653-3206 08-9809-0053

สภ.พรหมบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3659-9082     โทรส�รกล�ง  0-3653-8086   IP : 601226

ผกก. พ.ต.อ. สรัลพัฒน์  ยศสมบัติ 0-3659-9082 08-1818-7390
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นันทรังสรรค์  สอนเจตน์ 0-3659-9082 08-1819-8059
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงค์ชัย  บุตรยี่ 0-3659-9082 08-1459-3051
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทธิรักษ์   หมอโอสถ 0-3659-9082 08-7666-9446
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระ  อุดมศิลป์ 0-3659-9082 08-1890-5531
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์   ก�หลง 0-3659-9082 09-4298-2569
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   ภักดีศุภผล 0-3659-9082 08-3925-7311
สว.สส. พ.ต.ท. ภ�นุ   อิทรประเสริฐ 0-3659-9082 08-6810-9056
สวป. พ.ต.ท. วิบูลย์   วงศ์สมบูรณ์ 0-3659-9082 08-7401-2033

สภ.บางระจัน    โทรศัพท์กล�ง  0-3659-1492    โทรส�รกล�ง  0-3659-1492   IP : 601227

ผกก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   เทียมฉัตร์ 0-3659-1492 08-5158-9922
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรุณ   อัครธรรม 0-3659-1492 08-4152-7902
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   อำ่�ทอง 0-3659-1492 08-6359-7746
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. นรินทร์  เปฎพันธ์ 0-3659-1492 08-5969-9170
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พยอม   ต�ลแก้ว 0-3659-1492 08-1853-2903
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิสิต   นิวรณุสิต 0-3659-1492 08-6761-1524
สวป. พ.ต.ต. สวัสดิ์   พุดมอญ 0-3659-1492 08-6696-2667
สว.สส. พ.ต.ท. สุช�ติ   บุญบ�งขันธ์ 0-3659-1492 08-1296-3287
สว.อก. พ.ต.ท. นิรันดร์   มุกด�สนิท 0-3659-1492 08-4077-8892

สภ.ท่าช้าง   โทรศัพท์กล�ง  0-3659-5122    โทรส�รกล�ง  0-3659-5122   IP : 601228

ผกก. พ.ต.อ. เสน่ห์   พึ่งส�ย 0-3659 -5122 08-6152-5951
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจริญชัย   คุณชื่น 0-3659 -5122 08-9203-9415 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   บุญพูล 0-3659 -5122 08-4004-3372
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. สรวิชญ์   บัวกลิ่น 0-3659 -5122 08-7376-2193
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�คิน   ฑีฆ�วงศ์ 0-3659 -5122 08-1751-0521
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรัญ   คุ้มกัน 0-3659 -5122 08-6663-9990
สวป. พ.ต.ท. สืบพงศ์   นุ่มถึก 0-3659 -5122 08-4634-9589
สว.สส. พ.ต.ท. ธนพล   ดีปัญญ� 0-3659 -5122 08-9830-6944
สว.อก. พ.ต.ต. อรุณ   นิตย์ประเสริฐ 0-3659 -5122 08-9218-5065

สภ.ค่ายบางระจัน   โทรศัพท์กล�ง  0-3659-7122   โทรส�รกล�ง  0-3659-7122   IP : 601229

ผกก. พ.ต.อ. พิษณุ   พร�หมณ์เทศ  0-3659-7122 08-1628-3619
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   กรอบสนิท  0-3659-7122 08-4117-4077
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัณณวิชญ์   น�ถึง  0-3659-7122 08-1614-8744
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พนม   สำ�ร�ญดี  0-3659-7122 08-9201-1793
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เดโช   กัณหะ  0-3659-7122 08-1947-4890
พงส.ผนก. พ.ต.ต. คงศักดิ์   คุณแสนใส  0-3659-7122 08-1852-6969
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รุ่งเกียรติ   น�ทัย  0-3659-7122 08-7365-7550
สวป. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   พิศด�ร  0-3659-7122 08-9857-5494
สว.สส. พ.ต.ท. น�รทนรินทร์   อ่องลออ  0-3659-7122 08-1853-9913
สว.อก. พ.ต.ท. วิชัย   พฤฒินันทกนก  0-3659-7122 08-7400-7399

สภ.โพทะเล  โทรศัพท์กล�ง  0-3681-6699   โทรส�รกล�ง  0-3681-6699   IP : 601230

สว. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   สุวรรณกูฏ  0-3681-6699 08-9117-1441
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิษณุ    ศรีสุธอ  0-3681-6699 08-7668-4736 
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ต�ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง			 Angthong	Provincial	Police
130  หมู่ 8  ต�าบลโพสะ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง   14000

โทรศัพท์กลาง 0-3561-1182    โทรสารกลาง 0-3561-1273   IP : 601231      

E-mail : angthongcop@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สุคุณ   พรหมำยน 0-3561-1182 08-6301-3993
รอง ผบก. พ.ต.อ. สืบพงษ์   ภ�ษยะวรรณ 0-3561-1182 08-1644-5262
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูเดช   กองกันภัย 0-3561-1182 08-1379-1632
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชย�นนท์   มีสติ 0-3561-1182 09-0036-5799
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชุมพล   พุ่มพวง 0-3561-1182 08-1625-1798
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. อิสร�ณุวัฒน์   ธนทรัพย์ทวี 0-3561-1182 08-6340-8162

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กิตติธัช   พิมพ์ทน 0-3561-1182 08-1814-3200
รอง ผกก. พ.ต.อ. ศุภวัฒน์   เป�อินทร์ 0-3561-1182 08-1334-4848
รอง ผกก. พ.ต.อ. สืบศักดิ์    ผินแสง 0-3561-1182 09-2959-8799
สว. พ.ต.ต. ณรงค์   ไชยมงคล 0-3561-1182 08-9709-7892
สว. พ.ต.ต. กิตติธัช   ใจวิเสน 0-3561-1182 08-9483-8452
สว. พ.ต.ท. ภิมล   ม�กกุญชร 0-3561-1182 08-1454-4355
สว. พ.ต.ท. วุฒิ   เทียมผล 0-3561-1182 08-3846-0405
สว. พ.ต.ต. จรัญ   พุ่มอุสิต 0-3561-1182 08-8460-5676
สว. พ.ต.ท. สมช�ย   คงทัศน์ 0-3561-1182 08-1309-1691
สว. พ.ต.ต. สิทธิชัย   สิทธิประภ� 0-3561-1182 08-4064-0058

กลุ่มงานสอบสวน 

พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสรี   ทรงกิจ 0-3561-1182 08-1853-5534
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. นิกรณ์   ขำ�ภูเขียว 0-3561-1182 08-1851-5159

ศูนย์ ศอ.ปส.

สว.ธร. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ช�ญสมัย 0-3561-1182 08-1931-9608

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อ่างทอง

สว.กก.สส. พ.ต.ต. เวทิศ   ส�ลีสังข์ 0-3561-1182 09-4564-6528

กองก�ากับการสืบสวน  โทรศัพท์กล�ง  0-3561-2272      โทรส�รกล�ง  0-3561-2272 

ผกก. พ.ต.อ. ดิเรก   ยศนันท์ 0-3561-2272 08-1447-7395
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขจรศักดิ์   วิมล�พ�ณิชย์ 0-3561-2272 08-1591-2854
รอง ผกก. พ.ต.ท. พศิษฏ์   มะอักษร 0-3561-2272 08-7752-9898
สว. พ.ต.ท. ณัชพงศธร   ถมรุ่ง 0-3561-2272 08-4464-7590
สว. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ม�รศรี 0-3561-2272 08-2886-5609
สว. พ.ต.ต. ศร�วุธ   ชุติกิจกำ�จร 0-3561-2272 08-1618-2611
สว. พ.ต.ต. เวทิศ    ส�ลีสังข์ 0-3561-2272 09-4564-6528
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สภ.เมืองอ่างทอง   โทรศัพท์กล�ง  0-3561-3503    โทรส�รกล�ง   0-3561-3503   IP : 601232
ผกก. พ.ต.อ. ชูตระกูล   ยศม�ดี 0-3561-3503 08-3349-3349
พงส.ผทค. พ.ต.ท. สิงห์ลำ�พอง   โพธิ์เสือ 0-3561-3503 08-2232-2737
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อเนก   พงษ์สวัสดิ์ 0-3561-3503 08-1754-4848
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วนัสนัย   ยิ่งยงสมสวัสดิ์ 0-3561-3503 08-1733-5151
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชิตชัย   วิงพัฒน์ 0-3561-3503 08-6414-7684
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ร�ชันย์   เพ็ชร์รุจิ 0-3561-3503 08-9232-5069
สวป. พ.ต.ท. บุญเลิศ   หอมแก้ว 0-3561-3503 08-1838-8117
สวป. พ.ต.ท. บุญญ�ภิวัตน์   บุญนิ่ม 0-3561-3503 08-6390-5924
สว.จร. พ.ต.ท. ม�นพ   เครือทิม 0-3561-3503 08-4663-0505
สว.สส. พ.ต.ท. บุญสม   ใบละมุด 0-3561-3503 08-1851-2275
สว.อก. พ.ต.ต. อุทัย   สุประดิษฐ์อ�ภรณ์ 0-3561-3503 08-6787-0379

สภ.ไชโย   โทรศัพท์กล�ง 0-3569-9202    โทรส�รกล�ง  0-3569-9202    IP : 601233
ผกก. พ.ต.อ. ธนกฤต  อ่อนละออ 0-3569-9202 08-9924-2795
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   แสนวงศ์ศิริ 0-3569-9202 08-1173-9819
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ฤทธ�คณ�นนท์ 0-3569-9202 08-1928-8564
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพิศ   แจ้งสว่�ง 0-3569-9202 08-1947-1985
สวป. พ.ต.ท. เฉลียว   แดงยิ้ม 0-3569-9202 08-9211-6660
สว.สส. พ.ต.ท. องอ�จ   เทียนทอง 0-3569-9202 08-1477-7077
สว.อก. พ.ต.ต. สร�วุธ   พุทธ�วร�งค์ 0-3569-9202 08-1250-8798

สภ.โพธิ์ทอง   โทรศัพท์กล�ง  0-3569-1000    โทรส�รกล�ง  0-3564-0076    IP : 601234
ผกก. พ.ต.อ. สุรพจน์   รอดบำ�รุง 0-3569-1000 08-9901-9199
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นนทพัทธ์   ยอดแก้ว 0-3569-1000 08-8553-4312
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ย�แก้ว 0-3569-1000 08-1828-1069
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูเกียรติ   ทัศนัย 0-3569-1000 08-1306-3936
สวป. พ.ต.ท. พงศธร   เล็กน้อย 0-3569-1000 09-1597-8828
สว.สส. พ.ต.ท. วีม   ม่วงใหม่ 0-3569-1000 08-1946-9469
สว.อก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ช�ญสมัย 0-3569-1000 08-1931-9608

สภ.วิเศษชัยชาญ   โทรศัพท์กล�ง  0-3563-1111     โทรส�รกล�ง  0-3563-1406    IP : 601235
ผกก. พ.ต.อ. พีรพันธ์  จันทร์เทียน 0-3563-1111 08-1850-3993
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วินัย  ตรีร�ภี 0-3563-1111 08-1689-3239
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์  ด้วงสำ�รวย 0-3563-1111 08-9814-3832
สวป. พ.ต.ท. สุรพล   อยู่ชยันตี 0-3563-1111 08-2330-3322
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   จอมประเสริฐ 0-3563-1111 08-6757-4777
สว.อก. พ.ต.ต. วัชระ   ศรีเปี่ยม 0-3563-1111 08-1487-0597

สภ.ป่าโมก   โทรศัพท์กล�ง 0-3566-1222    โทรส�รกล�ง 0-3566-1222    IP : 601236
ผกก. พ.ต.อ. อนุสรณ์   วะย�คำ� 0-3566-1222 08-1987-0446
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสวก   เอี่ยมมงคล 0-3566-1222 08-1484-1133
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   อร่�มพงษ์ 0-3566-1222 08-7368-9898
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิกรณ์   ขำ�ภูเขียว 0-3566-1222 08-1851-5195
สวป. พ.ต.ท. พชร   ครองญ�ติ 0-3566-1222 08-1899-9648
สว.สส. พ.ต.ต. สุวิทย์   หริรักษ์ 0-3566-1222 08-9887-1405
สว.อก. พ.ต.ท. เสรีวริศ   ปริญญ�กร 0-3566-1222 08-1731-5107

สภ.สามโก้   โทรศัพท์กล�ง  0-3569-7099     โทรส�รกล�ง  0-3569-7099    IP : 601237

ผกก. พ.ต.อ. ธเนศ   สุขชัย 0-3569-7099 08-1869-3652
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สร�วุธ  ศรีธน�ยุสบดี 0-3569-7099 08-1730-4735
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติ   คุปตพันธุ์สนธิ 0-3569-7099 08-1842-9109
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชิตชัย   วิงพัฒน์ 0-3569-7099 08-6414-7684
สวป. พ.ต.ท. ช�ญ   เอี่ยมวิจ�รณ์ 0-3569-7099 08-3695-9235
สว.สส. พ.ต.ต. วรพจน์   ฉิมลอยล�ภ 0-3569-7099 08-1917-6693
สว.อก. พ.ต.ท. วิบูลย์   แสงน�ค 0-3569-7099 08-1293-9696

สภ.แสวงหา   โทรศัพท์กล�ง 0-3569-5000   โทรส�รกล�ง  0-3569-5000   IP : 601238

ผกก. พ.ต.อ. พิภัสร์พนธ์   เจริญพร 0-3569-5000 08-9918-1122
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนภัทร   เกิดสวัสดิ์ 0-3569-5000 08-6394-8368
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัสชัย   แจ่มนุร�ช 0-3569-5000 08-1612-5150
พงส.ผนก. พ.ต.ต. หมัดอุเส็น   เหม�ะสนิ 0-3569-5000 08-7884-8799
สวป. พ.ต.ต. ปร�โมทย์   บุญยืน 0-3569-5000 08-9945-5935
สว.สส. พ.ต.ท. นรินทร์   ผิวหอม 0-3569-5000 08-1889-5378
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ   สุขสำ�ร�ญ 0-3569-5000 08-1931-8547

สภ.ร�ามะสัก   โทรศัพท์กล�ง 0-3562-8333   โทรส�รกล�ง  0-3562-8222    IP : 601240

สวญ. พ.ต.ท. ฤทธิ์   ศิริเทพ 0-3562-8333 08-9816-0123
สวป. พ.ต.ท. นิพนธ์   จ้อยศรีเกตุ 0-3562-8333 08-4633-7139
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   เพ็ชรคุ้ม 0-3562-8333 08-1947-4422

สภ.บางจัก   โทรศัพท์กล�ง  0-3566-9251    โทรส�รกล�ง  0-3566-9251    IP : 601239
สวญ. พ.ต.ท. บุญส่งวิทย์   ห้องแสง 0-3566-9251 08-6990-5050
สวป. พ.ต.ท. รังสรรค์   สุดต�สอน 0-3566-9251 08-1840-1892
สว.สส. พ.ต.ท. วีรพงศ์กฤชณ์   สอนนุช�ติ 0-3566-9251 08-1852-6948
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โสภณ   ส�รสุวรรณ 0-3566-9251 08-1485-2252

สภ.สีบัวทอง   โทรศัพท์กล�ง   0-3562-9041     โทรส�รกล�ง  0-3562-9041   IP : 601241
สว.หน. พ.ต.ท. สุรพล   ต้อยจัตุรัส 0-3562-9041 08-2237-3219
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฐพันธ์ปภพ   จงเจริญ 0-3562-9041 09-8589-1970

สภ.เกษไชโย    โทรศัพท์กล�ง  0-3564-7222     โทรส�รกล�ง  0-3564-7222   IP : 601242

สว.หน. พ.ต.ท. พัชร์พิสิฐ   บุญสิงใจ 0-3564-7222 08-9561-1591 
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ศูนย์ฝึกอบรม		 Training	Center	
5  หมู่ 2  ต�าบลหนองยาว  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000

โทรศัพท์กลาง/โทรสารกลาง  0-3622-5225  IP : 601002

Web Site : http://www.policetraining1.com     E-mail : policetraining1@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สุพจน์   เกษมชัยนันท์ 0-3622-5225 08-1865-4131
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุช�   จ�รยะพันธุ์ 0-3622-5225 08-1695-6668
รอง ผบก. พ.ต.อ. สังว�ลย์   ฤกษ์ศรีลักษณ์   0-3622-5225 08-1850-7265

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อุดม   เฮงเจริญ 0-3622-5225 08-1917-8111
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรรินทร์   รัตนจงจิตรกร 0-3622-5225 08-1455-2896
สว. พ.ต.ท. จุมพล   สังขะเกตุ 0-3622-5056 08-7910-6006
สว. พ.ต.ท. วิช�ญ   รุ่นอ๋อย 0-3622-5059 08-9130-1774
สว. พ.ต.ท. ดิษย์ฐ�พัช   แก้วต� 0-3622-5225 08-1193-9090

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. สมภพ   คูห�วิช�นันท์ 0-3622-5006 08-5355-1155
รอง ผกก. พ.ต.ท.ดร. ศักด�   จิตต์ระเบียบ 0-3622-5006 08-1725-6014
สว. พ.ต.ต. ณฐกร    นบนอบ 0-3622-5006 08-6335-5162
สว. พ.ต.ต. ณรงค์   ทองยอดเกรื่อง 0-3622-5006 08-6337-5718
สว. พ.ต.ต. ทรงศักดิ์    ศรทรง 0-3622-5006 08-4135-6240

ฝ่ายปกครองและการฝึก

ผกก. พ.ต.อ. ม�โนช   รัตนโชติ 0-3622-5057 08-1628-6007
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภกิจ    ศรีจำ�นอง 0-3622-5057 08-1616-3512
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. กระสินธุ์   ธรรมลักขณ� 0-3622-5224 09-8537-7235
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. สิทธิชัย    โสภ� 0-3622-5054 08-6374-3811
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. ไพโรจน์   โกฎแก้ว 0-3622-5058 09-8264-5102

กลุ่มงานอาจารย์

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. วีระ   เล็กประทุม 0-3622-5085 08-0668-7380
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พันธ�นนท์   มีน� 0-3622-5085 08-1916-5571
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ นภิ�ภรณ์    ด่�นประเสรฐิ 0-3622-5085 08-3886-3919
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. ศรณรินทร์   เปลรินทร์ 0-3622-5085 08-6788-5479
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุษบง   ธัยม�ตร 0-3622-5085 08-6397-8742
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นิธินันท์   ช�รีชุม 0-3622-5085 08-5172-2375
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เพลิน   หนูเล็ก 0-3622-5085 08-9085-5395
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. จิร�ศักดิ์   นนทะแก้ว 0-3622-5085 08-3041-0234
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. สุรพล   ทัศนะ 0-3622-5085 08-9408-9929
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต. เศรษฐศักดิ์   กตัญญู 0-3622-5085 09-8261-7577
อจ.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์พัชร์   น�ครักษ์ 0-3622-5085 08-7987-4949
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 2

Provincial Police Region 2

ถนนวชิรปราการ  ตำาบลบางปลาสร้อย  อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์กลาง  0-3827-5021, 0-3827-5028-30  โทรสารกลาง  0-3827-3525

ศูนย์วิทยุบูรพา ภ.2 โทรศัพท์ 0-3827-3525, 0-3828-6446 ภายใน [290]  

Web Site : www.police.p2.go.th ,  E-mail : police.p2.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. ธเนตร์   พิณเมืองงำม 0-3827-3296 [291] 08-1782-1111
รอง ผบช. พล.ต.ต. วิรุฬ   เอี่ยมไพจิตร์ 0-3827-4061 [292] 08-1880-8999
รอง ผบช. พล.ต.ต. สัญชัย   ไชยอำ�พร 0-3827-4059 [297] 08-1867-8866
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุรพล   วิรัตน์โยสินทร์ 0-3827-4065 [295] 08-1945-0809
รอง ผบช. พล.ต.ต. ฐณพล   มณีภ�ค 0-3827-5021 [201] 08-1821-7369
รอง ผบช. พล.ต.ต. กิตติพงษ์   เง�มุข 0-3827-4063 [296] 08-1578-4455
รอง ผบช. พล.ต.ต. อังกูร   พลูเจริญ 0-3827-5025 [294] 08-4665-0099
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. ธนำศกัดิ ์  ฤทธเิดชไพบลูย์ 0-3827-4060 08-6537-3737
นว.(สบ 2) พ.ต.ต. กัมพล   ภัทรสมบูรณ์ 0-3827-3296 [291] 08-1781-0921

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
ผบก. พล.ต.ต. สมนึก   บุรมิ 0-3827-4062 [293] 08-1761-6998
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุระพันธ์ุ   ไทยประเสริฐ 0-3827-5021 [202] 08-1424-2883
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐศักดิ์   เช�วน�ศัย 0-3828-6993 [205] 08-9200-8282
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรถสิทธิ์   กิจจ�ห�ญ 0-3828-6996 [203] 08-1652-6126
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรพงศ์   เริงธรรม 0-3827-9627 [204] 08-1941-1930
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ดิษฐ์วุฒิ   พิทักษ์ร�ชพงศ์ 0-3827-4062 [293] 08-6554-8664

ฝ่ายอ�านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. วิทย�   สม�นุหัตถ์ 0-3827-5021 [210] 08-1861-5659
รอง ผกก. พ.ต.ท. พินิจ   ภู่ทับทิม 0-3827-5021 [214] 08-1569-2134
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิรุธ   ตันวิมล 0-3827-5021 [294] 08-5133-5333
สว. พ.ต.ท.หญิง จงกลนี    นกหงษ์ 0-3827-5021 [211] 08-1373-8944
สว. พ.ต.ต. พร้อมพันธ์    ทัตติยกุล 0-3827-5021 [212] 08-9129-6488
สว. พ.ต.ต.หญงิ พิกลุณย์ี     พรหมสวุรรณ 0-3827-5021 [213] 09-2323-3955
สว. พ.ต.ท. นิธิศพงศ์   ภูมม� 0-3827-5021 [214] 08-6311-1347

ฝ่ายอ�านวยการ 2

ผกก. - - -
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง มนัสนันท์    พูลสวัสดิ์      0-3827-5021 [221] 08-1762-6926
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกภพ   ธรรม�ธิกุล 0-3827-5021 [226] 08-1890-7004
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สว. ร.ต.อ. ชนก�นต์   ณ นคร 0-3827-5021 [221] 08-1428-4176
สว. พ.ต.ท.หญงิ สรนิย�   จรงุพฒัน�นนท์ 0-3827-5021 [225] 08-0637-1655
สว. พ.ต.ท. ณัฏฐ์คเณศ   สิงหเสนี 0-3827-5021 [222] 08-1177-7676
สว. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   แยบสูงเนิน 0-3827-5021 [223] 08-1654-7529

ฝ่ายอ�านวยการ 3

ผกก. พ.ต.อ. อนุช�   พงศ์เรืองรอง 0-3827-5021 [230] 08-1626-2656
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อ�ภัสร�   ศรีคช� 0-3827-5021 [293] 08-1848-5827
รอง ผกก. พ.ต.ท. กุลภณ  กุลวสุสิริ 0-3827-5021 [230] 09-2015-2596
สว. พ.ต.ต. ประยุทธ   ด�นะ 0-3827-5021 [233] 08-4562-1661
สว. ร.ต.อ. อริยะ  วงค์จันทร์ 0-3827-5021 [232] 08-5604-6611
สว. ร.ต.อ. ธีรศักดิ์   โอสถ�นนท์ 0-3827-5021 [234] 08-6339-8633
สว. ร.ต.อ.หญิง ปณีช�   น�รถใหม่ 0-3827-5021 [231] 08-5357-9406

ฝ่ายอ�านวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ.หญิง จิตพิสุทธ์ิ   กติตกินัตพงษ์ 0-3827-5021 [240] 08-6604-5566
รอง ผกก. พ.ต.ท. จำ�นงค์   ก�วินำ� 0-3827-5021 [245] 08-1865-3097
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เกศินี   ส�ลีติ๊ด 0-3827-5021 [245] 08-1940-4558
สว. พ.ต.ท. ม�ณพ   เนียมสวัสดิ์ 0-3827-5021 [241] 08-1578-4370
สว. พ.ต.ท. ฉล�ด   โกรทินธ�คม 0-3827-5021 [242] 08-9369-6700
สว. พ.ต.ท. สมนึก   มุมทอง 0-3827-5021 [241] 09-2376-4939
สว. พ.ต.ท. วิชิต   ด�วแจ่ม 0-3827-5021 [246] 08-6264-7906

ฝ่ายอ�านวยการ 5

ผกก. พ.ต.อ. นริต   ตันเจริญ 0-3828-6767 [250] 08-1946-5387
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิภ�   ผู้เลื่องลือ 0-3828-6767 [250] 08-6824-7813
สว. พ.ต.ท. วันชัย   ทุมทอง 0-3827-5021 [251] 08-1940-4618
สว. พ.ต.ท. ธนทร   ง�มประดิษฐ์ 0-3827-5021 [252] 08-1863-0531
สว. พ.ต.ท. พิรชัช   ใจเย็น 0-3827-5021 [253] 08-1831-3854

ฝ่ายอ�านวยการ 6

ผกก. พ.ต.อ. เอกภพ   อินทวิวัฒน์ 0-3827-5021 [260] 08-6584-4448
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จินตน�   แสงจันทร์ 0-3827-5021 [265] 08-9936-8638
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรรณี    จันทร์บรรจง 0-3827-5021 [263] 08-1490-5523
สว. พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐ�   สุวรรณทอง 0-3827-5021 [261] 09-0397-0900
สว. พ.ต.ท.หญิง น�ถนรี   แพทย์ปรีด� 0-3827-5021 [262] 08-6313-5090
สว. พ.ต.ท.หญิง รัชด�พร   สว่�งศรี 0-3827-5021 [263] 08-1862-3982
สว. พ.ต.ต.หญิง ทิพ�เพ็ญ   ฐ�นสันโดษ 0-3827-5021 [264] 08-1683-2779

ฝ่ายอ�านวยการ 7

ผกก. พ.ต.อ. จิตรพล   ทองคำ�วรรณ 0-3827-5021 [271] 08-7844-4454
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประชัน   สุนันต๊ะ 0-3828-6097 [271] 08-9969-1243
รอง ผกก. พ.ต.ท. พ�ฝัน   ตันสกุล 0-3828-6097 [271] 08-3197-2233
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สว. พ.ต.ท.หญิง กัญญด�   อักษร 0-3827-5021 [276] 08-7075-2124
สว. พ.ต.ท. ชวริน   วงศ์ชิตะภ�   0-3827-5021 [272] 08-1946-2598
สว. พ.ต.ต. วิวัฒน์   สุขจิตร 0-3827-5021 [273] 08-6384-3467
สว. ร.ต.อ. ยอดยิ่ง   พงษ�พันธ์ 0-3827-5021 [271] 08-1652-0904

ฝ่ายอ�านวยการ 8

ผกก. พ.ต.อ. สถิตย์   พร�วแดง 0-3827-5021 [280] 08-1867-7267
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อนันย�   พลจันทร์ 0-3827-5021 [280] 08-1848-6666
สว. พ.ต.ท.หญิง ล�วรรณ์   โลหะเวช 0-3827-5021 [280] 08-1781-9696
สว. พ.ต.ท.หญิง จันทร์พร   บุญเย็น 0-3827-5021 [280] 08-0634-1881

ฝ่ายอ�านวยการ 9

ผกก. พ.ต.อ. ชินโชติ   รัตนะน�ม 0-3827-5021 [299] 08-9406-8260
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เอื้อจิตต์   ตรีเพ็ชร 0-3827-5021 [299] 08-6303-0777
สว. พ.ต.ท. รัฐวิชญ์   อมรเลิศวิทย์ 0-3827-5021 [299] 08-9408-8883
สว. พ.ต.ท. วิฑูร   พ�นทอง 0-3827-5021 [299] 08-9938-9292

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน	 Investigation	Division
101  หมู่ 8  ต�ำบลบ้ำนสวน  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์กลำง 0-3827-6723-4       โทรสำรกลำง  0-3827-6723-4  

Web Site : www.investregion 2.th    E-mail : spy@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. เชษฐำ   โกมลวรรธนะ 0-3827-6729 08-1344-6647
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมช�ย   นุ่มโต 0-3827-6724 08-1845-9017
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยงยุทธ   จันตะบุตร 0-3827-6724 08-1636-9519
รอง ผบก. พ.ต.อ. รณชัย   จินด�มุข 0-3827-6724 08-1761-7123
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิพนธ์   พ�นิชเจริญ 0-3827-6724 08-1940-2288
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. พงษ์    วงษ์ประเสริฐดี 0-3827-6729 08-2785-8655

ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   กุล�นุจ�รี 0-3827-6724 08-1909-6466
รอง ผกก. พ.ต.ท. วสุ   เบญจเดช�วัชร์ 0-3827-6724 08-9964-2264
สว. พ.ต.ท.หญิง รัชนีกร   โพธิ์ทอง 0-3827-6724 08-9162-3218
สว. พ.ต.ต. วรพรต   ผล�นิสงค์ 0-3827-6724 08-9938-8877
สว. พ.ต.ต. สิริบัญช�   ขอบใจ 0-3827-6724 08-1863-5566

กองก�ากับการสืบสวน 1

ผกก. พ.ต.อ. ช�ตรี   สุขศิริ 0-3827-6728 08-1344-7162
รอง ผกก. พ.ต.ท. จ�กเทพ   ผงผ�ย 0-3827-6724 08-6817-5544
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์   เถียรทองศรี 0-3827-6724 08-6849-1494
สว. พ.ต.ท. นร�วุธ   ก�ร�มหิโต 0-3827-6724 08-6149-1303
สว. พ.ต.ท. พงษ์รพี   รพีถวิลวรรณ 0-3827-6724 08-4783-5151
สว. พ.ต.ต. ประจักษ์พงษ์   สุริย� 0-3827-6724 08-1411-4042
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กองก�ากับการสืบสวน 2

ผกก. พ.ต.อ. วร�วุธ   เจริญชนม์ 0-3827-6724 08-1615-6571
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒน�   รอบรู้ 0-3827-6724 08-1340-1805
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวัฒน์   บริรักษ์ 0-3827-6724 08-1733-0144
สว. พ.ต.ท. ศุภกิจ   แสงนวกิจ 0-3827-6724 08-1377-7792
สว. พ.ต.ท. นิทัศน์   แหวนประดับ 0-3827-6724 08-1377-4788
สว. พ.ต.ท. ส�โรจน์   คุ้มตะโก 0-3827-6724 08-1761-6171

กองก�ากับการสืบสวน 3

ผกก. พ.ต.อ. สงกร�นต์   สันหกรณ์ 0-3827-6726 08-6302-1201
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤศณัฏฐ์   ธนศุภณัฏฐ์ 0-3827-6726 08-1000-5444
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   เพ็ชรศักดิ์ 0-3827-6726 08-1311-6411
สว. พ.ต.ท. สิรธัช   แจ่มจำ�รัส 0-3827-6726 09-4914-5559
สว. พ.ต.ท. อรรถพล   ศุภวิรัชบัญช� 0-3827-6726 08-1573-0055
สว. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   บุตรสอน 0-3827-6726 08-4565-6543

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. วร�กร   อยู่อย่�งไท 0-3827-5027 08-6816-1199
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกภพ   ธรรม�ธิกุล 0-3827-5027 08-1890-7004
รอง ผกก. พ.ต.ท. กุลช�ต   กุลชัย 0-3827-5027 08-7501-0111
สว. พ.ต.ท. บุรินทร์   อินทรวิเชียร 0-3827-5027 08-1864-7050
สว. พ.ต.ท. สุริยะ   โพธิ์ทองน�ค 0-3827-5027 08-6376-4928
สว. พ.ต.ท. นพพล   รัตนพงษ์เกียรติ 0-3827-5027 08-6313-4403

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. กรีธ�   ตันคณ�รัตน์ 0-3827-6723 08-1842-6386
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศ�นติ   กรเกษม 0-3827-6723 08-1935-5505
สว. พ.ต.ท. พิชิต   ฟื้นแสน 0-3827-6723 08-1949-9191
สว. พ.ต.ต. อมร   เจียรักษ์สุวรรณ 0-3827-6723 08-1177-5565
สว. พ.ต.ต. สิริวัฒน์   คัชม�ตย์ 0-3827-6723 08-5806-6144

ต�ารวจภูธรจังหวัดจันทบุร	ี Chanthaburi	Provincial	Police
13/5   ถนนรักศักดิ์ชมูล   ต�ำบลท่ำช้ำง    อ�ำเภอเมือง    จังหวัดจันทบุรี  22000

โทรศัพท์กลำง 0-3931-1115, 0-3932-2496, สป.มท.34772  โทรสำรกลำง 0-3931-2272, 0-3932-2496

Web Site : www.chanthaburi.police.go.th   E-mail : chantaburi@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. จรัล   จิตเจือจุน 0-3931-1115 [101] 08-1865-4972
รอง ผบก. พ.ต.อ. หัสชัย   เรืองม�ลัย 0-3931-1115 [107] 08-1649-5980
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนส�ร   สุริวงศ์ 0-3931-1115 [102] 08-1945-9492
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นะ   อินพิทักษ์ 0-3931-1115 [104] 08-1860-4200
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัชว�ลย์   พิสุทธิวงส์ 0-3931-1115 [106] 08-5222-3737
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐพงษ์   สัตย�นุรักษ์ 0-3931-1115 [103] 08-1429-0994
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสรีย์   น�ประดิษฐ์ 0-3931-1115 [105] 08-1437-8476
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วัชรพันธ์   ปัญญ�เนรมิตดี 0-3931-1115 [115] 08-1834-1833
รอง ผกก. พ.ต.ท. พยุง   สงึมรัมย์ 0-3931-1115 [112] 08-9833-5533
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทนี   โพธิกิจ 0-3931-1115 [114] 08-6051-6565
สว. พ.ต.ท. สมช�ติ   น้อยมี 0-3931-1115 [128] 08-9748-9945
สว. ร.ต.อ. พิรชัช   ป�กเพรียว 0-3931-1115 [117] 08-7487-3333
สว. พ.ต.ท. สมศักย์   ก�เผือกง�ม 0-3931-1115 [118] 08-5122-8989
สว. พ.ต.ต. วิรัตน์   วิบูลย์เพ็ง 0-3931-1115 [119] 08-8553-5137
สว. ร.ต.อ. ประเทือง   เย�วพันธ์ 0-3931-1115 [120] 08-6947-7611
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐพร   พรจิรกิตติพงศ์ 0-3931-1115 [121] 08-6305-8944
สว. พ.ต.ท. จีระวัฒน์   กุลฉวะ 0-3931-1115 [122] 08-0443-3359

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ณพล   น�มน�รถ 0-3931-1115 [111] 08-1340-1244
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยอดช�ย   จำ�ป�ทอง 0-3931-1115 [124] 08-1945-1934
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรรษิษฐ์   บำ�รุงร�ษฎร์ 0-3931-1115 [124] 08-9927-9337
สว. พ.ต.ท. สมบูรณ์   น�วีภ�พ 0-3931-1115 [124] 08-6146-7846
สว. พ.ต.ท. มงคล   รัตนเพชร 0-3931-1115 [124] 08-6043-9742
สว. พ.ต.ท. ณกฤช   ใจรักเรียน 0-3931-1115 [124] 08-4362-2803
สว. พ.ต.ต. คำ�ต้อง   ร่มเกษ 0-3931-1115 [124] 08-9942-7345
สว. พ.ต.ต. โรจน์ศักดิ์  สะตะพันธ์ 0-3931-1115 [126] 08-4126-8782

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิพนธ์   พูลสวัสดิ์ 0-3939-5441 [123] 08-7128-1303
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เตชพัฒท์   ยม�ภัย 0-3939-5441 [123] 08-1948-4451
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ธัชนันท์   ทัตตธน�นนท์ 0-3939-5441 [123] 08-1945-7869

สภ.เมืองจันทบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3931-1111,  0-3931-1145    โทรส�รกล�ง  0-3935-0239   
ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   บุญคำ้� 0-3931-1145 [205] 08-1664-0033
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรเจตต์   บัวหลวง 0-3931-1145 [104] 08-4079-7628
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วุฒิพงษ์   วิสุทธ�ภรณ์ 0-3931-1145 [200] 08-5354-9569
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อนุมัติ   ส�ยภัทร�ภรณ์ 0-3931-1145 [201] 08-9831-7382
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ดำ�รง   เอี่ยมไพโรจน์ 0-3931-1145 [302] 08-1949-7188
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. กิตติ   ม�ลีหวล 0-3931-1145 [402] 08-1686-5588
รอง ผกก.(จร.) พ.ต.ท. พลภัทร   ธรรมมะสนอง 0-3931-1145 [304] 08-9092-4466
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พูลทรัพย์   ทหร�ว�นิช 0-3931-1145 [200] 08-1351-4547
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรกฤต   แสงจันทร์ 0-3931-1145 [106] 08-9277-9551
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เกริกศิลป์   บูรณ์เจริญ 0-3931-1145 [201] 08-7878-8811
พงส.ผนก พ.ต.ท. ประเชิญ   ช�ญสำ�โรง 0-3931-1145 [106] 08-9246-7787
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จงเดช   ศรีตะวัน 0-3931-1145 [201] 08-7046-3262
สวป. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   สุรินทร์ 0-3931-1145 [303] 08-8221-9180
สวป. พ.ต.ท. บัณฑิต   เตชะวงค์ 0-3931-1145 [303] 08-1553-6558
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สวป. พ.ต.ท. สุวรรณ   เต็งตระกูลเจริญ 0-3931-1145 [303] 09-0980-3836
สว.สส. พ.ต.ท. ธนิศร   บุญสุข 0-3931-1145 [401] 08-6320-3200
สว.จร. พ.ต.ต. ร�เมศ   ชนะศุภก�ญจน์ 0-3931-1145 [307] 08-1573-7650
สว.อก. พ.ต.ท. วิเชียร   อินทรพินิจ 0-3931-1145 [204] 09-2552-6535

สภ.ท่าใหม่     โทรศัพท์กล�ง  0-3943-1111, 0-3943-1055    โทรส�รกล�ง  0-3943-1723 
ผกก.  พ.ต.อ. เชษฐ�   กีชวรรณ์ 0-3943-1111 [200] 08-1940-4715
รอง ผกก.(ป.)  พ.ต.ท. วัชระ   หอมประเสริฐ 0-3943-1111 [102] 08-1983-3138
รอง ผกก.(สส.)  พ.ต.ท. อรรฆพงษ์   สุนทรวิภ�ต 0-3943-1111 [101] 08-1444-4129
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. นพันษกรณ์   กรณ์เจริญก�ร 0-3943-1111 [311] 08-7617-5559
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   ชุมจันทร์ 0-3943-1111 [311] 08-4362-5315
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   แสนสุข 0-3943-1111 [311] 08-9939-1980
สวป.  พ.ต.ท. สมคิด   สุวรรณธ�นี 0-3943-1111 [306] 08-7940-7575
สวป.  พ.ต.ท. ประส�ร   พวงษ์ 0-3943-1111 [306] 09-5951-6285
สว.สส.  พ.ต.ท. อนุชัย   จินด�รัตน์ 0-3943-1111 [402] 08-9544-1054
สว.อก.  ร.ต.อ. ณธรรศ   วงศ์อ�ษ� 0-3943-1111 [412] 08-7698-1434

สภ.ทุ่งเบญจา   โทรศัพท์กล�ง  0-3939-5441    โทรส�รกล�ง  0-3939-5441
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   ตรีสุคนธ์ 0-3939-5441 08-6824-9965
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ไพรัช   รัตนะน�ม 0-3939-5441 08-1982-0058
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อ�คม   ตัณยะกุล 0-3939-5441 08-5821-2333
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิติ   พ�นิช 0-3939-5441 08-1686-8852
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ติช�ย   ช�ยเพ็ชร 0-3939-5441 08-1175-6549
สวป. พ.ต.ท. คะแนน   พวงม�ลัย 0-3939-5441 08-9834-5959
สว.สส. พ.ต.ท. อภิวัฒน์   พันธ์ดี 0-3939-5441 08-7134-9431
สว.อก. พ.ต.ท. สุนทร   กะมะโน 0-3939-5441 09-0136-8227

สภ.ขลุง    โทรศัพท์กล�ง  0-3944-1456    โทรส�รกล�ง  0-3944-1077  
ผกก. พ.ต.อ. เชนณรงค์   เหยือกเงิน 0-3944-1456 08-1410-3731
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. พิสุทธิ์    สังฆวัตร 0-3944-1456 08-9831-5202
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. พรรษ�   โกศล�นันท์ 0-3944-1456 08-6113-2659
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์    สมทวีศิลป์ 0-3944-1456 08-5152-4851
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิโรจน์    ชมมิ 0-3944-1456 08-1983-2158
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จำ�นนท์    สมรส 0-3944-1456 08-4784-9012 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอกรัฐ    อำ�ไพ 0-3944-1456 08-9748-2518
สวป. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   บุญชัย 0-3944-1456 08-4146-4356
สว.สส. พ.ต.ท. ทะย�น    ต�ตะคุ 0-3944-1456 08-1362-8659
สว.อก. ร.ต.อ. สมช�ย   ชัยคณ�นุกูล 0-3944-1456 08-1686-7708

สภ.ตกพรม   โทรศัพท์กล�ง  0-3949-2442     โทรส�รกล�ง  0-3949-2443
สวญ. พ.ต.ท. สมช�ย   ม่วงคำ� 0-3949-2442 08-9920-2088
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.ม.ล. กษิภัท   จรูญโรจน์ 0-3949-2442 08-0624-1567
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สวป. พ.ต.ท. ฐนภัทร   กิตติวงศ� 0-3949-2442 08-1862-5073
สว.สส. พ.ต.ท. นิกร   บัวเพชร 0-3949-2442 08-1863-3572

สภ.แหลมสิงห์    โทรศัพท์กล�ง  0-3949-9191-3     โทรส�รกล�ง  0-3949-9191 
ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�ท   สิริบุญบันด�ล 0-3949-9191 [101] 09-8586-4535
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. สมเกียรติ   พรหมประวัติ 0-3949-9191 [102] 08-6633-1995
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ประสงค์   วรรณพงษ์ 0-3949-9191 [107] 08-1913-6567
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปริญญ�   จันทวรรณ 0-3949-9191 [103] 08-6565-2112
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วุฒิชัย   เหล่�บุตรศรี 0-3949-9191 [104] 08-9250-4547
สวป. พ.ต.ท. ศุภณัฐ   กรองแก้วอ�รยะ 0-3949-9191 [112] 08-9832-2849
สว.สส. พ.ต.ต. รักเดช   ปักคำ�ไทย 0-3949-9191 [108] 08-9025-2805
สว.ธร. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   บุญเจริญ 0-3949-9191 [106] 08-9933-6153

สภ.เกาะเปริด    โทรศัพท์กล�ง  0-3944-4199      โทรส�รกล�ง  0-3944-4199
สว. พ.ต.ท. กิตติ   อุทัยวงศ์ 0-3944-4199 08-7833-0088
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีระ   วะสิโน 0-3944-4199 08-9834-2001
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอกรัฐ   อำ�ไพ 0-3944-4199 08-9748-2518

สภ.มะขาม   โทรศัพท์กล�ง  0-3938-9018, 0-3938-9333    โทรส�รกล�ง  0-3938-9020
ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐสุข   เฮงสุวรรณ์ 0-3938-9018 08-7988-2345
รอง ผกก.(ป) พ.ต.ท. วีระพงษ์   มีคว�มดี 0-3938-9018 08-7059-8245
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนนท์   ชูเกียรติกิตติ 0-3938-9018 08-1812-2235
รอง ผกก.(สส) พ.ต.ท. สุเมธ   พิมพะ 0-3938-9018 08-9939-8461
สวป. พ.ต.ท. ธนยศ   พิชัยธนวัฒน์ 0-3938-9018 08-7091-8573
สว.สส. พ.ต.ต. เสกสิทธิ์   ทองถ�วรวงศ์ 0-3938-9018 08-1424-5684
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศรีไพร   แสนสุข 0-3938-9018 08-1733-2322

สภ.โป่งน�้าร้อน    โทรศัพท์กล�ง  0-3938-7060    โทรส�รกล�ง  0-3938-7111
ผกก. พ.ต.อ. ภ�สกร   คงค�รัตน์ 0-3938-7060 08-1859-8934
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ร�เชนทร์   สุริโย 0-3938-7060 08-1906-6129
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อภิชนัน   วัฒนวร�งกูร 0-3938-7060 08-1692-3022
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญม�ก   ศิริป�ลกะ 0-3938-7060 08-9094-3794
สวป. พ.ต.ท. สุวิท   สุดเส้นผม 0-3938-7060 08-1862-0316
สว.สส. พ.ต.ท. สงัด   พวยพุ้ง 0-3938-7060 08-1454-8957
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัชนี   อินทรสำ�อ�งค์ 0-3938-7060 08-7938-4734

สภ.บ้านแปลง     โทรศัพท์กล�ง  0-3949-6031-3     โทรส�รกล�ง  0-3949-6033
ผกก. พ.ต.อ. ยิ่งยศ  อินทบุหรั่น 0-3949-6031-3 08-1827-9405
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ธีรเดช  ม�ศธนพันธ์ 0-3949-6031-3 08-1257-8183
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ยงยุทธ   องอ�จ 0-3949-6031-3 08-9833-3383
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิคม   มนต์เนรมิตร 0-3949-6031-3 08-9936-1639
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คนัช  ป�ณไกพัล 0-3949-6031-3 08-6145-1451
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สวป. พ.ต.ท. มนัส    วงศ์สีใส 0-3949-6031-3 08-1255-9296
สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   น�วีภ�พ 0-3949-6031-3 08-6316-1633
สว.ธร. พ.ต.ต. สุบรรณ  ปีสวิง 0-3949-6031-3 08-9935-4158

สภ.สอยดาว    โทรศัพท์กล�ง  0-3938-1182    โทรส�รกล�ง  0-3938-1105
ผกก. พ.ต.อ. ผดุงศักดิ์   รักษ�สุข 0-3938-1182 08-1945-0533
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.อ. มนัส   เดิมกะยอม 0-3938-1182 08-1658-2464
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. กมล   โอศิริ 0-3938-1182 08-1311-1933
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นัธวัฒน์   เอี่ยมสุวรรณ 0-3938-1182 08-0631-9995
สวป. พ.ต.ท. เฟื่องระบิล   พึ่งอุบล 0-3938-1182 08-4565-3079
สว.สส. พ.ต.ต. สนธย�   เชื้อเจริญ 0-3938-1182 09-0449-2434
สว.อก. พ.ต.ต. ศิริศักดิ์   อรัญศรี 0-3938-1182 09-2658-9942

สภ.สะตอน      โทรศัพท์กล�ง  0-3939-4111-2      โทรส�รกล�ง  0-3939-4111  
ผกก. พ.ต.อ. สย�มรัฐ   รุ่งเรือง 0-3939-4111-2 08-9777-7740
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ส�รัตถ์   พิมพ์สกุล 0-3939-4111-2 08-1864-8040
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. มนัส   สิงหล 0-3939-4111-2 08-1862-3060
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เพท�ย   เทพรักษ� 0-3939-4111-2 09-7091-6953
สวป. พ.ต.ท. ทักษ์    หอมหวล 0-3939-4111-2 08-7141-9388
สว.สส. พ.ต.ต. ร�เมศ   เนตรจินด� 0-3939-4111-2 08-3584-8267
สว.อก. พ.ต.ท. อนุช�  พรหมอ�รักษ์ 0-3939-4111-2 08-0419-9191

สภ.แก่งหางแมว   โทรศัพท์กล�ง  0-3930-8179-80     โทรส�รกล�ง  0-3930-8180
ผกก. พ.ต.อ. ชวลิต    น�คสุข 0-3930-8179-80 08-1107-9099
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์   บุญศรี 0-3930-8179-80 09-3992-5697
รอง ผกก.(ป) พ.ต.ท. ชัชว�ล   โตโสภณ 0-3930-8179-80 08-5286-2720
รอง ผกก.(สส). พ.ต.ท. จิร�เจตน์    ชิตพูล 0-3930-8179-80 08-1638-8809
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนนท์    ชูเทียรกิตติ 0-3930-8179-80         -  
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อำ�น�จ   แก้วข�ว 0-3930-8179-80 08-9833-7359
สวป. พ.ต.ท. ประเทือง   สิงห์บัว 0-3930-8179-80 08-1209-1860
สว.สส. พ.ต.ท. สมภพ   สุวรรณโชติ 0-3930-8179-80 08-7148-0929
สว.อก. พ.ต.ท. ศ�สตร�วัต   สกุลน�ธรรม 0-3930-8179-80 08-1899-8940

สภ.นายายอาม     โทรศัพท์กล�ง  0-3949-1069, 0-3949-1071
ผกก. พ.ต.อ. สุรช�ติ   ขำ�เพชร 0-3949-1069 08-6345-9148
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. พชรพล   พิล� 0-3949-1069 08-1781-2731
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ดำ�รงรักษ์   มลิทอง 0-3949-1069 08-9251-4488
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดุลย์    ศรีพ�ร� 0-3949-1069 08-9749-6178
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิช�ญ   ชำ�น�ญ 0-3949-1069 08-1715-6330
สวป. พ.ต.ท. มหัคฆพันธ์    มงคลศิริ 0-3949-1069 08-1996-5080
สว.สส. พ.ต.ท. เจียม    มณีโชติ 0-3949-1069 08-9245-2626
สว.อก. พ.ต.ต. อุทัย    วงศ์อ�จ 0-3949-1069 08-9081-1179
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สภ.เขาคิชฌกูฏ    โทรศัพท์กล�ง  0-3945-2426-7     โทรส�รกล�ง  0-3945-2426
ผกก. พ.ต.อ. นพดล   สุทธิเสริม 0-3945-2426-7 08-9831-3879
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. คณกร   อัศวเมธี 0-3945-2426-7 08-9529-4165
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เอนก   สิงห�    0-3945-2426-7 08-1982-5587
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สม�น   ไชยช�ญ 0-3945-2426-7 08-9994-4024
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โกมล   ชลชีพ 0-3945-2426-7 08-4864-3877
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พินิจ   แก้วศรีทอง 0-3945-2426-7 08-6157-9254
สวป. พ.ต.ท. บุญช่วย   แก้วม�ลัย 0-3945-2426-7 08-0099-6867
สว.สส. พ.ต.ต. นภดล   วันดี 0-3945-2426-7 08-6826-8037
สว.อก. พ.ต.ต. สุรเดช   บุญธรรม 0-3945-2426-7 09-1242-0827

ต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชงิเทรา	 Chachoengsao	Provincial	Police	
130  ถนนชุมพล  ต�ำบลหนำเมือง  อ�ำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000

โทรศัพท์กลำง  0-3851-1115   โทรสำรกลำง  0-3851-1187,  มท.32975  IP : 602118

Web Site : http://www.chachoengsao.Police.th       E-mail : chachoengsao@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ธีรพล   จินดำหลวง 0-3851-1992 08-1849-0278
รอง ผบก. พ.ต.อ. สัมพันธ์   เบญจศิริ  - 08-1338-1338
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทนงศักดิ์   เขมะชิต  - 08-0494-4917
รอง ผบก. พ.ต.อ. ส�ยเพชร   ศรีสังข์  - 08-5216-8998
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปกรณ์   มณีปกรณ์  - 08-1807-8339
รอง ผบก. พ.ต.อ. นร�เดช   กลมทุกสิ่ง  - 08-6099-2991
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกรียงไกร   บุญซ้อน  - 08-1429-8883

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. มงคล  แสวงศักดิ์    - 08-1983-0785
รอง ผกก.  พ.ต.ท. อภิสิทธิ์   กัณหะสุต - 08-7799-3999
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุเทพ   ศรีเกษม - 08-1576-7842
สว.ฝอ.(ธร.กพ.) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   บรรเทิงจิตร์ 0-3851-2101 08-1687-8183
สว.ฝอ.(งป.กง.) พ.ต.ท.หญิง ภคินี   พน�สนธิ์ 0-3881-8024 08-1913-8208
สว.ฝอ.(กม./วน.) ร.ต.อ. สุรินทร์  รักษ�พล  0-3851-4288 08-9207-3366
สว.ฝอ.(เทคโน/สื่อส�ร) ร.ต.อ. วิศรุต   ละเอียดอ่อง - 08-9251-9191
สว.ฝอ.(กพ./ตปท.) พ.ต.ต. ทศวรรษ   ทศพันธุ์ 0-3851-1978 09-2669-1989
สว.ฝอ.(ยศ.) พ.ต.ต. เนธิวัตร   ภูบ�ลชื่น 0-3881-8027 08-3014-0159
สว.ฝอ.(กบ) ร.ต.อ. ช�ญชัย  อ�รีช�ติ 0-3851-1978 09-1991-9144

กองก�ากับการสืบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-3851-5593    โทรส�รกล�ง  0-3851-5593
ผกก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   มั่นคง 0-3851-5593  08-1818-2137
รอง ผกก.  พ.ต.ท. สมจิตร  หมูรอด 0-3851-5593  08-1577-4134
รอง ผกก. พ.ต.ท. อรรถก�ร   กองสุผล 0-3851-5593  08-1944-0333
สว. พ.ต.ท. ปวริศร์   จรณ�ยุธ 0-3851-5593  08-1807-2525
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สว. พ.ต.ท. พิทย�   โสด�จันทร์ 0-3851-5593  08-1779-5656
สว. พ.ต.ท. สมมิตร   พรมตอง 0-3851-5593  08-1377-2664
สว. พ.ต.ต. พน�ดร   พุ่มไสว 0-3851-5593  08-6899-9358
สว. ร.ต.อ. วันชัย   ประถม 0-3851-5593  08-1939-4766

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. พงษ์ธร   พน�สนธิ์ 0-3851-1111 08-1815-5776
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์  ภูน�ฤทธิ์ 0-3881-8026  08-1983-4521

สภ.เมืองฉะเชิงเทรา   โทรศัพท์กล�ง  0-3851-1111, 0-3851-4754     โทรส�รกล�ง  0-3851-1111
ผกก. พ.ต.อ. ธร�เทพ   ตูพ�นิช 0-3851-1111 09-5054-9645
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ฐ�นุพงศ์   ศรีสิริศักดิ์    0-3881-8026  08-7940-5999
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   พันต�นุสนธิ์ - 08-1575-6752
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บรรณรต   หวลจิตต์ 0-3851-1111  08-8914-1699
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธน�ยุทธ   สีด� 0-3851-1111  08-1151-1441
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. กสินธุ์   ธำ�รงศรีสุข 0-3851-1111  08-5800-3030
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพรรณ์   พลภักดิ์ 0-3851-1111  08-1929-1361
สวป. พ.ต.ท. นพพร   อ�นโพธิ์ทอง 0-3851-1111 08-1699-9454
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ยิ้มเนียม 0-3851-1111 08-6889-9613
สวป. พ.ต.ท. เจริญชัย   มั่งมี 0-3851-1111 08-1949-8011
สว.สส.  พ.ต.ท. ศิริพงศ์   เศรษฐ์สิริโชค 0-3851-1113 08-9980-8216
สว.จร.  ร.ต.อ. เตชทัต   เนตรุวงศ์ 0-3851-1111 08-0566-3078
สว.ธร. พ.ต.ท. สังวร   ชะเอม 0-3851-1111 08-0002-9889

สภ.บางปะกง    โทรศัพท์กล�ง  0-3853-1111    โทรส�รกล�ง  0-3853-2111  
ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   สระทองออย 0-3853-1111 08-4332-9888
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กษิภณ   ศิริจันทร์ 0-3853-1111 08-4362-4675
พงส.ผทค. พ.ต.ท. อนุเทพ   โชคสมง�ม 0-3853-1111 08-1949-2990
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ธนะภัทร   ป�นสมบัติ 0-3853-1111 08-1875-4106
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรเกียรติ   ธนงค์ 0-3853-1111 08-1996-3535
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวัฒน�  ศรีกรำ่� 0-3853-1111 08-0908-1699
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   เรืองศรี 0-3853-1111 08-1762-4882
สวป. พ.ต.ต. วฤทธิ์    ถ�วโรฤทธิ์ 0-3853-1111 08-4556-4153
สวป. พ.ต.ต. อติเมศวริย์   พันธุศักดิ์ 0-3853-1111 08-6414-5642
สว.สส.  พ.ต.ท. สุรชัย   หมื่นสุรินทร์ 0-3853-1111 08-5998-4947
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นพวรรธณ์   เอกพลไพศ�ล 0-3853-1111 08-9831-8123
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชนันธร   คำ�เกษ 0-3853-1111 09-7128-1551
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระพันธ์   โสมอินทร์ 0-3853-1111 08-4910-8540
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สถ�พร   สอนเต็ม 0-3853-1111 08-9938-3509
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญสฤษดิ์   ช่วยชู 0-3853-1111 08-5370-1818
สว.ธร. พ.ต.ท. พงศพัชญ์   เร่งประเสริฐ 0-3853-1111 08-6788-8918



ภ.2

220 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558
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สภ.พนมสารคาม    โทรศัพท์กล�ง  0-3855-1666     โทรส�รกล�ง  0-3855-1561
ผกก. พ.ต.อ. สงคร�ม   เสงี่ยมพักตร์ 0-3855-1666 08-1831-1923
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศุภชัย   เหลืองสุขเจริญ 0-3855-1666 08-1814-3920
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ�เดียว   ท้วมละมูล 0-3855-1666 08-7609-2756
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสถียร   เหล�เกิ้มหุ่ง 0-3855-1666 08-9093-9472
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สงคร�ม   ปั้นเอี่ยม 0-3855-1666 08-0100-4949
สวป. พ.ต.ท. กฤษณ์    บุญเรืองคณ�ภรณ์ 0-3855-1666 08-1715-8183
สวป. พ.ต.ต. สมศักดิ์   อินสุข 0-3855-1666 08-1377-5575
สว.สส. พ.ต.ท. วร�นนท์   บุร�ณรมย์ 0-3855-1666 08-1928-5355
สว.ธร. พ.ต.ท. ประวิทย์   นิติก�ล 0-3855-1666 08-9445-7667

สภ.บางคล้า    โทรศัพท์กล�ง  0-3854-1111    โทรส�รกล�ง  0-3854-1111 [400]
ผกก. พ.ต.อ. ธนู   พวงมณี 0-3854-1111 [301] 08-1313-6627
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   โลหะเวช 0-3854-1111 [307] 08-1456-7577
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนินทร์    เดชชีวะ 0-3854-1111 [409] 08-6315-6613
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิมฉัตร   น�คเสน 0-3854-1111 [409] 08-7797-3796
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เดชฤทธิ์   ศรีคช� 0-3854-1111 [408] 08-4773-0965
สวป. พ.ต.ท. ธน�    มีสมบัติ 0-3854-1111 [315] 08-9832-9995
สว.สส. พ.ต.ท. จักรี  วงษ์จินด� 0-3854-1111 [409] 08-6148-9285
สว.ธร. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ศรีสมบูรณ์ 0-3854-1111 [403] 08-0571-3598

สภ.สนามชัยเขต     โทรศัพท์กล�ง  0-3859-7100, 0-3859-7987   โทรส�รกล�ง  0-3859-7988
ผกก. พ.ต.อ. เผ่�ภ�กร   ร�มนุช 0-3859-7100 09-1549-2642
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   ส�รชน 0-3859-7100 08-1812-2198
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย  ชำ�นิ 0-3859-7100 08-1927-5113
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉล�ด   นร�รักษ์ 0-3859-7100 08-9831-4708
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บันเทิง   เก�ไศยนันท์ 0-3859-7100 08-9408-7484
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เสรี   ประเสริฐล�ภ 0-3859-7100 08-1400-5971
สวป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   อุดม 0-3859-7100 09-4424-5298
สว.สส. พ.ต.ท. เอกกนก   นระจันทร์โท 0-3859-7100 08-1865-7491
สว.ธร. พ.ต.ท. ประเทือง   อิศพร 0-3859-7988 08-6833-4987

สภ.แปลงยาว    โทรศัพท์กล�ง  0-3858-9111    โทรส�รกล�ง  0-3858-9463  IP : 602123
ผกก. พ.ต.อ. ประภ�ส   เหมือนปิ๋ว 0-3858-9111 08-1650-8727
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพศ�ล   มะยงค์ - 08-6095-0002
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยพศ   พ่วงแพ 0-3858-9111 08-1777-9501
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์   ธรรมชัยกุล 0-3858-9111 08-1782-6840
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   แพงไพรี 0-3858-9111 08-7351-5939
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิชัยภัส   ทวีธนโภคิน 0-3858-9111 09-8859-6991
สวป. พ.ต.ท. วรรณกิจ   บูรณ์เจริญ 0-3858-9111 08-1588-8326
สว.สส. พ.ต.ท. พิชิต   วัฒโน 0-3858-9111 09-2258-9969
สว.ธร. พ.ต.ต. โรจนศักดิ์   ธนโชคเช�วพัฒน์ 0-3858-9111 08-2709-2425
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สภ.ราชสาส์น    โทรศัพท์กล�ง  0-3859-1100    โทรส�รกล�ง  0-3859-1100
ผกก. พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   ถนัดหนังสือ 0-3859-1100 08-9811-8913
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สนั่น   คงรัตน์ 0-3859-1100 08-1863-3634
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิศ�ล   ลิ้มมณี 0-3859-1100 08-1940-7426
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิพนธ์   ดลพัลลภ 0-3859-1100 08-1996-6160
สวป. พ.ต.ท. อัศม์เดช   มุ่งลือ 0-3859-1100 08-1234-3854
สว.สส. พ.ต.ท. สุรชัย   วัชรพ�ณิชย์ 0-3859-1100 08-1649-5253
สว.ธร. พ.ต.ท. ธนภณ   สระสำ�ลี 0-3859-1100 08-7706-3769

สภ.ท่าตะเกียบ   โทรศัพท์กล�ง  0-3850-8191    โทรส�รกล�ง  0-3850-8192
ผกก.  พ.ต.อ. ธีรวัจน์   เพิ่มวัฒนชัยกุล 0-3850-8191 08-1652-1192
รอง ผกก.ป.  พ.ต.ท. พิริยพงศ์   พงษ์สุวรรณ 0-3850-8191 08-1620-6145
รอง ผกก.สส.   พ.ต.ท. เทอดศักดิ์   วรรณพุฒ 0-3850-8191 08-1845-8993
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภัทศ�   เดชภ�คย์กุล 0-3850-8191 08-1949-3207
สวป.   พ.ต.ต. มนัส   จันทว�ด 0-3850-8191 08-5923-4154
สว.สส.  พ.ต.ท. พูนสิน   พรหมอินทร์ 0-3850-8191 08-1991-6579
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อิสร�นุวัฒน์   จงอภิชัยกุล 0-3850-8191 08-6755-7252
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุช�ติ   แย้มศักดิ์ 0-3850-8191 08-3597-2997
สว.ธร. ร.ต.อ. เสรี   อินคง 0-3850-8191 08-9603-4470

สภ.บางน�้าเปรี้ยว   โทรศัพท์กล�ง  0-3858-1218    โทรส�รกล�ง  0-3858-1365
ผกก. พ.ต.อ. สมนึก   ห�ญต� 0-3858-1219 08-1946-8770
รอง ผกก.ป.  พ.ต.ท. ศ�นิต   จะโนภ�ษ 0-3858-1218 08-7033-9001
รอง ผกก.สส.   พ.ต.ท. พรชัย   กิตติชญ�น์ธร 0-3858-1218 08-1820-5104
พงส.ผนพ. - - -
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   น�คชัยวัฒน� 0-3858-1218 08-1870-7200
สว.สส. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   กนกวิล�ศ 0-3858-1218 08-1833-4157
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง กฤษติญ�   ก๋งแก่น 0-3858-1218 08-1954-3034

สภ.คลองเขื่อน     โทรศัพท์กล�ง  0-3850-9111    โทรส�รกล�ง  0-3850-9253
ผกก. พ.ต.อ. รัฏฐ   ประทุมแก้ว 0-3850-9111 08-1894-3460
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   อนวัชสกุล 0-3850-9111 08-9206-4603
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ล�ยประดิษฐ์ 0-3850-9111 08-1807-6805
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนิต   คงเกียรติก้อง 0-3850-9111 08-9925-5393
สวป. พ.ต.ท. เอนก   เจริญผล 0-3850-9111 08-1983-2214
สว.สส. ร.ต.อ. สุธี   จันทน� 0-3850-9111 08-1448-3741
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติคม   จันทร์สง่� 0-3850-9111 08-8524-5001

สภ.บ้านโพธิ์    โทรศัพท์กล�ง  0-3858-7111-2     โทรส�รกล�ง  0-3858-7111-2
ผกก. พ.ต.อ. ช�ติ   ง�นพิทักษ์ 0-3858-7111 [211] 08-1860-5502
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมปอง   พูลศรี 0-3858-7111 [205] 08-6339-1676
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สมบูรณ์บริรักษ์ 0-3858-7111 [204] 08-1333-4379
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรภัทร   ด�ร�พงษ์ 0-3858-7111 [207] 08-6331-1500
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญโชว์   ทองกล่อม 0-3858-7111 [207] 08-9753-9585
สวป. พ.ต.ท. สรรชัย   สว่�งวงศ์ 0-3858-7111 [218] 08-6147-9244
สว.สส. พ.ต.ท. จตุพงษ์   คงสิม 0-3858-7111 [221] 08-5084-6007
สว.ธร. พ.ต.ท. อนันต์สิทธิ์   พิทักษ์ 0-3858-7111 [212] 08-1636-0318

สภ.เขาหินซ้อน   โทรศัพท์กล�ง  0-3859-9100    โทรส�รกล�ง  0-3859-9101

ผกก. พ.ต.อ. ศรีสวัสดิ์   ว�รีสม�นคุณ 0-3859-9100-1 08-1820-1885
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประวิทย์   ว่องไว 0-3859-9100-1 08-9833-6224
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชะรินทร์   ง�มวงษ์น้อย 0-3859-9100-1 08-1954-1577
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทินกร   อ�จเจริญ 0-3859-9100-1 08-1429-8078
สวป. พ.ต.ท. จำ�เริญ   ส�รโชติ 0-3859-9100-1 08-7587-1589
สว.สส. ร.ต.อ. อ�ทิตย์   สุนทวนิค 0-3859-9100-1 08-6334-6660
สว.อก. ร.ต.อ. คณิสร   นองเนือง 0-3859-9100-1 08-1919-4044

สภ.แสนภูดาษ     โทรศัพท์กล�ง  0-3857-7222      โทรส�รกล�ง  0-3857-7111

ผกก. พ.ต.อ. นิคม   ขำ�ชื่น 0-3857-7344 08-1664-2118
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชิตพล    ยืนย�ว 0-3857-7222 08-0824-3847
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ตรี    ทิพย์อัมพร 0-3857-7222 08-1595-9933
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดุษฎี   ศุกรเสพย์ 0-3857-7222 08-1806-4138
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนุเชษฐ์   ก�ศสมบูรณ์ 0-3857-7222 08-1908-6918
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�คินัย   เมรสนัด 0-3857-7222 08-9698-2229
สวป. พ.ต.ต. เสน่ห์    เจริญจิตร 0-3857-7222 08-6355-7676
สว.สส. พ.ต.ท. สุชิน    ฉิมพยัคฆ์ 0-3857-7222 08-6113-3300
สว.อก. พ.ต.ต. ช�ตรี   นิยมไพศ�ลสุข 0-3857-7222 08-1435-7845

สภ.ฉิมพลี    โทรศัพท์กล�ง   0-3858-5118    โทรส�รกล�ง  0-3858-5123
ผกก. พ.ต.อ. ช�ติพรรณ์    ศรีอภิรมย์ 0-3858-5123 08-6846-3488
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัฒน์ชัย   สุขธย�รักษ์ 0-3858-5123 08-9931-9993
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพงศ์   เชื้อสวัสดิ์ 0-3858-5123 08-1806-6218
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤชพนท์   รักจรรย�บรรณ 0-3858-5123 09-2271-1475
สวป. พ.ต.ท. สมทบ   บุญหิรัญ 0-3858-5123 08-1340-4649
สว.สส. พ.ต.ท. ธัญญะ   จันลองภ�ส 0-3858-5123 08-1636-9871
สว.อก. พ.ต.ท. อำ�ไพ   นิ่มสุวรรณ์ 0-3858-5123 08-9340-6099

สภ.บางขนาก    โทรศัพท์กล�ง  0-3850-2224   โทรส�รกล�ง  0-3852-4355
สวญ. พ.ต.ท. พัฒนจักร   สังวรศิล 0-3850-2224 08-1863-1170
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมพล   ขำ�คง 0-3850-2224 08-1754-8568
สวป. พ.ต.ต. พีรเดช   ขอนดอก 0-3850-2224 08-9406-4277
สว.สส. พ.ต.ท. สุช�ติ   นีซัง 0-3850-2224 08-1983-6696
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.วังคู   โทรศัพท์กล�ง  0-3855-2428    โทรส�รกล�ง  0-3858-4423
สวญ. พ.ต.ท. ช�ยุต   ชื่นใจชนก 0-3855-2428 08-1982-4496
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สืบศักดิ์   สืบสกุล 0-3855-2428 08-1687-8174
สวป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   อ�กียวงศ์ 0-3855-2428 08-1735-4502
สว.สส. พ.ต.ท. บรรฑุรย์   ผลิตนนท์เกียรติ 0-3855-2428 08-1495-7083

สภ.สาวชะโงก  โทรศัพท์กล�ง  0-3858-4423    โทรส�รกล�ง  0-3858-4423
สว. พ.ต.ท. ธงชัย   วงษ์บุดด� 0-3858-4423 08-1356-5531
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐธัญ   อู่พิทักษ์ 0-3858-4423 08-1867-1509

สภ.หนองแหน   โทรศัพท์กล�ง  0-3854-7222     โทรส�รกล�ง  0-3854-7222
สว. พ.ต.ท. วิช�ญ   ส�รก�ร 0-3854-8222 08-5949-6445
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัตนบดินทร์   รอยเวียงคำ� 0-3854-8222 08-9248-7035

ต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุร	ี Chon	Buri	Provincial	Police	
27/14  ถนนโรงพยำบำลเก่ำ   ต�ำบลบำงปลำสร้อย   อ�ำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์กลำง  0-3827-5576    โทรสำรกลำง  0-3826-0990

Web Site : www.chonburi.police.go.th     E-mail : chonburi@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. นิติพงศ์  เนียมน้อย 0-3827-5571 08-5246-2491
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุภธีร์   บุญครอง 0-3826-0992 08-1824-9564
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวิช�ญ   ญ�ณกิตติกุล 0-3828-7300 09-2429-3616
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิสิฏฐ   โปรยรุ่งโรจน์ 0-3828-7280 08-1257-8828
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรัชญ�   ประส�นสุข 0-3828-7446 08-1633-6636
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์รพี   เพียวพนิช 0-3826-0991 08-1982-5511
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไตรรงค์   ผิวพรรณ - 08-9126-3646
พงส.ผชช. พ.ต.อ. ช�คริต   สวัสดี - 08-1683-9203

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กิตติพัฒน์   พงษ์พนัส 0-3826-1071 08-3914-2222
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชวรัตน์    สสิวงศ์ 0-3827-5575 08-9244-5445
รอง ผกก. พ.ต.ท. พลกฤต  ขำ�เสถียร 0-3827-5575 08-1865-4115
สว. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์   ขำ�สอ�ด 0-3827-5572 08-1377-3277
สว. พ.ต.ท. อ�นุภ�พ  ค�ดีวี 0-3826-1071 08-5111-7918
สว. พ.ต.ต. ธีระชัย  บุญเสริม 0-3827-5573 08-6821-3423
สว. พ.ต.ต. สรวิชญ์  มหัทธนวิศิษฎ์ 0-3827-5574 08-3777-3168
สว. พ.ต.ต. อภิช�ติ   มวยมั่น - 08-1453-0738
สว. พ.ต.ท.หญิง ป�รีรัตน์   วงศ์ก�ไสย 0-3826-0994 08-4790-1212
สว. พ.ต.ต. ธนสิทธิ์  แก่นลืม - 09-8359-1536

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ฐิติวัฒน์   สุริยฉ�ย 0-3828-7966 08-1655-5995
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัณฑิต   ธรรมอนันต์ 0-3828-7966 08-1830-8010
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ถนอมศักดิ์   อินทรบุตร 0-3828-7966 08-1345-6262
สว. พ.ต.ท. วิโรจน์   แย้มปร�ศรัย 0-3828-7966 08-9899-2255
สว. พ.ต.ท. ปริญญ�   เดชธรรมฤทธิ์ 0-3828-7966 09-1449-9626
สว. พ.ต.ต. สุวิทย�   ม�ประจักษ์ 0-3828-7966 08-3032-9539
สว. พ.ต.ต. เกริก   อนันต์ 0-3828-7966 08-9833-1771
สว. พ.ต.ต. ปุรเชษฐ์   รัตนวิจิตร - 08-1156-1140
สว. ร.ต.อ. จิรพงศ์   สิทธิธัญลักษณ์ 0-3827-5576 09-2337-6535

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวัติ   ง�มสม 0-3826-0993 08-4093-9840
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พล�กร   วีระจิตต์ 0-3826-0993 08-1909-5958
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญงิ สิญ�ภทัร  ประมวลญ�ติ 0-3826-0993 08-9534-2461

สภ.เมืองชลบุรี  โทรศัพท์กล�ง  0-3827-4401-3   โทรส�รกล�ง  0-3828-7500 
ผกก. พ.ต.อ. จิระวุฒิ   ตันฑศรี 0-3827-3020 09-9936-2036
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์   อ�จว�รินทร์ 0-3827-4401-3 08-1996-5686
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท .คมน์สรณ์   ม�บำ�รุง 0-3827-4401-3 08-1578-9115
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ณัฐเศรษฐ์   ส�ริม�น 0-3827-4401-3 09-0634-9191
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันติ     ชูเชิด 0-3827-4401-3 08-1859-3279
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   สมบูรณ์ 0-3827-4401-3 08-5577-7748
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วินิจ   ผันอ�ก�ศ 0-3827-4401-3 08-4868-8858
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมหม�ย   ชนะพะเน�ว์ 0-3827-4401-3 08-2469-3912
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภชัย   อ่วมประเสริฐ 0-3827-4401-3 08-0472-7440
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิชัยธนศิลป์   สินพิชัย 0-3827-4401-3 08-6321-5433
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิธิศ   ทองดี 0-3827-4401-3 08-4946-5011
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชินวัชร์   ธิศ�ล� 0-3827-4401-3 08-1863-5997
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สมศักดิ์   คำ�มูมี 0-3827-4401-3 08-7958-0890
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สำ�เริง   แนวอินทร์ 0-3827-4401-3 08-4869-6455
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เผชิญ   พรหมมี 0-3827-4401-3 08-9462-9347
สวป. พ.ต.ท. ณธเดช   ท่�ไชย 0-3827-4401-3 08-9145-2041
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   เมืองใย 0-3827-4401-3 08-6315-3984
สวป. พ.ต.ท. บรรเจิด   รัตนยุวกร 0-3827-4401-3 08-1864-8471
สวป. พ.ต.ต. ชินพัฒน์   พุทธเมตต� 0-3827-4401-3 08-9207-0267
สว.จร. พ.ต.ท. ณรงค์เดช   ตนะพูนสิน 0-3827-4401-3 08-6523-4569
สว.สส. พ.ต.ท. เช�ว์   ต่�ยใหญ่จีด 0-3827-4401-3 08-6327-0358
สว.สส. ร.ต.อ. เศรษฐภุชงค์   มีกุล 0-3827-4401-3 08-9895-6071
สว.อก. พ.ต.ท. ณัฏฐ์   คำ�ก้อน 0-3827-4401-3 08-3301-7659

สภ.แสนสุข  โทรศัพท์กล�ง  0-3838-5411-2    โทรส�รกล�ง  0-3838-4035   
ผกก. พ.ต.อ. เชี่ยวช�ญ   เพิ่มพูล 0-3838-5411-2 08-1715-4592
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชูเกียรติ   ตรีเพ็ชร 0-3838-5411-2 08-4362-6528
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิรโรจน์   โรจน์ภ�นุพัชร์ 0-3838-5411-2 08-1575-7306
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปพนพัชร์   ใบย� 0-3838-5411-2 08-1171-7978
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัฐภ�ค   โสภ�พ 0-3838-5411-2 08-1954-7145
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรวัฒน์   จันทร์ศรีเพชร 0-3838-5411-2 09-4547-8229
สวป. พ.ต.ท. ธน�วินทร์   แก้วเสียง 0-3838-5411-2 08-1684-6066
สวป. พ.ต.ท. ชนะทัต   นวคุณรังสี 0-3838-5411-2 08-1781-1780
สวป. พ.ต.ท. เสกสรรค์   ศรีเพริศ 0-3838-5411-2 08-1994-1433
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย   พวงทอง 0-3838-5411-2 08-1782-6681
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สถ�พร   พิมพ� 0-3838-5411-2 08-9832-0993

สภ.พานทอง  โทรศัพท์กล�ง  0-3845-1978    โทรส�รกล�ง  0-3845-1978  
ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   สมสถ�น 0-3845-1978 08-4866-7878
พงส. พ.ต.ท. สงกร�นต์   สันวงค์ 0-3845-1978 08-1885-0733
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกร�ช   อภิวัฒน์ว�จ� 0-3845-1978 08-1357-4848
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูวดล   พิสุทธินรเศรษฐ์ 0-3845-1978 08-1683-5788
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เริงศักดิ์   สุขเจริญ 0-384- 1978 08-1862-7131
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤษณะ   วจะสุวรรณ 0-3845-1978 08-6846-0480
สวป. พ.ต.ท. ชัยรัชช์กิตติ์   ชัยปฏิวัติ 0-3845-1978 08-2709-7530
สวป. พ.ต.ท. วีระชัย   พร�นอังกูร 0-3845-1978 08-7833-4218
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภวัฒน์   ลัทธปรีช� 0-3845-1978 08-9536-9536
สว.อก. พ.ต.ต. คธ�   รักษ�สุข 0-3845-1978 08-9784-1288
สภ.พนัสนิคม  โทรศัพท์กล�ง  0-3846-1359     โทรส�รกล�ง  0-3846-1222   
ผกก. พ.ต.อ. อ�รมภ์   จันทน� 0-3846-1359 [21]  08-7581-9595
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ประพันธ์   วังคะออม 0-3846-1359 [25] 08-1815-2078
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูมิสิน    ภู่สุวรรณ 0-3846-1359 [34] 08-6317-4727
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีรฤทธิ์   ดิษเจริญ 0-3846-1359 [35] 08-9523-4995
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงษ์พิสุทธิ์   กฤตนันท์ 0-3846-1359 [24] 08-1381-1273
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นันทพนธ์   น�ในบุญ 0-3841-1359 [24] 08-3597-4906
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย  โค้วถ�วร 0-3846-1359 [14] 08-1575-9215
สวป. พ.ต.ต. ร�เชน  เง�ะจันทร� 0-3846-1359 [14] 08-9605-6139
สวป. (จร.) พ.ต.ท. สุพิน   เน�ว์ประโคน 0-3846-1359 [14] 08-1589-7061
สว.สส. พ.ต.ต. จำ�รัส  ทองจินด� 0-3846-1359 [24] 08-4662-7588
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุพรรณ�   เจริญสุข 0-3846-1359 [22] 08-1341-7775

สภ.เกาะจันทร์   โทรศัพท์กล�ง  0-3820-9111   โทรส�รกล�ง  0-3820-9111   
ผกก. พ.ต.อ. มนตรี   รอดปร�ณี 0-3820-9111 08-7581-9595
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยรัตน์   กุลพ�นิช 0-3820-9111 08-1154-6446
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประจวบ   เสนท� 0-3820-9111 08-0098-3838
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กมลชัย   จิตรีสรรพ 0-3820-9111 08-7343-6681
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปร�ก�ร   บุญเทส 0-3820-9111 08-7139-7345
สวป. พ.ต.ท. นร�วิชญ์   รอดกสิกรรม 0-3820-9111 08-9607-9551
สว.สส. พ.ต.ท. รังสฤษดิ์   เจริญสุข 0-3820-9111 08-4020-2221
สว.อก. พ.ต.ท. ศุภณัฏฐ   พูลแก้วธนพงษ์ 0-3820-9111 08-1300-7776
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สภ.บ้านบึง   โทรศัพท์กล�ง  0-3844-6005   โทรส�รกล�ง  0-3844-6003  
ผกก. พ.ต.อ. ดุษฎี  กุญชร ณ อยุธย� 0-3844-6005 08-1407-1100
พงส.ผทค. พ.ต.อ.หญิง ศิรประภ�   สภุ�รตันโชติ 0-3844-6005 08-1808-0401
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิทธิโชค   ลือโลก 0-3844-6005 08-1576-2333
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤตธน   กันสถิตย์ 0-3844-6005 08-1761-4836
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   แจ่มจำ�รัส 0-3844-6005 08-1377-3024
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์   น�มดุ้ง 0-3844-6005 08-9801-8770
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรัช   ห�สิน 0-3844-6005 08-1933-2232
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   ตระกูลไทย 0-3844-6005 08-1497-3309
สวป. พ.ต.ท. ธนเทพ   กองชุมพล 0-3844-6005 08-7561-5544
สวป. พ.ต.ท. วัฒนชัย   แสงฤทธิ์ 0-3844-6005 08-1861-7367
สวป.จร. พ.ต.ท. ฐ�ปนะ   คลอสุวรรณ� 0-3844-6005 08-1375-8277
สว.สส. พ.ต.ท. ส�คร   กันห� 0-3844-6005 08-4399-9485

สภ.คลองกิ่ว   โทรศัพท์กล�ง  0-3820-1390   โทรส�รกล�ง  0-3820-1911   
ผกก. พ.ต.อ. ชีวิณ   เนื่องจำ�นงค์ 0-3820-1390 08-1781-1819
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉัตรไชย    กรุดพันธ์ 0-3820-1390 08-1861-6030
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุวรรณ   ตรีสุวรรณ์ 0-3820-1390 08-1622-4486
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปริญญ�   วงศ์กล้� 0-3820-1390 08-1846-1439
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดำ�รง   น�มเขต 0-3820-1390 09-5535-9695
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยชล   ศักดิ์ประศ�สตร์ 0-3820-1390 08-1865-1170
สวป. พ.ต.ท. ทะนงศักดิ์   สุวรรณวัฒน์ 0-3820-1390 08-6905-6364
สว.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์นที   ก้�นทอง 0-3820-1390 08-1845-2651
สว.อก. พ.ต.ต. สมม�ตร   ศรีสมยศ 0-3820-1390 08-4916-7887

สภ.บ่อทอง   โทรศัพท์กล�ง  0-3821-1300   โทรส�รกล�ง  0-3821-1299   
ผกก. พ.ต.อ. เสมอ   อ่อนมั่ง 0-3821-1300 08-9244-7773
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธงชัย   สุขเจริญ 0-3821-1300 08-6240-9493
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประกอบ   แสงพริ้ง 0-3821-1300 08-1762-4310
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์พิษณุ   ธนิสร์พรผล 0-3821-1300 08-5096-8398
พงส.ผนก. ร.ต.อ. พงศกร   ผันผ่อน 0-3821-1300 08-9829-2393
สวป. พ.ต.ท. พีรเดช   ดุษเจริญสุข 0-3821-1300 08-1653-9595
สวป.(ปฏิบัติหน้�ที่ สว.จร.) พ.ต.ท. ภ�กร   คมขำ� 0-3821-1300 08-6989-3388
สว.สส. พ.ต.ท. เจริญ   ชัยชะนะ 0-3821-1300 08-1295-9392
สว.อก. พ.ต.ท. วศพล   แสงเทพ 0-3821-1300 08-1638-3738

สภ.หนองใหญ่   โทรศัพท์กล�ง  0-3821-9299   โทรส�รกล�ง  0-3821-9300  
ผกก. พ.ต.อ. สุรพงษ์   ไทยประเสริฐ 0-3821-9299 08-1866-3111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกดิษฐ์   สีมูล 0-3821-9299 08-9666-2811
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนกฤต   ล�ภอิทธิสันต์ 0-3821-9299 08-2258-3773
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สถ�พร   บุญน�ค 0-3821-9299 08-1486-0443
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรพล   กิจยะก�นนท์ 0-3821-9299 08-9748-4949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัฏ   บรรทัดเทียง 0-3821-9299 08-8216-1789
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐวรรธฏ์   ศรีทองเพ็ชร 0-3821-9299 08-1452-1836
สวป. พ.ต.ต. ศักรินทร์   ศิริม�นะ 0-3821-9299 08-1588-5011
สว.สส. พ.ต.ต. ธรรศพงศ์   อ�ทรกิจวัฒน์ 0-3821-9299 08-3115-3555
สว.อก. พ.ต.ท. ล�นสัก   กลับน้อย 0-3821-9299 08-1974-4417

สภ.ศรีราชา   โทรศัพท์กล�ง  0-3831-1111-2     โทรส�รกล�ง  0-3832-7007 
ผกก. พ.ต.อ. ภพพล    จักกะพ�ก 0-3831-3300 08-1649-9959
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นฤน�ท   น่�บูรณะ 0-3831-1112 [113] 08-6544-5044
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศิระกร�น   ต้นสงวน 0-3831-1112 [112] 08-1613-0549
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คงศักดิ์   บุญสื่อสุวรรณ 0-3831-1112 [114] 08-6852-8737
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทิน   นิลแย้ม 0-3831-1112 [115] 08-6385-6899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวัติ   ง�มสม 0-3831-1112 [115] 08-4093-9404
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ตรีเพชร   ชลธีวศร�นนท์ 0-3831-1112 [115] 08-0644-8899
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช่วงโชติ   มงคลธน�ยุทธ 0-3831-1112 [115] 08-9895-5327
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุกิจ    เหมร� 0-3831-1112 [115] 08-1619-4604
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เทียนชัย   เนื่องจำ�นงค์ 0-3831-1112 [115] 08-1399-3788
สวป. พ.ต.ท. สุวิจักขณ์   เรืองนวมดี 0-3831-1112 [120] 08-1575-9395
สวป. พ.ต.ท. สุรชัย   โพธิ์แก้ว 0-3831-1112 [120] 08-3031-5859
สวป. พ.ต.ท. ณัฐพล   เย�วครุฑ 0-3831-1112 [120] 08-1720-5207
สวป. พ.ต.ต. สมช�ย   ปัดภัย 0-3831-1112 [120] 08-1983-1769
สว.จร. พ.ต.ต. ตรงศักดิ์   เพชรห�ญ 0-3831-1112 [116] 08-1880-4657
สว.สส. พ.ต.ต. เดชช�ติ   อ�สว่�ง 0-3831-1112 [114] 08-2488-1866
สว.อก. พ.ต.ต. เกรียงไกร   มีแสง 0-3831-1112 [115] 08-6849-1494

สภ.บ่อวิน   โทรศัพท์กล�ง  0-3806-7313    โทรส�รกล�ง  0-3806-7313  
ผกก. พ.ต.อ. กรพัฒน์   หอมหวล 0-3806-7313 08-1822-6240
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิวัต   ตระกูลดี 0-3806-7313 08-1940-0582
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   เพ็ชรพลอย 0-3806-7313 08-1945-4499
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอนก   บุตรอินทร์ 0-3806-7313 08-1760-1326
สวป. พ.ต.ต. กฤษณ์   ม�สุข 0-3806-7313 08-9151-5159
สว.สส. พ.ต.ต. อลงกต   คชแก้ว 0-3806-7313 08-1922-4033
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริวุฒิ   พัดวิจิตร 0-3806-7313 08-6513-6342

สภ.แหลมฉบัง   โทรศัพท์กล�ง  0-3849-0555   โทรส�รกล�ง  0-3849-0557   
ผกก. พ.ต.อ. นิทัศน์    สสิวงศ์ 0-3849-0555 [101] 09-4191-4989
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชินโชติ    เสน�จักร์ 0-3849-0555 [103] 08-1575-5715
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูมิสิทธิ์   สิงห์เถื่อน 0-3849-0555 [105] 08-1888-8382
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิตย์   วิธินันทกิตต์ 0-3849-0555 [107] 08-1313-5154
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเมธ    ห�ญวิสัย 0-3849-0555 [104] 08-9938-3915
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พงส.ผนก. ร.ต.อ. ชำ�น�ญ   ก่อเกิด 0-3849-0555 [111] 09-2275-5539
สวป. พ.ต.ท. เอกรินทร์    สิกข�กูล 0-3849-0555 [108] 09-3516-4656
สวป. พ.ต.ต. ธนทร    รุ่งจิรพงษ์ 0-3849-0555 [102] 09-9056-4414
สวป. ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์   ธนจริวัฒน์ 0-3849-0555 [113] 08-1351-8027
สว.สส. พ.ต.ท. อ�นนท์   ต�ง�ม 0-3849-0555 [107] 08-6369-9257
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   ทองแท้ 0-3849-0555 [117] 08-1863-9811

สภ.สัตหีบ   โทรศัพท์กล�ง  0-3843-7112-3    โทรส�รกล�ง  0-3843-8183 
ผกก. พ.ต.อ. เมฒ�วิศ   ประดิษฐ์ผล 0-3843-7113 08-9936-3023
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์   คดีธรรม 0-3843-7113 09-3583-3364
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทัยเลิศ   ลือปือ 0-3843-7113 08-1339-9495
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิพนธ์   ป้อมสน�ม 0-3843-7113 08-1467-1446
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�สกร   ไพจิตต์ 0-3843-7113 08-1999-4848
สวป. พ.ต.ท. ภัทรพงศ์   แจ้งสุข 0-3843-7113 08-6330-6953
สวป. พ.ต.ต. วัชรชัย   มวยมั่น 0-3843-7113 09-6829-1615
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐพล   อะกะเรือน 0-3843-7113 08-9863-3728
สวป. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   เอี่ยมขจร 0-3843-7113 08-6503-6214
สว.อก. พ.ต.ท. วิเชียร   บุพลับ 0-3843-7113 08-1864-7548

สภ.บางละมุง   โทรศัพท์กล�ง  0-3822-1800   โทรส�รกล�ง  0-3822-1991   
ผกก. พ.ต.อ. ชนพัฒน์   นวลักษณ์ 0-3822-1800-1 08-1761-1776
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัชชพล   ภัทรศิริพร 0-3822-1800-1 08-1531-4552
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พัชรพล   จึงตระกูล 0-3822-1800-1 09-1187-4336
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนเสฏฐ์   ประช�ชัยศรี 0-3822-1800-1 08-1801-2223
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมัย   สมจิตร 0-3822-1800-1 08-1933-5792
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   มั่นศรี 0-3822-1800-1 08-1982-4571
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์   น�มพุทธ� 0-3822-1800-1 08-6378-7845
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธัชญ์ศักดิ์   จีรัฐติกุลชัย 0-3822-1800-1 08-6316-4298
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิติภูมิ   บุตรวงศ์ 0-3822-1800-1 08-1159-1586
สวป. พ.ต.ท. สุวิทย์   แสวงมงคล 0-3822-1800-1 08-7157-1571
สวป. พ.ต.ต. คมชนะ   อนันต� 0-3822-1800-1 08-3774-4460
สวป. พ.ต.ต. ปวริศ   แพงปัสส� 0-3822-1800-1 08-4216-9165
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�คภูมิ   น�คพนม 0-3822-1800-1 08-4388-6693
สว.อก. พ.ต.ต. ภูมิสิทธิ์   ยันตรพันธ์ 0-3822-1800-1 08-5625-3556

สภ.เมืองพัทยา   โทรศัพท์กล�ง  0-3842-0802-5   โทรส�รกล�ง  0-3842-4186 
ผกก. พ.ต.อ. สุขทัศน์   พุ่มพันธ์ม่วง 0-3842-0802-5 08-1354-6099
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อนุกูล   ปรีด�ยุทธ 0-3842-0802-5 08-1636-0544
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปวัชร์ชัย   สุดสคร 0-3842-0802-5 08-1814-1298
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมพ�น   สุขสำ�ร�ญ 0-3842-0802-5 08-4773-5500
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ   ศิริม�ก 0-3842-0802-5 09-4412-6994
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   เสือทอง 0-3842-0802-5 08-1945-9398
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไชยวิวัฒน์   จันทร 0-3842-0802-5 08-6368-5070
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   สำ�ฤทธิ์ 0-3842-0802-5 08-9832-2139
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เพท�ย   พุ่มเจริญ 0-3842-0802-5 08-9939-3100
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสวกตร์   รัตนเกียรติ 0-3842-0802-5 08-7101-7717
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพล   น�คขำ�พันธุ์ 0-3842-0802-5 08-4105-5757
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ออมสิน   สุขก�รค้� 0-3842-0802-5 08-9047-0456
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พศวัต   ศิริพรนพคุณ 0-3842-0802-5 08-9554-6489
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมคิด   สิทธิศ�สตร์ 0-3842-0802-5 08-1299-2291
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อ�นัน   เข็มขำ� 0-3842-0802-5 08-1993-8392
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติพงศ์   ศรีชำ�น�ญ 0-3842-0802-5 08-3113-3355
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลียว   บุญคุ้ม 0-3842-0802-5 08-1940-9080
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิทักษ์   เนินแสง 0-3842-0802-5 08-1782-5460
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เอกชัย   มูลลี 0-3842-0802-5 08-1591-6868
สวป. พ.ต.ท. สุนันท์   บัวสิงห์ 0-3842-0802-5 08-3113-9624
สวป. พ.ต.ท. ปัญจนนท์   วิจิตรโท 0-3842-0802-5 08-1877-3854
สวป. พ.ต.ท. โกวิทย์   สวัสดิ์มงคล 0-3842-0802-5 08-1535-5924
สวป. พ.ต.ต. ศรัณยพงศ์   ใหมทองกุลธร 0-3842-4186 08-7122-1444
สว.จร. พ.ต.ท. โชติ   ละม่อม 0-3842-4186 08-5650-9791
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   หนูสลุง 0-3842-4186 08-5446-6200
สว.สส. พ.ต.ต. ชูศักดิ์   ปิ่นรัตน์ 0-3842-4186 08-4044-1391
สว.อก. พ.ต.ต. สุรเดช   น�มโยธ� 0-3842-4186 08-1686-8943

สภ.พลูตาหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-3824-5518    โทรส�รกล�ง  0-3824-5518   
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์เดช   ทัพพะจ�ยะ 0-3824-5518 09-2434-2567
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บำ�รุง   รักษ์บำ�รุงสกุล 0-3824-5518 08-1305-7406
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤติธี   พุฒศิริ 0-3824-5518 08-1847-8586
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เตชิด   กุลกนิษฐ  0-3824-5518 09-4964-4222
สวป. พ.ต.ท. นิเทศ   สุช�รี 0-3824-5518 08-9931-9341
สว.สส. พ.ต.ต. พิสิฐ   กิจขุนทด 0-3824-5518 08-5818-1118
สว.อก. พ.ต.ต. พิทักษ์เทพ   ส�ยทอง 0-3824-5518 08-6610-0696

สภ.เกาะสีชัง    โทรศัพท์กล�ง  0-3821-6218-9   โทรส�รกล�ง  0-3821-6218   

ผกก. พ.ต.อ. นิพนธ์   คล้�ยสิงห์ 0-3821-6218-9 08-1683-2990
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอนก   วงค์สละ 0-3821-6218-9 08-6835-6877
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยยศ   กองทอง 0-3821-6218-9 08-6835-0833
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สร�วุธ   ศรีวิฑูรย์ศักดิ์ 0-3821-6218-9 08-0507-6543
สวป. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   มีกะจิตร์ 0-3821-6218-9 08-1653-3811
สว.สส. พ.ต.ท. ธงชัย   จันทร์กระจ่�ง 0-3821-6218-9 08-1293-2094
สว.อก. พ.ต.ต. เนติธร  รัตนสุช�นันธ์ 0-3821-6218-9 08-9042-7444
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สภ.เสม็ด   โทรศัพท์กล�ง  0-3846-7000   โทรส�รกล�ง  0-3846-7000  
ผกก. พ.ต.อ. ชูธเรศ    ยิ่งยงดำ�รงสกุล 0-3846-7000 08-8686-8635
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ตุลวุฒิ    วิม�ล� 0-3846-7000 08-1710-0585
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พูนชัย    ชูรัตน์ 0-3846-7000 08-7940-6262
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐนพงศ์    โพธิ์ทิ 0-3846-7000 08-1555-5541
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ตรีเพชร   ชลชีวศร�นนท์ 0-3846-7000 08-0644-8899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วุฒินันท์    น�มแสง 0-3846-7000 08-1562-0689
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประทีป    ทองดี 0-3846-7000 08-1782-5838
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์   วงศ์ก�ฬสินธุ์ 0-3846-7000 08-1996-9921
สวป. ร.ต.อ. เทอดพงศ์    เมืองปัน 0-3846-7000 08-8807-4018
สวป.(จร.) ร.ต.อ. ธันยวิช    มณีโชติ 0-3846-7000 09-4449-3345
สว.สส. พ.ต.ต. เฉลมิชยั    ประสทิธิกุ์ลไพศ�ล 0-3846-7000 08-6310-2601
สว.อก. ร.ต.อ. นพดล    รักษ�วงค์ 0-3846-7000 08-1999-4372

สภ.ดอนหัวฬ่อ   โทรศัพท์กล�ง  0-3844-0191   โทรส�รกล�ง  0-3844-0100   
ผกก. พ.ต.อ. จักร์ทิพย์   พ�ร�พันธกุล 0-3844-0191 08-1345-6047
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมศักดิ์    เอี่ยมอิ่ม 0-3844-0191 08-5342-9981
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีรศักดิ์    เกตุบุญลือ 0-3844-0191 08-6303-6965
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิร�วัฒน์   ศักดิ์ศรีวัฒน� 0-3844-0191 08-1782-1173
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัฎ   บรรทัดเที่ยง 0-3844-0191 08-5342-9981
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วศิน   กล้�วิกรณ์ 0-3844-0191 08-1864-3453
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงพล   ทองท�บ 0-3844-0191 08-1945-4643
สวป. พ.ต.ต. วัชระ    เจนสวัสดิ์ 0-3844-0191 08-6823-7979
สวป. พ.ต.ท. พิเชษฐ์    ศรีจันทร์ตร� 0-3844-0191 08-9999-3507
สว.สส. พ.ต.ต. ปิติชน    เทอดเกียรติกุล 0-3844-0191 08-6308-1059
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริศักดิ์   วงษ์วิวัฒน์ 0-3844-0191 08-6342-9276

สภ.หนองขาม   โทรศัพท์กล�ง  0-3834-7199    โทรส�รกล�ง  0-3834-7199   
ผกก. พ.ต.อ. คมสันต์    โยธคล 0-3834-7199 08-1621-9196
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   แป้นสุวรรณ 0-3834-7199 08-5399-5569
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์    เนื่องจำ�นงค์ 0-3834-7199 08-1862-3452
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ขจรศักดิ์    สมหวัง 0-3834-7199 08-1988-7381
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   ตันศิริสุข 0-3834-7199 08-1315-8088
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สมพงษ์   อติวงศ์ธ�ด� 0-3834-7199 08-1693-5890
สวป. พ.ต.ท. ช�ญ   ป�นมณี 0-3834-7199 08-1687-4049
สวป.(จร.) พ.ต.ต. เกียรติพงศ์   กมขุนทด 0-3834-7199 08-1110-1695
สว.สส. พ.ต.ต. สุริย�   ชูเกียรติศิริ 0-3834-7199 08-6106-5588
สว.อก. พ.ต.ต. จรัญ   ดลโสภณ 0-3834-7199 08-1864-2871

สภ.ห้วยใหญ่   โทรศัพท์กล�ง  0-3810-0713-4    โทรส�รกล�ง  0-3893-8399   
ผกก. พ.ต.อ. อนันต์   ภู่ระหงษ์ 0-3893-8399 08-1811-2478
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มิตรชัย   สิงห์ก�ล 0-3893-8399 08-1576-8099
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย    ผ่องใส 0-3893-8399 08-1762-1803
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรรภพร   กลั่นเรืองแสง 0-3893-8399 08-1983-8544
สวป. พ.ต.ท. วิช�ญวิทย์   เคยก�ร 0-3893-8399 08-6330-6953
สวป. พ.ต.ต. วัชรินทร์   หอมแช่ม 0-3893-8399 09-2456-9365
สว.สส. พ.ต.ท. ประณต   เพียรบุปผ� 0-3893-8399 08-1000-0199
สว.อก. พ.ต.ต. กฤตภ�ส   จำ�เนียรกุล 0-3893-8399 06-1654-2660

สภ.นาจอมเทียน   โทรศัพท์กล�ง  0-3825-5700    โทรส�รกล�ง  0-3825-5700   
ผกก. พ.ต.อ. ชุติเดช   จันทร์ทรง 0-3825-5700 08-1865-6379
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มงคล   บุญโชติ 0-3825-5700 08-6996-4453
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฐิติพงศ์   สุขเทียน 0-3825-5700 08-1294-6932
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชิตเดช�   สองห้อง 0-3825-5700 08-6414-4474
สวป. พ.ต.ท. วิศวรุตม์   ไทยธ�นี 0-3825-5700 08-4868-9970
สวป. พ.ต.ต. สันติพล   ภูวดลกนก 0-3825-5700 08-0101-7501
สว.สส. พ.ต.ต. คมวุฒิ   ดำ�รงโภคภัณฑ์ 0-3825-5700 08-1650-6517
สว.อก. พ.ต.ท.หญงิ กิง่แก้ว  เจรญิพิทกัษ์ประช� 0-3825-5700 08-5431-6565

สภ.หนองปรือ   โทรศัพท์กล�ง  0-3824-9820   โทรส�รกล�ง  0-3824-9843   
ผกก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   ง�มประดิษฐ์ 0-3824-9820 08-1863-8668
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนยศ   ยั่งยืน 0-3824-9820 08-1757-4264
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีรพัศ   สอนบุตรดี 0-3824-9820 08-6811-6565
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐปนัธ   ชญ�ณพัฒน์ 0-3824-9820 08-4946-9934
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนเดช   ดวงต�ปิยะชัย 0-3824-9820 08-9833-1310
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อธิคม   อภิชยนุกูลกิจ 0-3824-9820 08-6338-4219
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสน่ห์   ยศรุ่งเรือง 0-3824-9820 08-2791-5838
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมคิด   เฮียงเสถียร 0-3824-9820 08-4696-6526
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   โห้เหรียญ 0-3824-9820 08-6036-7264
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธีทัต   ตรุณจันทร์ 0-3824-9820 08-0638-5551
สวป. พ.ต.ท. สุดเขต   สิม�ธรรม 0-3824-9820 08-9114-4949
สว.จร. พ.ต.ต. นัทธก�นต์   ประทุมตรี 0-3824-9820 08-5516-2929
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐกร   มงคลมห� 0-3824-9820 08-9531-8663
สว.อก. พ.ต.ต. จำ�นงค์   ประสพสุขมั่งดี 0-3824-9820 09-0421-8585

ต�ารวจภูธรจังหวัดตราด	 Trat	Provincial	Police
13  ถนนสันติสุข  ต�ำบลบำงพระ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดตรำด  23000

โทรศัพท์กลำง  0-3951-1035   โทรสำรกลำง  0-3951-1846 

Web Site : www.trat.police.go.th.   E-mail : trat@police.p2.go.th 
ผบก. พล.ต.ต. วรัตม์ชัย   ศรีรัตนวุฑฒิ 0-3951-1265 08-5444-3939
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุจินต์   มีกะจิตต์ - 08-1442-9772
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนเทียร   พันธ์อิ่ม - 08-1863-2084
รอง ผบก. พ.ต.อ. วุฒิชัย   อนันต์ - 08-9833-5777
รอง ผบก. พ.ต.อ. หงษ์   มัชฌิม� - 08-1949-9118
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรวิทย์   พิม�ยกล�ง - 08-1846-0396
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสรี   เศรษฐกร - 08-1392-0380



ภ.2

232 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ฤทธิ์   น�มสง่� - 08-0627-0011
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณิชนันทน์   เอกสินชล 0-3951-1265 09-5539-0939
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิภ�ภรณ์  ไชยเพชร 0-3953-0635 08-1408-7582
สว. พ.ต.ต. บุญมี   สร้อยไซ 0-3953-0635 08-1277-8854
สว. พ.ต.ท. สุเทพ   สังข์ยัง 0-3951-1450 09-2639-4997
สว. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   จันทร์ง�ม 0-3952-0524 08-1804-5021
สว. พ.ต.ท. ว�นิช  ชลวนิช 0-3953-0634 08-9834-4608
สว. พ.ต.ท. พรเทพ   กิจเกษตรกุล 0-3952-0524 08-1686-8914
สว. พ.ต.ท.หญิง เย�วดี   หย�ดคำ� 0-3953-0636 08-1410-3411
สว. พ.ต.ท. พินิจ   ดรกันย� 0-3953-0635 08-9773-4715

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. บำ�รุง   ผลพูล - 08-5432-7435
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ประดับไทย - 08-1908-4282

กองก�ากับการสืบสวน       โทรศัพท์กล�ง  0-3951-0636      โทรส�รกล�ง  0-3951-1846

ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมพรรษ์   เป�อินทร์ 0-3953-0636 08-1815-1424
รอง ผกก. พ.ต.ท. จัตุรัตน์   รัตนไชยศรี 0-3953-0636 08-1995-4242
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติสัณห์   ชะนะ 0-3953-0636 08-1442-1705
สว. พ.ต.ท. อนุสรณ์   ทองดวง 0-3953-0636 08-6693-5298
สว. พ.ต.ท. กิตติธัช   สุภ�รี 0-3953-0636 08-9938-3826
สว. พ.ต.ท. วสุวัช   เกณิก�นนท์ 0-3959-9300 08-1377-3385
สว. ร.ต.อ. เสกศักดิ์  อ�ทรกิจวัฒน์ 0-3951-1846 08-4383-7070

สภ.เมอืงตราด โทรศพัท์กล�ง  0-3951-2522, 0-3952-0219    โทรส�รกล�ง  0-3951-2522 [107], 0-3952-0219
ผกก. พ.ต.อ. บุญส่ง   ปีกขุนทด 0-3951-2522 08-1654-6066
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศักด�  น�พรหม 0-3951-2522 08-9244-7402
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญเดช   มณีวรสิทธิ์ 0-3951-2522 08-1996-0963
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ   ถ�วรวิริยะนันท์ 0-3951-2522 08-1863-8660
สวป. พ.ต.ท. ชัยภัทร   ศรีอ�จ 0-3951-2522 08-1957-6355
สวป. พ.ต.ท. สนิท   นิลบุตร 0-3951-2522 08-1452-6769
สวป. พ.ต.ท. วันชัย   ฉัตรจันทร์ 0-3951-2522 08-7139-2964
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ฤทธิร�ช 0-3951-2522 08-1421-2643
สว.จร. ร.ต.อ. วิษณุ   แพทย์พิบูลย์ 0-3951-2522 08-8637-0707
สว.อก. ร.ต.อ. วัชรวิท   ชัยเชียงเอม 0-3951-2522 08-6848-1297
พงส.ผนก. ร.ต.อ. จักรพันธ์   เหมือนแก้ว 0-3951-2522 08-5562-8894

สภ.แหลมงอบ    โทรศัพท์กล�ง  0-3959-7253     โทรส�รกล�ง  0-3959-7253
ผกก. พ.ต.อ. พิษณุ   กิ่งแก้ว 0-3959-7253 08-1694-6563
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อภิรรักษ์   เจริญพร 0-3959-7253 08-1781-5899
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัชว�ล   รอดคำ�วงศ์ 0-3959-7253 08-6332-2830
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สวป. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   แจบไธสง 0-3959-7253 08-1590-6556
สว.สส. พ.ต.ท. สุทิน   ทองม้วน 0-3959-7253 08-9245-6255
สว.อก. พ.ต.ท. ธนส�ร  วรรธนะชีพ 0-3959-7253 08-1865-2090

สภ.เขาสมิง    โทรศัพท์กล�ง  0-3959-9100   โทรส�รกล�ง  0-3959-9100

ผกก. พ.ต.อ. จำ�ลอง   บำ�รุงศิลป์ 0-3959-9100 08-9834-9248
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พน   ประเสริฐศรี 0-3959-9100 08-9099-1811
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คำ�พันธ์   รุณพัฒน์ 0-3959-9100 08-1761-4599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พฤทธิ์   บุญปก 0-3959-9100 08-1905-8090
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิเชียร   ปั้นสุข 0-3959-9100 08-1429-4125
สวป. พ.ต.ท. วิทย�   ยืนยง 0-3959-9100 08-1598-7526
สวป. พ.ต.ท. วีระพันธ์   รักษ�ทัพ 0-3959-9100 08-1865-7310
สว.สส. พ.ต.ต. ธ�วิน   สุขพูล 0-3959-9100 08-1591-1149
สว.อก. พ.ต.ต. กิระวิศว์   แป้นสมบูรณ์ 0-3959-9100 08-9335-5859

สภ.คลองใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-3958-1552-3    โทรส�รกล�ง  0-3958-1510

ผกก. พ.ต.อ. จ�รึก   โชติโก 0-3958-1552 [101] 08-6918-8707
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุกรี   กฤษณรุ่งเรือง 0-3958-1552 [108] 08-5775-5656
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นคร  วงษ์เมืองแสน 0-3958-1552 [118] 08-1330-9534
สวป. พ.ต.ท. มงคล   ศิริเวช 0-3958-1552 [108] 08-6817-0737
สวป. พ.ต.ท. ดุสิต  วงศ์ไพกรณ์ 0-3958-1552 [108] 08-9231-4231
สว.สส. พ.ต.ท. กตัญญู   ศรีคง 0-3958-1552 [109] 08-7168-8889
สว.อก. พ.ต.ท. ยอดช�ย   วงศ์สุทัศน์ 0-3958-1552 [105] 08-1982-4217

สภ.บ่อไร่    โทรศัพท์กล�ง  0-3959-1021     โทรส�รกล�ง  0-3959-1500

ผกก. พ.ต.อ. บุญชนะ   ทองพัชรรัตน์ 0-3959-1021 08-1889-6648
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมย�   ด้วงเล็ก 0-3959-1021 08-6511-8966
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศึกษ�   ช�เรณู 0-3959-1021 08-6606-3836
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภมงคล   ถนอมนิ่ม 0-3959-1021 08-9244-4298
สวป. พ.ต.ท. สุนันท์   เปรมปรีย์ 0-3959-1021 08-4349-4398
สว.สส. พ.ต.ท. สมม�ตร   ตรงต่อกิจ 0-3959-1021 08-1828-3923
สว.อก. ร.ต.อ. เสริมเกียรติ  สืบส�ย 0-3959-1021 08-1663-1910

สภ.เกาะกูด     โทรศัพท์กล�ง  0-3952-5745       โทรส�รกล�ง  0-3952-5625

ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   สุขถ�วร 0-3952-5745 08-1921-1004
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สนธิพร   เล็กสถ�น 0-3952-5745 08-4779-8080
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วัชเรศร์   น้อยประดิษฐ์ 0-3952-5745 08-1862-5151
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิติธร   เดชระพีร์ 0-3952-5745 08-7717-1856
สวป. ร.ต.อ. ไพรัช   มณีพันธ์ 0-3952-5745 08-6363-2042
สว.สส. พ.ต.ต. จตุรงค์   สุขไทย 0-3952-5745 08-1495-9419
สว.อก. พ.ต.ท. สำ�รอง   ผ่องผล 0-3952-5745 08-9844-2419



ภ.2

234 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.เกาะช้าง    โทรศัพท์กล�ง  0-3958-6191     โทรส�รกล�ง  0-3958-6120

ผกก. พ.ต.อ. อ�วัฒน์   พิบูลย์สวัสดิ์ 0-3958-6191   08-1155-3838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   แสวงศักดิ์ 0-3958-6191   08-1782-5376
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   ห�ญสมุทร์ 0-3958-6191   08-1865-4115
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประส�ท   ส�ม�รถกุล 0-3958-6191   08-4362-6159
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บรรเจิด   กระจ่�งแสง 0-3958-6191   08-5937-2179
สวป. พ.ต.ท. พงศ์พินิต   พันธุ์สุระ 0-3958-6191   08-1523-0456
สวป. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   วันแรก 0-3958-6191   08-1996-3851
สว.สส. พ.ต.ท. อ�นนท์   สุนันท�รอด 0-3958-6191   08-1982-3359
สว.อก. พ.ต.ท. วันชัย   แก้วไชยะ 0-3958-6191   08-1576-7655

สภ.บ้านท่าเลื่อน     โทรศัพท์กล�ง  0-3951-7017    โทรส�รกล�ง  0-3951-7020

ผกก. พ.ต.อ. จักรกรินทร์   ทั่วสุภ�พ 0-3951-7017 08-1838-4502
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนันชัย   ขำ�พึ่งตน 0-3951-7017 08-6156-0773
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิสิทธิ์   วสุนันต์ 0-3951-7017 08-1939-3483
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ศร�ยุทธ  สงวนหงษ์ 0-3951-7017 08-5283-6064
สวป. พ.ต.ท. อรรคนิธิ์   แสงสุนีย์ 0-3951-7017 08-5216-6600
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยณรงค์   ผลสวัสดิ์ 0-3951-7017 08-5286-0500
สว.อก. พ.ต.ท. ณรงค์   ว�ริชพงศ์ 0-3951-7017 08-9832-8768

สภ.ไม้รูด     โทรศัพท์กล�ง  0-3950-1038       โทรส�รกล�ง  0-3950-1038

สวญ. พ.ต.ท. รณกร   รังสีไตรเดช 0-3950-1038 08-5277-8090
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนัตถ์   มั่งมี 0-3950-1038 08-5649-2886
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อมร   หงษ์คำ� 0-3950-1038 08-5275-8883
สวป. พ.ต.ท. ปิยะ   อุ่นเรือนง�ม 0-3950-1038 08-1982-3938
สว.สส. พ.ต.ท. สุช�ติ   บุญครอบ  0-3950-1038 08-2469-4773

สภ.หนองบอน   โทรศัพท์กล�ง  0-3954-5268      โทรส�รกล�ง  0-3954-5269-70

สวญ. พ.ต.ท. ศักดิ์วริทร์   แก้วมีศรี 0-3954-5268 09-7941-9519
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมศักดิ์    ผลกระโทก 0-3954-5268 08-1709-6038
สวป. พ.ต.ท. ทัศนัย   สุชีธง 0-3954-5268 08-1744-8413
สว.สส. พ.ต.ท. บริบูรณ์   เชื้อวงษ์ 0-3954-5268 08-3767-9329

สภ.อ่าวช่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-3954-3427-8    โทรส�รกล�ง  0-3954-3427-8

สว. พ.ต.ท. เสฏฐพงศ์   สุประเพียร 0-3954-3427-8  08-1314-3657
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประก�ศ   ไหวดี 0-3954-3427-8  08-2259-7715

สภ.ด่านชุมพล    โทรศัพท์กล�ง  0-3954-5268-9    โทรส�รกล�ง  0-3954-5270

สว. พ.ต.ท. ชัยกฤต   วิชิตม�ก 0-3954-5268-9 08-9606-3897
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รชต   บริสุทธิ์ 0-3954-5268-9 08-0638-5855
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ต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก	 Nakhon	Nayok	Provincial	Police
ถนนบ้ำนใหญ่   ต�ำบลนครนำยก  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครนำยก  26000

โทรศัพท์กลำง  0-3731-5088  โทรสำรกลำง  0-3731-2442  IP : 602173

Web Site : www.nakhonnayok.police.go.th  E-mail : nakhonnayok@police.p2.go.th, nakhonnayokpolice@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. อิทธิพล   อิทธิสำรรณชัย 0-3731-1536 08-1828-5595
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นพ   เกษร 0-3731-2442 08-1761-6726
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช่วงศักด�   บุรณศิริ   0-3731-2442 08-9814-2299
รอง ผบก. พ.ต.อ. สีห์ศักดิ์    สร้อยศรี 0-3731-2442 08-1829-3553
รอง ผบก. พ.ต.อ. นันทวุฒิ   สุวรรณละออง 0-3731-2442 08-1782-8299
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. นัฐพล   ชมศิริ 0-3731-1536 08-9614-8978

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุทธิศักดิ์   วันที 0-3731-2442 08-1577-8865
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิวุฒิ    สงวนสุข 0-3731-2442 08-1931-3240
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   พัทมุข 0-3731-2442 08-1483-8291
สว.ฝอ.1 (กพ.) พ.ต.ต. โสภ�    วิลัยวัน 0-3731-2442 08-9741-1760
สว.ฝอ.2 (ก�รข่�ว,เทคโน) พ.ต.ท. วุฒิภัทร   จรลำ�โกน 0-3731-2442 08-1654-1424
สว.ฝอ.3 (นผ.) พ.ต.ท. วิเชียร   สุขสว่�ง 0-3731-2442 08-3768-2752
สว.ฝอ.4 (กบ.) พ.ต.ท. ไมตรี   รุ่งเรือง 0-3731-2442 08-2209-8098
สว.ฝอ.5 (ปป.) พ.ต.ท. พงศ์พัทธ์   ธ�ร�ดล 0-3731-2442 08-1663-3336
สว.ฝอ.6 (งป.,กง.) พ.ต.ท.หญิง อ�รีรัตน์   นิติวงศ์วรกุล 0-3731-2442 08-1385-8784
สว.ฝอ.7 (คดีวินัย) พ.ต.ท. ภูวดล    วันน� 0-3731-2442 08-1295-9925

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยพร   ทองน�เพียง 0-3731-2442 08-7567-8730
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์   จิตบุณย์กุลธร 0-3731-2442 08-9401-4545

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐพงษ์    ปิตะบุตร 0-3731-5587 08-4002-2243
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   โปปัญจมะกุล 0-3731-5587 08-1780-6190
สว. พ.ต.ท. วรภพ   จำ�ป�เงิน 0-3731-5587 08-1377-2334
สว. พ.ต.ท. ชวิน    แสงพ�ณิชย์ 0-3731-2442 08-6933-9796

สภ.เมืองนครนายก   โทรศัพท์กล�ง  0-3731-1285    โทรส�รกล�ง  0-3731-1285  IP : 602174
ผกก. พ.ต.อ. รณภพ   พรอรุณ 0-3731-3549 08-1837-2867
พงส.ผนพ.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วรรณะ   คงค�รัตน์ 0-3731-3631 08-9833-5767
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สง่�   ท�งธรรม 0-3731-4727 08-9832-1212
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนชล   ห�ญชนะ 0-3731-3548 09-3453-8345
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงยศ   วรรณส�ตร์ 0-3731-3631 08-6113-7046
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   เชิดชู 0-3731-3548 09-4489-2029
สวป. พ.ต.ท. ไพรัตน์   เงินประเสริฐ 0-3731-4727 08-1736-9899
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สวป. พ.ต.ท. นฤดม   ตะบองทอง 0-3731-4727 08-1408-1087
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   สีแสง 0-3731-3548 08-1313-2887
สว.จร. พ.ต.ต. ปรัชญ�   จ�รุพงศ์ปรีด� 0-3731-2892 08-6410-7258

สภ.บ้านนา  โทรศัพท์กล�ง  0-3738-1999, 0-3738-2013    โทรส�รกล�ง  0-3738-2013  IP : 602175
ผกก. พ.ต.อ. คมกฤษ   ศรีผ่องง�ม 0-3738-1999 [717] 08-1424-4705
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ยงยุทธ   ม�ศิริ 0-3738-1999 [301] 08-1945-0920
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิพนธ์   มหินทรเทพ 0-3738-1999 [705] 08-1529-2589
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติ   ตันเสียง 0-3738-1999 [405] 08-7942-7979
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอกชัย   ศรีระหงษ์ 0-3738-1999 [301] 09-2679-0990
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัชพล   นุริตมนต์ 0-3738-1999 [301] 09-2862-2782
สวป. พ.ต.ท. กิตติ์พันธ์   ตันติถิรวัฒน์ 0-3738-1999 [205] 08-5729-5579
สวป. พ.ต.ท. มนต์ชัย   ไชยกูล 0-3738-1999 [705] 08-3015-3745
สว.สส. พ.ต.ต. ธนันท์วุฒิ   ธนันท์วุฒิวงศ์ 0-3738-1999 [405] 08-9895-6071
สว.อก. พ.ต.ท. สงัด   พันไธสง 0-3738-1999 [500] 08-7133-4216

สภ.องครักษ์   โทรศัพท์กล�ง  0-3739-1301    โทรส�รกล�ง  0-3739-1301   IP : 602176
ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   เกศวรรัตน์ 0-3739-1684 08-7145-1484
พงส.ผทค. พ.ต.อ. โอภ�ส   วลัยเพ็ชร 0-3739-1301 08-5094-9798
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   อยู่ไพร 0-3739-1301 08-1755-9554
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชินโชติ   จินด�เวช 0-3739-1301 08-1848-5305
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   กลำ่�น้อย 0-3739-1301 08-7905-6405
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัครพนธ์   พลเดช� 0-3739-1301 09-5845-4879
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   ปรึกษ� 0-3739-1301 08-1360-4092
สวป. พ.ต.ท. จิตติศักดิ์   จันทร์ง�ม 0-3739-1301 08-1653-1785
สวป. พ.ต.ต. พัสกร   พรหมอยู่ 0-3739-1301 08-1834-4941
สว.สส. พ.ต.ท. จุฑ�วุฒิ   ช่วงไชย 0-3739-1301 08-7550-0222
สว.อก. พ.ต.ต. ทัศน์พล   เกิดอยู่ 0-3739-1301 09-8475-7202

สภ.ปากพลี    โทรศัพท์กล�ง  0-3739-9600    โทรส�รกล�ง  0-3739-7964   IP : 602177
ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   สนิกว�ที 0-3739-9600 08-6813-6366
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จำ�ลอง   สงแพง 0-3739-9600 09-3860-8704
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นพ   แก้วกำ�เนิด 0-3739-9600 08-9939-6688
พงส.(ผนพ.)(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทรงพันธ์   ป�ลกะ 0-3739-9600 08-1429-7474
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   ร�ษีมีน 0-3739-9600 08-1302-4169
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�โรจน์   กองทอง 0-3739-9600 08-6368-5564
สวป. พ.ต.ท. ประยุทธ   รุ่งเป้� 0-3739-9600 08-6733-2720
สว.สส. พ.ต.ท. ชวินทร์   มัธยม�นันท์ 0-3739-9600 08-1940-2947
สว.อก. พ.ต.ท. อรรถพล   อยู่นุช 0-3739-7978 08-7485-5707

สภ.ดงละคร   โทรศัพท์กล�ง  0-3738-8249   IP : 602178
ผกก. พ.ต.อ. จิตรภ�ณุพงศ์   อุ่ยเจริญ 0-3738-8249 08-6141-4459
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชระ   ผล�ผล 0-3738-8249 08-1781-2505
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพจน์   ควนวิไล 0-3738-8249 08-1991-6229
สวป. พ.ต.ท. สถ�พร   คำ�หริ่ง 0-3738-8249 08-9151-3222
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เศรษฐ�   ม�กล้น 0-3738-8249 08-1985-5906
สว.สส พ.ต.ท. ฤทธิชัย   ทองเลิศ 0-3738-8249 08-9832-3133
สว.อก. พ.ต.ต. วัชระ  พุมม� 0-3738-8249 08-9819-7723

สภ.นาหินลาด   โทรศัพท์กล�ง  0-3738-9331    IP : 602179
สว. พ.ต.ท. สมพร     สุพลสงคร�ม 0-3738-9331 08-6796-6333
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพงษ์    เชื้อเชิง 0-3738-9331 08-1453-2347

ต�ารวจภูธรจังหวัดปราจนีบุร	ี Prachin	Buri	Provincial	Police
ถนนเทศบำลด�ำริ  ต�ำบลหน้ำเมือง   อ�ำเภอเมือง  จังหวัดปรำจีนบุรี 25000

โทรศัพท์กลำง  0-3721-2657  โทรสำรกลำง 0-3721-7167,  มท.31772,31775

Web Site : www.prachinburi.police.go.th,  E-mail : prachinburi@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วีระชัย   วิสุทธิอุทัยกุล 0-3745-2079 08-9911-9225
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นิต   ไตรภพ 0-3721-3213 [114] 08-1864-7943
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไชยยศ   จินด�ทอง 0-3721-3213 [115] 08-6677-5242
รอง ผบก. พ.ต.อ. สหัส   โหรวิชิต 0-3721-6757 08-1493-1186
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญญสิทธิ์   ว่องไว 0-3721-4846 08-1880-0259
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประก�ศ   พงษ์พ�นิช 0-3721-4845 08-1862-9933
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ธนพล   วงษ์บุบผ� 0-3754-2079 08-1862-0126

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วิช�ญ   ขยันง�น 0-3721-1135 08-1864-6824
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ มณฑ�ทพิย์   เหรยีญอ�รย์ี 0-3721-1135 08-1806-5865
รอง ผกก. พ.ต.ท. เริงศักดิ์   คดีธรรม 0-3721-1135 08-1399-3655
สว.ฝอ.1 พ.ต.ต. วีรยุทธ   ทิศกระโทก 0-3721-1135 08-1762-7742
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท. สุเวช   โตง�ม 0-3721-4487 08-5185-9608
สว.ฝอ.3 พ.ต.ต. อ�ทร   จิตรถิ่น 0-3721-1658 08-0069-2512
สว.ฝอ.4 พ.ต.ต. กรณ์พงษ์   สุขวิสิฎฐ์ 0-3721-4847 08-9747-1112
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. สุทัศน์   น�มกรณ์ 0-3721-3213 [851] 08-1918-2141
สว.ฝอ.6 พ.ต.ต. ว�ริพล   คำ�แขก 0-3721-2285 08-0642-0885
สว.ฝอ.7 พ.ต.ท. เสกสรรค์   ป�นทับ 0-3721-3213 [872] 08-1437-9060

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. กลยุทธ   ด่อนแผ้ว 0-3721-6372 08-1811-4542
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิติ   ทองอ่อน 0-3721-6372 08-1861-9636
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญ�   เรือนดี 0-3721-6372 08-7149-5445
สว. พ.ต.ท. วชิรพันธ์   โพธิร�ช 0-3721-6372 08-6328-5108
สว. พ.ต.ท. สมพงษ์   ศิร�วงษ์ 0-3721-6372 08-1923-6113
สว. พ.ต.ท. หัสพล   โพธิ์ทอง 0-3721-6372 08-1098-6745
สว. พ.ต.ต. พนัส   บุญอินทร์ 0-3721-2657 08-1559-9164
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ญณรงค์   สำ�ร�ญใจ 0-3721-3213 [891] 09-2252-5490

สภ.เมืองปราจีนบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3721-1058    โทรส�รกล�ง  0-3721-2008 

ผกก. พ.ต.อ. ประโชติ   กัณหะ 0-3721-1058 08-9688-8071
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   พูลสวัสดิ์ 0-3721-1058 08-8260-2562
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุพจน์   รักก�ร 0-3721-1058 08-1723-3880
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรวุฒิ   สุวรรณวิก 0-3721-1058 08-1863-9850
สวป. พ.ต.ท. สุเทพ   สมใจเพ็ง 0-3721-1058 08-7130-2915
สวป. พ.ต.ท. เฉลียว   ปิ่นแก้ว 0-3721-1058 08-9964-9575
สวป. พ.ต.ต. จิระพงษ์   รอดเงิน 0-3721-1058 08-6774-9726
สว.จร. พ.ต.ท. ประติพัฒน์   ภูมลี 0-3721-1058 08-9771-1658
สว.สส. พ.ต.ต. โสพิส   องอ�จ 0-3721-1058 08-1160-8118
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เทียนเงิน   กองพงษ์  0-3721-1058 08-1982-4337

สภ.กบินทร์บุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3728-8119    โทรส�รกล�ง  0-3728-8117

ผกก. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์   ผลเกิด 0-3728-8119 08-1868-0017
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสรี   สมไพบูลย์ 0-3728-8119 08-9832-3862
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สวัสดิ์   ดวงแป้น 0-3728-8119 08-9248-0569
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�เน�   กรุยกระโทก 0-3728-8119 08-1648-7128
สวป. พ.ต.ท. ป�พจน์   สีทองเพีย 0-3728-8119 08-1996-8357
สวป. พ.ต.ต. ปกครอง   ตมิศ�นนท์ 0-3728-8119 08-1781-9559
สว.สส. พ.ต.ต. โสภณ   พร�มณี 0-3728-8119 08-1762-3244
สว.อก. พ.ต.ท. ธรณ์ธันย์   โพธิ์ศรี 0-3728-8119 09-0992-6641

สภ.วังตะเคียน   โทรศัพท์กล�ง  0-3757-6529

ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   ปร�ณี 0-3757-6529 08-1862-0702
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุพจน์   อำ�น�จมั่นคง 0-3757-6529 08-6982-6585
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นฤเบศร์   กังว�นพนิชย์ 0-3757-6529 08-9833-4083
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอนก   อุ่นจันทร์ 0-3757-6529 08-1743-0869
พงส.พนก. พ.ต.ท. ประวิทย์   จันทน� 0-3757-6529 08-9542-3133
สวป. พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   ยืนยง 0-3757-6529 09-4935-6956
สว.สส. พ.ต.ท. พิพัฒน์   จ่�งแก้ว 0-3757-6529 08-9808-7455
สว.อก. พ.ต.ท. กังว�ล   พ�กเพียร 0-3757-6529 08-1723-1167

สภ.สระบัว    โทรศัพท์กล�ง  0-3757-5095
สวญ. พ.ต.ท. ณัฎฐ์ธรดล   อภิธ�รสกุลศิริ 0-3757-5095 08-9549-9446
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   บุญนุกูล 0-3757-5095 08-4649-6776
สวป. พ.ต.ท. นริศ   ต�ดสุวรรณ์ 0-3757-5095 08-1865-0577
สว.สส. พ.ต.ท. เตชิต   วงษ์บุตร 0-3757-5095 09-2248-5105
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ประจันตคาม   โทรศัพท์กล�ง  0-3729-1498    โทรส�รกล�ง  0-3729-1737
ผกก. พ.ต.อ. วันชัย   พิทักษ์ตันสกุล 0-3729-1498 08-1863-6669
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พล�กร   สลีแดง 0-3729-1498 08-1862-5426
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิทักษ์พงษ์   ครองชนม์ 0-3729-1498 08-1940-7290
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   พอดี 0-3729-1498 08-1996-4323
สวป. พ.ต.ต. นพรุจ   ณ รังสี 0-3729-1498 08-3302-7887
สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   แสงจันทร์ 0-3729-1498 09-9076-0607
สว.อก. พ.ต.ท. ศร�วุธ   ศรีรักยิ้ม 0-3729-1498 08-6939-2121

สภ.ศรีมหาโพธิ    โทรศัพท์กล�ง  0-3727-9111    โทรส�รกล�ง  0-3727-9431
ผกก. พ.ต.อ. ณรัฐ   รัตนจินด� 0-3727-9111 08-9816-5006
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปัญญ�   วิรุฬพันธ์ 0-3727-9111 08-7740-1957
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทวี   กิติวิริยกุล 0-3727-9111 08-1762-5499
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. น�วิน   สินธุรัตน์ 0-3727-9111 08-1818-5616
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นุวัตร์   จัตุรัส 0-3727-9111 08-9936-6202
สวป. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   ธร�พร   0-3727-9111 08-5652-9596
สว.สส. พ.ต.ต. วรวุฒิ   ง�มวัน 0-3727-9111 09-2251-2577
สว.อก. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์  สน�มชัย 0-3727-9111 08-1205-8781

สภ.ระเบาะไผ่   โทรศัพท์กล�ง  0-3720-9415
ผกก. พ.ต.อ. ทรงศักดิ์   ชัยรักษ� 0-3720-9415 08-1833-3489
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ฮะก�ว 0-3720-9415 08-7605-0041
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มงคล   โท้เป๋� 0-3720-9415 08-1777-9444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัญญ�   สิริโสภณ 0-3720-9415 08-1910-5737
สวป. พ.ต.ท. ปกรณ์   ขุนเภ� 0-3720-9415 08-1800-2944
สว.สส. พ.ต.ต. ประสพชัย   คำ�ปิตะ 0-3720-9415 08-1945-4799
สว.อก. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   เจริญคลัง 0-3720-9415 08-9136-7535

สภ.บ้านสร้าง    โทรศัพท์กล�ง  0-3727-1240   โทรส�รกล�ง  0-3727-1380
ผกก. พ.ต.อ. ถ�วร   ดุลยวิทย์ 0-3727-1240 08-6379-2552
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กษิเดช   สกุลรัศมี 0-3727-1240 08-6302-4784
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมชัย   วงษ์สวัสดิ์ 0-3727-1240 08-6344-6880
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีวัฒน์   คงศิลป์ 0-3727-1240 08-6408-2534
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุระ   สิงห์ทน 0-3727-1240 08-4347-0621
สวป. พ.ต.ต. จรดล   สร้�งเอี่ยม 0-3727-1240 08-0542-8999
สว.สส. พ.ต.ท. นิยม   อิงคยะกุล 0-3727-1240 08-1663-8842
สว.อก. พ.ต.ท. ธีรภัทร  รักซ้อน 0-3727-1240 08-9452-1143

สภ.ศรีมโหสถ   โทรศัพท์กล�ง  0-3727-6499    โทรส�รกล�ง  0-3727-6123
ผกก. พ.ต.อ. สุวรรณ์   เชี่ยวน�วินธวัช 0-3727-6499 08-4591-9191
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมชัย   มงคลวงษ์ 0-3727-6499 08-1494-9449
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�คสุวัฒน์   ชมถนอม 0-3727-6499 08-6375-9567
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพดล   น�คจู 0-3727-6499 08-1949-3295
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัชรชัย  ศิริวิชัย 0-3727-6499 08-4144-7503
สวป. พ.ต.ท. สอ�ด   นุช� 0-3727-6499 08-1523-9456
สว.สส. พ.ต.ท. จิวัฎฐ์   อรุณลักษณ์ 0-3727-6500 08-2142-4858
สว.อก. พ.ต.ต. โอภ�ส   บุญลือ 0-3727-6500 08-1339-1418

สภ.นาดี   โทรศัพท์กล�ง   0-3728-9099
ผกก. พ.ต.อ. ประพจน์   เทพวัตร์ 0-3728-9099 08-1490-5931
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปองสิชฌ์   รวบยอด 0-3728-9099 08-1949-7928
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพลว์   สิริธ�นิยภักดี 0-3728-9099 08-6886-0544
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   สุขส�รพันธ์ 0-3728-9099 08-9832-3862
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   น�รอด 0-3728-9099 08-1938-1452
สวป. พ.ต.ท. ประเมศฐ์   พิมพ์อภิกฤติย� 0-3728-9099 08-1576-5883
สว.สส. พ.ต.ท. เรืองสิทธิ์   ศรีสุวรรณ 0-3728-9099 08-6381-8686
สว.อก. พ.ต.ท. เช�วลิต   เกษมโชติพันธ์ 0-3728-9099 08-9545-0558

สภ.วังขอนแดง    โทรศัพท์กล�ง  0-3748-6774
สวญ. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   เจริญศรี 0-3748-6774 08-0631-4242
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มงคล   จันทร์พลอย 0-3748-6774 08-1782-1592
สวป. พ.ต.ท. ปัญญ�   วงศ์จันทร� 0-3748-6774 08-9823-0847
สว.สส. พ.ต.ท. เริงวิชญ์   รักช�ติ 0-3748-6774 08-1835-9444

ต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง	 Rayong	Provincial	Police	
44/11  ถนนตำกสินมหำรำช  ต�ำบลท่ำประดู่  อ�ำเภอมือง  จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์กลำง : 0-3861-1200, 0-3861-5371, 0-3861-6749, มท.34173

โทรสำรกลำง 0-3861-1227, 0-3861-3771, มท.34175

Web Site : www.rayong.police.go.th        E-mail : rayong@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ชุมพล   ฉันทะจ�ำรัสศิลป์ 0-3861-6750  08-1943-5818
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไตรศูล    เนียมทรัพย์ 0-3861-1200 08-5698-2424
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพงศ์    ทองใบ 0-3861-1200 08-1860-3047
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมไทย    คำ�วัฒน์ 0-3861-1200 08-5395-3535
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสน่ห์   จรรย�สถิต 0-3861-1200 08-1917-2518
รอง ผบก. พ.ต.อ. อิทธิพร   โพธิ์ทอง 0-3861-1200 08-1833-6142
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสถียร   บุญคำ้� 0-3861-1200 08-1982-9822
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ   สมศรี 0-3861-3340, 0-3861-6750 08-1444-9535

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก พ.ต.อ. สวัสดิ์   เย็นประสิทธิ์ 0-3861-1200 [106] 08-1723-1688
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลินด�   ผุดผ่อง 0-3861-1200 08-1658-4533
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปร�โมทย์  ณ รังษี  0-3861-1200 08-1333-0330
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สว. พ.ต.ท. ณัฐนันท์   ปิ่นแก้ว 0-3861-1200 08-9544-5688
สว. พ.ต.ท. ประภ�ส   สุขศิริ 0-3861-1200 08-1598-8556
สว. ร.ต.อ. ช�รุวัฒน์   สุสม 0-3861-1200 08-9602-3845

สว. ร.ต.อ. สุวัฒน์   หอมจันทร์ 0-3861-1200 08-9224-7328
สว. พ.ต.ท.หญิง ดวงรัตน์   คณ�วิวัฒน์ 0-3861-1200 08-6821-3211
สว. พ.ต.ท.หญิง ณปภัช   ศรีพนมธน�กร 0-3861-1200, 0-3887-1108 08-5150-4543
สว. พ.ต.ท. ชูเกียรติ   ชูจันทร์ 0-3861-1200 08-0635-2255

กองก�ากับการสืบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-3887-1107    

ผกก. พ.ต.อ. สุรพณ   มงคลยุทธ 0-3861-1200 [107] 08-1865-9486
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   สินธุประเสริฐ 0-3861-1200 [195] 08-1652-9128
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปริญญ�   คำ�เจริญ 0-3861-1200 [120] 08-1687-4441
สว. พ.ต.ท. พงษ์พันธ์   แสงหิรัญ 0-3861-1200 [120] 08-4538-4024
สว. พ.ต.ต. บัณฑิต   เหล่�สุทธิวงศ์ 0-3861-1200 [120] 08-1865-8686
สว. พ.ต.อ. ชวัลธัช   สะอ�ด 0-3861-1200 [120] 08-4055-5756
สว. ร.ต.อ. อดิศร   จันทร์สุวิทย์ 0-3861-1200 [120] 08-5171-2839
สว. พ.ต.ต. กนกพัฒน์   นำ�ห�โชค 0-3861-3759 08-8293-4258
สว. ร.ต.อ. เมฆ�   สีร�พันดอน 0-3861-1227 09-9535-5191

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมทรง   สุขม�ก 0-3861-1200 [150] 08-9246-3357
พงส.ผนพ. - - -

สภ.เมืองระยอง    โทรศัพท์กล�ง  0-3861-1111    โทรส�รกล�ง  0-3861-3676

ผกก. พ.ต.อ. เช�ว์ศิริ   บุญศิริโยธิน 0-3861-1111 08-1647-1888
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กิติ   ศิริคช 0-3861-1111 08-5256-1001
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุภ�พ   น�คทอง 0-3861-1111 08-5395-2929
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทอดศกัด์ิ    นนตะพนัธ์พพิฒัน์ 0-3861-1111 08-2649-1519
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   บุญม�เลิศ 0-3861-1111 08-6342-6724
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พิเชษฐ์    แสงส่ง 0-3887-0189 09-2657-9098
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไชย�จิตต์   จันทะแสน 0-3861-1111 09-2441-1969
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศร�วุธ   กองสุข 0-3861-1111 08-9538-0664
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงไกรวุธ   บัวกล้� 0-3861-1111 08-5598-8872
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณรงค์   ม่วงทอง 0-3861-1111 08-1374-0791
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยุทธชัย  โพธิ์รุ่ง 0-3861-1111 08-1583-4971
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีระวุฒิ   มีไล้ 0-3861-1111 08-1850-4634
สวป. พ.ต.ท. ธนเดช   ชมเชี่ยวช�ญ 0-3861-1111 09-8251-2311
สวป. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   คงค�ลัย 0-3861-1111 08-9965-4909
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สวป. พ.ต.ท. ชนธัญ   เจริญพงษ์ 0-3861-1111 08-8879-8845
สวป. พ.ต.ต. เสถียร   รัชพงษ์ไทย 0-3861-1111 08-9773-3661
สว.จร. พ.ต.ท. สร�วุธ   เอี่ยมสำ�อ�งค์ 0-3887-0189 08-1323-9422
สว.สส. พ.ต.ต. วิรัตน์   เตชนันท์ 0-3887-0999, 0-3861-1111 08-9252-5352
สว.อก. พ.ต.ท. อ�นนท์   สืบศรี 0-3861-1111 08-1999-5656

สภ.เพ    โทรศัพท์กล�ง  0-3865-1111    โทรส�รกล�ง  0-3865-3111
ผกก. พ.ต.อ. อภิช�ต   ไชยบุญเรือง 0-3865-1111 08-1865-3791
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิทักษ์   ทำ�นุ 0-3865-1111 08-1576-6529
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ป�ปะคัง 0-3865-1111 08-1639-5631
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยพงษ์   แสงพงษ์ชัย 0-3865-1111 08-3660-4418
สวป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   กลืนกระโทก 0-3865-1111 08-1982-7456
สวป. พ.ต.ต. เจตนิพัทธ์   แจ่มแจ้ง 0-3865-1111 08-1864-2643
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ภูษิต 0-3865-1111 08-1861-9834
สว.อก. พ.ต.ท. สมโชค   พลชุมแสง 0-3865-1111 08-6769-1248

สภ.มาบตาพุด   โทรศัพท์กล�ง  0-3860-7111, 0-3860-8587, 0-3860-8589  โทรส�รกล�ง  0-3860-7111
ผกก. พ.ต.อ. วรวุฒิ   ชัยเจริญ 0-3860-8588, 0-3861-7111 08-9833-2525
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนิต  เสนีวงศ์ ณ อยุธย� 0-3861-7111 08-1861-2330
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิศิษฎ์    พูลทรัพย์ 0-3860-7111 08-6835-5577
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจริญ   วิทิตกรกุล 0-3860-7111 08-6351-3131
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสันต์   ยวงยิ้ม 0-3860-7111  08-1420-2945
สวป. พ.ต.ท. เอนก   สระทองอยู่ 0-3860-7111 08-9738-1771
สวป. พ.ต.ท. วิทย�   คุ้มวงษ์ 0-3860-7111  08-9169-9292
สว.สส. พ.ต.ท. วร�วุฒิ   นิตยวัน 0-3860-7111  08-5435-5880
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จิร�ภรณ์   ใหม่พุมม� 0-3860-7111 08-6992-6655

สภ.ห้วยโป่ง    โทรศัพท์กล�ง  0-3868-3110, 0-3868-3111    โทรส�รกล�ง  0-3868-3100
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   อยู่สวัสดิ์ 0-3868-3110 08-0044-8282
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉัตร   ณรงค์ 0-3868-3110  08-1373-6262
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิทย�   ผลิตว�นนท์ 0-3868-3110  09-0984-3952
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงษ์   แสงเพ็ญอ่อน 0-3868-3110 08-1989-2743
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พันธศิริ   พันธศรี 0-3868-3110  08-7041-3954
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อ�คม   บุญแสง 0-3868-3110 08-1842-1612
สวป. พ.ต.ต. โกศล   เกิดมณี 0-3868-3110  08-1311-2519
สว.สส. พ.ต.ท. ธีรณัจต์   เมธ�อรรถพงษ์ 0-3868-3110 08-0515-1888
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นริศร�  นฤเบศไกรสีห์ 0-3868-3110  08-9603-3131

สภ.ส�านักทอง    โทรศัพท์กล�ง  0-3863-4258    โทรส�รกล�ง  0-3863-4256
ผกก. พ.ต.อ. พีระพงษ์   เหล่�ธน�วิน 0-3863-4258 08-1804-6000
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยดษิฐ์   ปัญญ�เหมอืนสกลุ 0-3863-4258 08-1939-1041
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�สกร   ทุนทรัพย์ 0-3863-4258 08-1498-6247
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนูญ   เจริญศรี 0-3863-4258 08-1377-3583
สวป. พ.ต.ต. วิรัตน์   เทศทอง 0-3863-4258 08-9815-6698
สว.สส. พ.ต.ท. ถ�วร   น�ใจเย็น 0-3863-4258 08-3115-7373
สว.อก. พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี   น�เทเวช 0-3863-4258 08-1429-0799

สภ.บ้านค่าย   โทรศัพท์กล�ง  0-3864-1111    โทรส�รกล�ง 0-3864-1764  

ผกก. พ.ต.อ. วัลลภ   ส�ม�รถ 0-3864-1111  08-7010-3434
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทรงศักดิ์    เป้�ปร�ณี 0-3864-1111, 0-3864-1764 08-1311-9291
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทวี   กุดแถลง 0-3864-1111  08-1292-9252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วันชัย   วงศ์ว�ณิชอนันต์ 0-3864-1111  08-1344-9935
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประกอบ   บัวนวล 0-3864-1111 08-1467-7050
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุรัตน์   ทองโต 0-3864-1111  08-0097-3769
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พูนศักดิ์   น�นันท์ 0-3867-1111 08-6300-2264
สวป. พ.ต.ต. กฤตพงศ์   โรจน์รุ่งศศิธร 0-3864-1111  08-1983-5873
สวป. พ.ต.ต. สกล   สุวรรณเจริญ 0-3864-1111 08-1949-1011
สว.สส. พ.ต.ท. ธีรพงศ์   ศรีตัมภว� 0-3867-1111 08-9764-4470
สว.อก. พ.ต.ท. ศิรกฤศ   พุ่มพวง 0-3864-1111 08-7609-9006

สภ.หนองกรับ    โทรศัพท์กล�ง   0-3802-9886-7     โทรส�รกล�ง  0-3802-9887

ผกก. พ.ต.อ. เทอดเกียรติ  วิริยสถิตย์กุล 0-3802-9883 08-9811-9911
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สังว�ล   ยังดี 0-3802-9883 08-2152-2246
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นรวิชญ์  จุลว�นิช 0-3802-9883 09-8824-4295
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ติ  สังข์เงิน 0-3802-9883 08-1340-3594 
สวป. พ.ต.ท. อติเทพ  พงษ์สุวรรณ 0-3802-9883 08-6337-7190
สว.สส. พ.ต.ต. ส�ธิต   เหลืองสกุล 0-3802-9883 09-8361-6145
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริชัย   สมุทรชีวะ 0-3802-9883 08-9544-7998

สภ.แกลง    โทรศัพท์กล�ง  0-3867-1111    โทรส�รกล�ง  0-3867-1522

ผกก. พ.ต.อ. จตุวัฒน์   กิ่งบัวหลวง 0-3867-1111 08-1590-5129
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมคิด   พละเดช 0-3867-1111  08-9225-5135
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิทธิ   แสงจันทร์ 0-3867-1111  08-1761-1249
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุเช�ว์   ขมสนิท 0-3867-1111 08-1929-3971
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นพ   ประส�ท 0-3867-1111 08-1385-3692
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชนะพล   ภัทรชน�นนท์ 0-3867-1111 08-5121-5271
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ตั้งคว�มเพียร 0-3867-1111  08-1782-9323
สวป. พ.ต.ท. สุรชัย   สุพันธ์ชัยกุล 0-3867-1111 08-9814-1407
สวป. พ.ต.ท. ส�ธิต    สุวรรณโชติ 0-3867-1111 08-9541-8987
สว.สส. พ.ต.ท. สุระพล   จิตรักษ์ 0-3867-1111 08-1687-0722
สว.อก. พ.ต.ท. สมบัติ   สุวรรณโชติ 0-3867-1111  08-9831-1707 
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สภ.บ้านกร�่า  โทรศัพท์กล�ง  0-3863-8111    โทรส�รกล�ง  0-3863-8500

ผกก. พ.ต.ท. บัณฑิต   นิลอ่อน 0-3863-8111 08-1935-6561
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤต    ธิติทัศไนย 0-3863-8111 08-6309-5959
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพร   เทพเสน 0-3863-8111 08-3813-8884
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   สังข์ทอง 0-3863-8111 08-1572-6772
สวป. พ.ต.ท. พิพัฒน์   อภิญ 0-3863-8111 08-1067-0200
สว.สส. พ.ต.ท. ดุรงค์   สุวรรณโชติ 0-3863-8111 08-1482-5774
สว.อก. พ.ต.ท. กมล   ทวีศรี 0-3863-8111 08-1996-0900

สภ.ปากน�้าประแสร์   โทรศัพท์กล�ง  0-3866-1111, 0-3866-1191    โทรส�รกล�ง  0-3866-1111
ผกก. พ.ต.อ. ธนัตถ์ไชย   สิทธิชัยธน�ตุล 0-3866-1111 08-7223-1234
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนศักดิ์   ศรีสุพรรณ 0-3866-1111 08-1572-7171
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสรี   ศิริสวัสดิ์ 0-3866-1111 08-1570-4899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวน   สุขสมบูรณ์ 0-3866-1111 08-6070-0434
สวป. พ.ต.ท. พงษ์รักษ์   เหล่�ภักดี 0-3866-1111 09-0967-4749
สว.สส. พ.ต.ท. สมบัติ   ตรึกตรอง 0-3866-1111 08-1570-4899
สว.อก. พ.ต.ต. วรรณวุฒิ   แสนเสนย� 0-3866-1111 08-3399-4521

สภ.ปลวกแดง    โทรศัพท์กล�ง  0-3865-9101, 0-3865-9201    โทรส�รกล�ง  0-3865-9201

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   สุนทวนิค 0-3865-9101 08-1762-2572
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธงชัย   ประตังถ�โต 0-3865-9101 08-6100-1731
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�นพ   ภุชชงค์ 0-3865-9101 08-1616-2146
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชวลิต   สุธรรมม�จ�รย์ 0-3865-9101 08-1862-0265
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบูรณ์   อิ่มใจ 0-3865-9101 08-1771-5775
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รันทร   ศิริพลพรม 0-3865-9101 08-1715-6023
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วุฒินันท์   จันทร์สว่�ง 0-3865-9101 08-9834-2789
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อภิช�กร   แต่งเกลี้ยง 0-3865-9101 08-0556-8255
สวป. พ.ต.ท. ชนะวงศ์   มีวิริยกุล 0-3865-9101 08-1908-9805
สวป. พ.ต.ท. เรืองกฤษณ์    ศิริม�จันทร์ 0-3865-9101 08-1983-5416
สว.สส. พ.ต.ต. ดนัย   ทองน�ค 0-3865-9101 08-2217-8403
สว.อก. พ.ต.ท. วิช�ญ   พวงทอง 0-3865-9101 09-8902-8754

สภ.บ้านฉาง    โทรศัพท์กล�ง  0-3860-1999, 0-3860-1111    โทรส�รกล�ง  0-3860-1898
ผกก. พ.ต.อ. สมฤกษ์   คำ้�ชู 0-3860-1999 08-1928-5454
พงส.ผนค. พ.ต.อ. ฉัตรช�ย   อินทรพุก 0-3860-1111 08-1305-7477
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ    พุ่มวงษ์ 0-3860-1111 08-1295-2541
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประทีป   ด�วมณี 0-3860-1111 08-6839-6873
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   เตชะม� 0-3860-1111 08-1632-0323
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์    ไตรร�ช 0-3860-1111 08-4779-2354
สวป. พ.ต.ท. ลัทธศักดิ์   ภู่ถี่ถ้วน 0-3860-1111 08-1825-8199
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สวป. พ.ต.ท. วุฒิชัย   จิตไพบูลย์ 0-3860-1111 08-1377-7808
สวป. พ.ต.ท. สุวิทย์   วจะสุวรรณ 0-3860-1111 08-1435-9770
สว.สส. พ.ต.ท. วุฒิพงษ์   ทับแสง 0-3860-1111 08-1644-5719
สว.อก. พ.ต.ท. กมล   วุฒิสมวงศ์กุล 0-3860-1111 08-6002-9191

สภ.วังจันทร์    โทรศัพท์กล�ง  0-3866-6111, 0-3866-6191    โทรส�รกล�ง  0-3866-6111 
ผกก. พ.ต.อ. กัมพล   ลีล�ประภ�ภรณ์ 0-3866-6111  08-4649-0111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   รื่นถวิล 0-3866-6111  08-5257-0688
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทนุเนตร   ปิตุเตชะ 0-3866-6111  08-6888-9989
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ใจชื่อ 0-3866-6111  08-1996-9095
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสงค์   พุ่มห้วยรอบ 0-3866-6111  08-1150-5334
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ธเนศ   เปี่ยมสรศักดิ์ 0-3866-6111 08-4362-1725
สวป. พ.ต.ท. สมบัติ   ชื่นคุณ�กร 0-3866-6111  08-6139-0870
สว.สส. พ.ต.ท. เข็มช�ติ   สุวะศรี 0-3866-6111 08-4946-2123
สว.อก. พ.ต.ท. ส�ธร   พล�ลิกุล 0-3866-6111 08-1730-7890

สภ.นิคมพัฒนา  โทรศัพท์กล�ง  0-3863-6111  โทรส�รกล�ง  0-3863-7093
ผกก. พ.ต.อ. คมสัน   ชัยเจริญศิลป์ 0-3863-6111 08-1949-9543
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ผดุงศักดิ์   ซื่อกำ�เนิด 0-3863-6111 08-9988-6111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชโลธร   เปรมปรี 0-3863-6111 08-4946-2444
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษนะ   วนะบดีนิมิตร 0-3863-6111 08-1781-0626
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พล   คอนเอม 0-3863-6111 08-0101-6789
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรชัย   กิ่นสวัสดิ์ 0-3863-6111 08-6379-7744
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรรถรส   ครองร�ชย์ 0-3863-6111 08-1156-2433
สวป. พ.ต.ต. กิตติทัศน์   เพชรดี 0-3863-6111 08-5661-1535
สวป. พ.ต.ต. ประวิทย์    ภ�ษีช� 0-3863-6111 08-9605-5658
สว.สส. ร.ต.อ. ฐ�นวัฒน์   โฆษิตดิษฐวัฒน์ 0-3863-6111 08-3999-0460
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง วัลย�พัตร   แก้วนำ้� 0-3863-6376 08-9098-4270

สภ.เขาชะเมา    โทรศัพท์กล�ง  0-3896-9218, 0-3896-9219     โทรส�รกล�ง  0-3896-9219
ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   ม�เห็ม 0-3896-9128 08-1863-6421
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสรฐิศกัด์ิ  จนัทร์ประเทศ 0-3896-9128 08-1761-1911
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันติสุข   บุปผเวส 0-3896-9128 08-1864-7932
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทิศ   ธรรมสมบัติ 0-3896-9128 08-1652-9896
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรุจ   ต้นเขียน 0-3896-9128 08-1723-7614
สวป. พ.ต.ท. ธีระพงศ์   วรก�รพงศ์ 0-3896-9128 08-1306-3027
สว.สส. พ.ต.ต. วินัย   มองเซิง 0-3896-9128 08-9251-7368
สว.อก. พ.ต.ท. ก�รกฤศ   ก�ญจนสุวรรณ 0-3896-9128 08-1822-9717

สภ.น�้าเป็น    โทรศัพท์กล�ง  0-3889-4250     โทรส�รกล�ง  0-3889-4250
สว. พ.ต.ท. บดินทร์เดช   แสงอรุณทวี 0-3889-4250 08-5394-3450
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ลัทธิศักดิ์  ธรรมสุขสรรค์ 0-3889-4250 09-8575-2513
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว	 Sa	Kaeo	Provincial	Police	
ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระแก้ว เลขที่  605  หมู่ 3  ต�ำบลท่ำเกษม   อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  27000

โทรศัพท์กลำง  0-3742-5085      โทรสำรกลำง   0-3742-5087,0-3742-5089

Web Site : www.srakaew.police.go.th    E-mail : srakhaew@police.p2.go.th 

ผบก. พล.ต.ต. ยิ่งยศ   เทพจ�ำนงค์ 0-3742-5516 08-1618-9246
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณภัทร   ศรีบรรพต 0-3742-5085 08-1441-2173
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยรัตน์   ศรีเอี่ยม 0-3742-5085 08-1612-7993
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิวัฒน์   ง�มขำ� 0-3742-5085 08-1862-6605
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธ�นีวัฒน์   เตียงพิทักษ์ 0-3742-5085 08-6332-1186
รอง ผบก. พ.ต.อ. เจนเชิง   ประทุมสุวรรณ 0-3742-5085 08-1839-0154
รอง ผบก. พ.ต.อ. อภิรักษ์   เวชก�ญจน� 0-3742-5085 08-1832-1892
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. เดชน์   อินทสิทธิ์ 0-3742-5515 08-2399-5111

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สมนึก   มัชฌิม� 0-3742-5085 08-1888-9079
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รุ่งวดี   เจริญศักดิ์ 0-3742-5085 08-1614-3328
รอง ผกก. พ.ต.ท. รุ่งระวีวัลย์   ช�สมศรี 0-3742-5085 08-1847-4941
สว. พ.ต.ต.หญิง จ�รุม�ศ   สว่�งพร้อม 0-3742-5084 08-1591-9123
สว. พ.ต.ท. จรัญ   มณีรัตน์ 0-3742-5084 08-0567-3939
สว. พ.ต.ท. ประพันธ์   ศรีเหมือย 0-3742-5090 09-2639-4993
สว. พ.ต.ท. อนุวัฏ   เทียนทอง 0-3742-5090 08-1360-5806
สว. พ.ต.ท. ธนัตถ์   ดวงบัณฑิต 0-3742-5086 08-0593-5656
สว. พ.ต.ท. สนช�ย   บ�งประเสริฐ 0-3742-5084 08-5128-5422
สว. พ.ต.ท. นิวัติ   ท่�หิน 0-3742-5084 08-9224-3233

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผนก. พ.ต.ท. สักก์สีห์   สิงห์ฉล�ด  0-3742-5085 08-7140-4796
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญน�ค   ตร�ชู 0-3742-5085 08-1761-6972

กองก�ากับการสืบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-3742-5318   โทรส�รกล�ง  0-3742-5087-9, 0-3742-5318

ผกก. พ.ต.อ. ภ�คภูมิ   ศรีล�ภะม�ศ 0-3742-5318 09-1740-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรเศรษฐ์   ประภ�ศิริ 0-3742-5318 08-1762-8930
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒนพงษ์   ทรงเจริญ 0-3742-5318 08-1863-0087
สว. พ.ต.ท. อุกฤษฏ์   สีท�นอก 0-3742-5318 08-1781-6123
สว. ร.ต.อ. สุทธิพงษ์   อินทสิทธิ์ 0-3742-5318 08-1866-4561
สว. ร.ต.อ. เนติวิทย์   ธน�สิทธิ์นิติกุล 0-3742-5318 08-8847-4285
สว. ร.ต.อ. สมัชญ์   น�คพน 0-3742-5318 08-9887-4388
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สภ.เมืองสระแก้ว    โทรศัพท์กล�ง  0-3724-1017     โทรส�รกล�ง  0-3724-1580
ผกก. พ.ต.อ. ธน�วุฒิ   จงจิระ 0-3724-1581 [207] 08-1933-2255
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมเกียรติ   ผันประเสริฐ 0-3724-1582 [105] 08-4738-6555
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�โนชญ์   บำ�เพ็ญท�น 0-3724-1017 [310] 08-6111-0555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ก�นน   มีสวัสดิ์ 0-3424-1017 [205] 08-1861-3459
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ศรีพันน� 0-3724-1017 [309] 08-1340-3786
สว.จร. พ.ต.ท. ทศพร   สอนบุตร 0-3724-1017 [308] 08-1153-0736
สว.สส. พ.ต.ท. สัก   จินด�วงษ์ 0-3724-1017 [201] 08-1949-0065
สว.อก. พ.ต.ท. กล้�ณรงค์   นิลฑมร 0-3724-2543 [210] 08-7008-0818

สภ.อรัญประเทศ     โทรศัพท์กล�ง  0-3723-1203, 0-3723-2492      โทรส�รกล�ง  0-3723-2496
ผกก. พ.ต.อ. สุบิน   บุญเล็ก 0-3723-1203 [109] 08-9003-0899
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฆนรพ   รัตนใหม่ 0-3723-1203 [201] 08-9626-1822
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุก�ร   ธรรมวิจ�รณ์ 0-3723-1203 [301] 08-1938-3468
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกษม   วงศ์ทอง 0-3723-1203 [312] 08-1152-7089
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชูเกียรติ   แก้วอ�จ 0-3723-1203 [206] 08-9003-0899
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไชย�   มณีสุทธิ์ 0-3723-1203 [206] 08-9245-6678
สวป. พ.ต.ท. มนตรี   ชูยิ่ง 0-3723-1203 [211] 08-1723-9100
สว.สส. พ.ต.ท. จุมพฏ   มัณย�ภ� 0-3723-1203 [401] 09-4935-5144
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พิล�ศลักษณ์   อ่อนดำ� 0-3723-1203 [101] 08-1641-2091

สภ.วัฒนานคร     โทรศัพท์กล�ง  0-3726-1507-8     โทรส�รกล�ง  0-3726-1499   
ผกก. พ.ต.อ. คงช�ติ   ทรงสุภ�พ 0-3726-1507-8 [205] 08-9918-1834
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิโรจน์   จันทร์สว่�ง 0-3726-1507-8 [104] 08-0055-9552
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยุทธพงศ์   ตัณฑิกุล 0-3726-1507-8 [208] 08-1803-1505
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศตพัฒน์   พิมพ์คำ� 0-3726-1507-8 [204] 08-1400-6062
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมช�ย   อยู่ระ 0-3726-1507-8 [203] 08-6141-5550
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กตัญญู   พวงเก�ะ 0-3726-1507-8 [203] 08-9244-7983
สวป. พ.ต.ท. หนูรักษ์   วงศ์จำ�ป� 0-3726-1507-8 [211] 08-7942-8778
สว.สส. พ.ต.ท. ธรรมวิทย์   เดชแก้วพิจิตร์ 0-3726-1507-8 [208] 08-1844-1813
สว.อก. พ.ต.ท. สุนทร   ทับจันทร์ 0-3726-1507-8 [207] 08-6821-4848

สภ.ตาพระยา   โทรศัพท์กล�ง  0-3726-9111     โทรส�รกล�ง  0-3726-9064
ผกก. พ.ต.อ. สมศักย์   บุญประเสริฐนนท์ 0-3726 -9111 08-8528-3224
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูมิวฤธ   อ�จสมิติ 0-3726-9111 08-1782-1144
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงศ์สวัสดิ์   วงศ์ว�น 0-3726-9111 09-8969-6540
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงษ์   พูนศิริ 0-3726-9111 08-9078-3677
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ม�นพ   เกียวว�นิชย์ 0-3726-9111 08-0091-1997
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกษม   เฉิดไธสง 0-3726-9111 08-8195-4032
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย    ทัพประไพ 0-3726-9111 08-6110-2007
สว.สส. พ.ต.ต. สิทธิชัย   โทนผุย 0-3726-9111 08-1863-4599
สว.อก. พ.ต.ท. ธนทัต   นิลประทีปปรีช� 0-3726-9111 09-3508-7774
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สภ.วังน�้าเย็น    โทรศัพท์กล�ง  0-3725-1111     โทรส�รกล�ง  0-3725-1651
ผกก. พ.ต.อ. พิษณุ   เพ็งเดือน 0-3725-1111 08-1855-5734
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรเดช   วุฒิส�โรจน์ 0-3725-1111       08-4779-6366
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มณฑล   ม�เทียน 0-3725-1111 08-9232-0523
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจักร   จักรคำ� 0-3725-1111 08-1307-2718
สวป. พ.ต.ท. ประจักษ์   ปัตตะ 0-3725-1111 08-1782-2472
สว.สส. พ.ต.ท. สัณท์ชัย   เชื้อช่�ง 0-3725-1111 08-2791-3353
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง มัชญ�   บุญผิว 0-3725-1111 09-8897-8565

สภ.คลองหาด     โทรศัพท์กล�ง  0-3751-2191-3       โทรส�รกล�ง  0-3751-2194
ผกก. พ.ต.อ. วรเชษฐ์   รุ่งหลำ� 0-3751-2191-3 08-1948-0063
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฒศพล   สมนึก 0-3751-2191-3 08-1862-8045
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   โภคธรรม 0-3751-2191-3 08-1817-6850
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   ลบพื้น 0-3751-2191-3 08-9833-8346
สวป. พ.ต.ต. เดโช   เชี่ยวช�ญ 0-3751-2191-3 08-6040-3932
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภโชค   อินยะฤทธิ์ 0-3751-2191-3 08-1889-9296
สว.อก. พ.ต.ท. เอกภ�ค   ธูปสมุทร 0-3751-2191-3 08-0161-9393

สภ.เขาฉกรรจ์   โทรศัพท์กล�ง  0-3751-1338        โทรส�รกล�ง  0-3751-1337
ผกก. พ.ต.อ. บุญส�น   สินทอง 0-3751-1338 08-6788-2844
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระชัย   ม�นิพพ�น 0-3751-1338 08-1295-4199
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภวัชร  อังคสย�วัฒน์ 0-3751-1338 08-4527-9339
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กรธวัช    คณธัช 0-3751-1338 08-1611-9034
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุดม   อินทรประเสริฐ 0-3751-1338 08-1851-6440
สวป. พ.ต.ท. สมัย   แสนศรีจันทร์ 0-3751-1338 08-1820-4699
สว.สส. พ.ต.ท. อัษฎ�วุธ   ณรงค์ฤทธิ์ 0-3751-1338 08-1575-3232
สว.อก. ร.ต.อ. อนุสนธิ์   เหสุขสวัสดิ์ 0-3751-1338 08-7145-9325

สภ.วังสมบูรณ์   โทรศัพท์กล�ง  0-3744-9797     โทรส�รกล�ง  0-3744-9874
ผกก. พ.ต.อ. น�วิน   ธีระวิทย์ 0-3744-9797    08-1155-5566
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เช�วลิต   หอยสังข์ 0-3744-9797         09-5762-6002
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   อนันตชัยศักดิ์ 0-3744-9797         08-1889-3310
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุช�   วัฒน�ยุ 0-3744-9797         08-1733-5480
สวป. พ.ต.ท. ประวิทย์   วิล�ศรี 0-3744-9797         08-1716-9713
สว.สส. พ.ต.ท. สุนทร   หมื่นอนันต์ 0-3744-9797         08-9938-6845
สว.อก. ร.ต.อ. ม�นิตย์   คงดำ� 0-3744-9797 08-1350-1908

สภ.โคกสูง     โทรศัพท์กล�ง  0-3744-1124    โทรส�รกล�ง  0-3744-1126
ผกก. พ.ต.อ. ประลอง   เมฆอินทร์ 0-3744-1124 08-1945-9338
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศิริชัย   ธ�ร�ธ�ร 0-3744-1124 08-0099-2288
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนกฤษ   ป�นสิงห์ 0-3744-1124 08-6325-1589
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�โรจน์   เวชก�ม� 0-3744-1124 08-1157-7455
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนุสรณ์   อุดร 0-3744-1124 08-9244-5048
สวป. พ.ต.ต. รัชกร    เหลืองทองคำ� 0-3744-1124 08-4455-6363
สว.สส. พ.ต.ท. วิช�ญ   จิตตย�นันท์ 0-3744-1124 08-1889-9890
สว.อก. พ.ต.ท. ธัญญ�   ทะกอง 0-3744-1124 09-8826-1191

สภ.คลองลึก    โทรศัพท์กล�ง  0-3723-0222      โทรส�รกล�ง   0-3723-0002
ผกก. พ.ต.อ. เสกสรร   วัฒนพงษ์ 0-3723-0222 08-6377-6410
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุพล   แสงทอง 0-3723-0222 08-1782-6846
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จตุรภัทร   สิงหัษฐิต 0-3723-0222 08-9097-8455
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิวัฒน์   พิสิษฐ์ศักดิ์ 0-3723-0222 08-4709-0039
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โกสละ   ง�มผ่อง 0-3723-0222 08-9832-4577
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพศิลป์   แก้วสีข�ว 0-3723-0222 08-9408-0699
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เสถียร   วงศ์อุดมธรรม 0-3723-0222 08-7076-0775
สวป. พ.ต.ท. มงคล   คะเชนทร 0-3723-0222 08-6071-9111
สว.สส. พ.ต.ต. นฤพนธ์   กรุณ� 0-3723-0222 08-1733-4852
สว.อก. พ.ต.ท. นำ�โชค   คุณ�วิชช� 0-3723-0222 08-4133-2160

สภ.ปางสีดา   โทรศัพท์กล�ง  0-3724-4483      โทรส�รกล�ง  0-3724-4484
ผกก. พ.ต.อ. ประยูร    ป้อมน�ค 0-3724-4483  08-1863-5739
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สมนึก 0-3724-4483 08-1576-8021
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุศร   ทองทิพย์ 0-3724-4483  08-6845-3308
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   ชุมนุมดวง 0-3724-4483  08-2198-2582
สวป. พ.ต.ท. สมพร   โชติกร 0-3724-4483  08-1865-8837
สว.สส. พ.ต.ท. ธำ�รงค์   ชูหมุน 0-3724-4483  08-1865-5285
สว.อก. พ.ต.ท. มงคล   สุดวิลัย 0-3724-4483  08-1864-9418

สภ.หนองหมากฝ้าย     โทรศัพท์กล�ง  0-3722-9143-4     โทรส�รกล�ง  0-3722-9143-4  
ผกก. พ.ต.อ. ยศพนธ์   เลิศธนวัตร 0-3722-9143-4 09-2558-8059
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อัฐกูรณ์   ส�ระกูล 0-3722-9143-4 08-1681-1659
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   คำ�วัฒน� 0-3722-9143-4 08-0016-3039
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรรณดี   ศรีสวัสดิ์ 0-3722-9143-4 08-9244-5686
สวป. พ.ต.ท. ธิติวัฒน์   กันฟัก 0-3722-9143-4 08-1940-3151
สว.สส. พ.ต.ท. พิมล   ระวัง 0-3722-9143-4 08-5288-8850
สว.อก. พ.ต.ท. ธนชนม์   เรืองเศษ 0-3722-9143-4 08-1983-2474

สภ.คลองน�้าใส   โทรศัพท์กล�ง  0-3723-3999     โทรส�รกล�ง  0-3723-3998
ผกก. พ.ต.อ. บุญเทียม   ฐิติก�นต์กุล 0-3723-3999 08-2004-4666
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภิรมย์   จันทร�ภิรมย์ 0-3723-3999 08-1815-5937
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พร   จุลนิพัฒน์ 0-3723-3999 08-1720-4410
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูมิรัตน์สันต์   เฉยเจริญ 0-3723-3999 09-0779-7848
สวป. พ.ต.ท. สมนึก   กิจม�นะ 0-3723-3999 08-1782-0817
สว.สส. พ.ต.ท. ชยุต   เชื้อเกษม 0-3723-3999 08-9826-3741
สว.อก. พ.ต.ต. ศร�ยุทธ   กรกันต์ 0-3723-3999 08-1652-8615
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.บ้านทัพไทย  โทรศัพท์กล�ง  0-3724-7879     โทรส�รกล�ง  0-3724-7879
ผกก. พ.ต.อ. ยุคล   ประส�ทน�นนท์ 0-3724-7879 08-6827-3311
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มูฮัมหม�ดห�น�ฝี  นุ่งอ�หลี 0-3724-7879 08-1698-5017
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�เริง  สระบุรินทร์ 0-3724-7879 08-1996-1528
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีระพงษ์   ศักด�นุศ�สน์ 0-3724-7879 08-1782-9903
สวป. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   ศิรินันท์ 0-3724-7879 08-2207-2665
สว.สส. พ.ต.ต. สมหม�ย   อมรอรช 0-3724-7879 08-197-16604
สว.อก. พ.ต.ท. สังวรณ์   เฉลียวกิจ 0-3724-7879 09-2081-7136

สภ.เขาสิงโต     โทรศัพท์กล�ง  0-3743-9066     โทรส�รกล�ง  0-3743-9066
สวญ. พ.ต.ท. ก�รุณย์  เกษมร�ษฎร์ 0-3743-9066 08-4868-6787
พงส.ผนก. พ.ต.ท. หอมละออ  สุวรรณชัย 0-3743-9066 08-1949-4404
สวป. ร.ต.อ. ฉัตรชัย   ต�วัน 0-3743-9066 09-9149-1166
สว.สส. พ.ต.ท. สืบพงษ์   มังกรพันธ์ 0-3743-9066 08-6849-1641

สภ.บ้านทับใหม่     โทรศัพท์กล�ง  0-3754-1433     โทรส�รกล�ง  0-3754-1433
สวญ. พ.ต.ท. รชต   เฉยเจริญ 0-3754-1433 08-1255-3130
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พูลวิทย์   ร�ชธิส�ร 0-3754-1433 08-3587-6776
สวป. พ.ต.ต. จำ�รัส   ด�วไธสง 0-3754-1433 08-1276-1231
สว.สส. พ.ต.ท. วัชรินทร์  เส็งน� 0-3754-1433 08-1945-0336

ศูนย์ฝึกอบรม	 Training	Center	
เลขที่  102  หมู่ที่  8  ต�ำบลบ้ำนสวน  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

โทรศัพท์กลำง  0-3827-8201       โทรสำรกลำง  0-3878-1406 

Web Site : http://www.trainingcenter2.com   E-mail :  training@police.p2.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สำธิต   เจริญพิภพ  0-3827-8201 08-1843-1166 
รอง ผบก. พ.ต.อ. นภดล   วงษ์น้อม 0-3827-8201 08-1762-7040
รอง ผบก. พ.ต.อ. นวพล   กันคล้อย 0-3827-8201 08-3602-3111

ฝ่ายอ�านวยการ  

ผกก. พ.ต.อ. ประพ�ส   อินต� 0-3827-8201 08-7007-9989
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนูญ   เกิดคำ� 0-3827-8201 08-1535-8165
สว. พ.ต.ท. ธีร์ธวัช   มงคลสวัสดิ์ 0-3827-8201 08-9833-0408
สว. พ.ต.ต. พีรพล   เสล�รัตน์ 0-3827-8201 08-9717-4359
สว. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์   จันทร์เกตุ 0-3827-8201 08-9765-4241

ฝ่ายบริการการศึกษา  

ผกก. พ.ต.อ. นันทพันธ์   ปรินสิริรุจิกร 0-3827-8201 08-1876-5542
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพล   พรประเสริฐผล 0-3827-8201 08-9933-8808
สว. พ.ต.ท. กุญชร   ใจบุญม�ก 0-3827-8201 08-9048-1617
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐช�ภรณ์   โพธิ์ทอง 0-3827-8201 08-6123-8724
สว. พ.ต.ท.หญิง ชนสรณ์   คงง�ม 0-3827-8201 08-9244-7830
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายปกครองและการฝึก  

ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐ์         สุวรรณวัฒนะ 0-3827-8201 08-6912-4040
รอง ผกก. พ.ต.ท. เลิศศักดิ์     ภัทรพิศ�ล  0-3827-8201 08-1861-4556
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. สมควร      กริ่มกร�ย 0-3827-8201 08-7130-7873
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. สฐิระพงศ์   ไชยช�ญสกุล 0-3827-8201 08-6323-6913
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ชิงชัย        โปษย�อนุวัตร์ 0-3827-8201 08-1333-8546

กลุ่มงานอาจารย์  

อจ. (สบ 3) พ.ต.ท. เทพชัย   วิถีธรรมศักดิ์ 0-3827-8201 08-1618-4601
อจ. (สบ 3) พ.ต.ท. สิน�ท    โสตถิปิณฑะ 0-3827-8201 08-3116-8118
อจ. (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไล   เครือแตง  0-3827-8201 08-1377-0630
อจ. (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิพยวัลย์   ช�ตย�ภ� 0-3827-8201 08-4947-2979
อจ. (สบ 3) พ.ต.ท. นันทพงศ์   สุขอัจจะสกุล 0-3827-8201 08-0305-9000
อจ. (สบ 3) พ.ต.ท. จิระวัสส์   เชื้อจันทร์อัตถ์ 0-3827-8201 08-1459-6233
อจ. (สบ 2) พ.ต.ท. ยงยศ   พูลสวัสดิ์ 0-3827-8201 08-4163-6768
อจ. (สบ 2) พ.ต.ท. ชลแดน   พุฒต�ล 0-3827-8201 08-7448-4697
อจ. (สบ 2) พ.ต.ท. สมศักดิ์   รอดง�ม 0-3827-8201 08-2359-1859
อจ. (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ปณิต�   ศรศรี 0-3827-8201 08-7755-9922
อจ. (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง แสงรวี   ส�ระปรุง 0-3827-8201 08-9746-8157

บันทึก
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 3

Provincial Police  Region 3

ถนนสรรพสิทธิ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครร�ชสีม�

โทรศัพท์กล�ง  0-4425-5275-83, 0-4424-2140, 0-4424-3471  โทรส�รกล�ง  0-4425-1783

Web Site : www.ppr3.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. พิสัณห์   จุลดิลก 0-4424-3319 [109] 08-1813-0931
รอง ผบช. พล.ต.ต. เติมพงษ์   สิทธิประเสริฐ 0-4424-3399 [167] 09-4295-6951
รอง ผบช. พล.ต.ต. สมพงษ์   ทองวีระประเสริฐ 0-4424-1754 [147] 08-7985-0033
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุรพล   แก้วข�ว 0-4424-2032 [177] 08-1878-9752
รอง ผบช. พล.ต.ต. พงษ์วุฒิ   พงษ์ศรี 0-4434-1714 [157] 08-9865-3143
รอง ผบช. พล.ต.ต. บุญจันทร์   นวลส�ย 0-4424-3439 [127] 09-7494-4445
รอง ผบช. พล.ต.ต. ธเนษฐ   สุนทรสุข 0-4424-3379 [137] 08-6668-7888
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. รณกร   ศุภสมุทร - 08-4548-3535

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
ผบก. พล.ต.ต. ปรีชำ   เจริญทรัพย์ 0-4424-4451 [186] 08-1879-5759
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุจินต์   นิจพ�นิชย์ 0-4424-3419 [188] 08-1725-8381
รอง ผบก. พ.ต.อ. อภิศักดิ์  เดชะคำ�ภู 0-4424-4275-83 [185] 08-6016-0106
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรชัย   นลวชัย 0-4424-4221 [189] 08-1593-6224
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญส่ง   ขุนแขวง 0-4424-4041 [178] 08-1905-6557

ฝ่ายอ�านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. มีชัย   กำ�เนิดพรม 0-4434-1716 [110] 08-1878-1525
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พัทธวรรณ   เสนีย์นันท์ 0-4424-5213 [116] 08-1955-5048
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัชฎ�วรรณ   ชัชว�ล 0-4424-4126 [115] 08-6460-8772
สว. พ.ต.ท. เอกพจน์   แก้วสุข 0-4425-5275-83 [111] 08-1803-0716
สว. ร.ต.อ. ณัฐกร   พลภักดี 0-4425-5275-83 [112] 08-1120-8560
สว. พ.ต.ท. เศวตทัศน์   สุขแสง 0-4425-5275-83 [113] 08-0285-0161
สว. พ.ต.ท. เอก   หวังแววกล�ง 0-4425-5275-83 [114] 08-5889-8899

ฝ่ายอ�านวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ. โชติ   ตระกูล 0-4425-5275-83 [120] 08-1876-2142
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุชีพ   คำ�ดี 0-4425-5275-83 [125] 08-1877-0277
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ   วิสัยกล้� 0-4425-5275-83 [125] 08-1660-2242
สว. พ.ต.ท.หญิง สุนีย์   สุขส�ยไทยชะนะ 0-4425-5275-83 [121] 08-1876-6863
สว. พ.ต.ท. ม�นพ   ไพรเขียว 0-4425-5275-83 [124] 08-5023-6751
สว. พ.ต.ท. ธวัชชัย   รุ่งเรือง 0-4425-5275-83 [122] 08-1955-2595
สว. ร.ต.อ.หญิง นันทภัส   อุ่นทอง 0-4425-5275-83 [123] 08-9947-4774
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 3 

ผกก. พ.ต.อ. ชิตภพ   โตเหมือน 0-4424-4661 [130] 08-1638-7863
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิรก�ญจน์  แพรกทอง 0-4424-4661 08-1967-6765
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปร�ชญ์คมน์   อิ่มสันเทียะ 0-4425-5275-83 [136] 08-1877-6126
สว. พ.ต.ต. สุริย�   ล�กุล 0-4424-4661 [131] 08-8708-7100
สว. พ.ต.ท.หญงิ กรรณกิ�ร์   เพช็รสวุรรณ 0-4424-4661 [132] 08-7652-2006
สว. พ.ต.ท.หญิง ส�ยรุ้ง   มะเริงสิทธิ์ 0-4424-4661 [133] 08-9788-8759 
สว. พ.ต.ท.หญิง ธิติวรรณ    เท�วงษ์ 0-4424-4661 [133] 08-5025-7458

ฝ่ายอ�านวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   ปัดเกษม 0-4425-5275-83 [140] 08-1389-7916
รอง ผกก. พ.ต.ท. พูนพิพัฒน์   คล้�ยพงษ์ 0-4425-5275-83 [145] 08-6077-3329
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรัฐพงษ์   สุขตน 0-4425-5275-83 [146] 09-1049-5752
สว. พ.ต.ต. ประพัฒน์   ชูพลกรัง 0-4425-5275-83 [141] 06-1331-4649
สว. ร.ต.อ. สุช�ติ   ลุนบง 0-4425-5275-83 [142] 09-3534-0009
สว. พ.ต.ท. วศินทร์   พลโสภ� 0-4425-5275-83 [143] 09-2276-3222
สว. ร.ต.อ. ชำ�น�ญ   ช่วงไกร 0-4425-5275-83 [107] 08-1966-3344

ฝ่ายอ�านวยการ 5

ผกก. พ.ต.อ. กิตติโชติ  แสงรุจี  - 08-1967-3221
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชูช�ติ  แสงพิทักษ์  - 08-9546-4730
สว. พ.ต.ต. ทศพล  ธีระเดช 0-4425-5275-83 [151] 08-4645-6535
สว. พ.ต.ท. ปุณยพงศ์  มัลลิก�พร 0-4425-5275-83 [152] 08-1719-2358
สว. พ.ต.ท. ดุลเพชร  วงษ์เหล� 0-4425-5275-83 [153] 08-3126-1767

ฝ่ายอ�านวยการ 6

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ก�ญจน�   จุลพันธ์ 0-4425-5275-83 [160] 08-9949-5262
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุวิช�   เผดิมวงศ์ 0-4425-5275-83 [163] 08-1876-6890
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศิธร  สุวรรณทรัพย์ 0-4425-5275-83 [162] 08-1876-2266
สว. พ.ต.ท.หญิง วนิด�   บุญวัฒน์ 0-4425-5275-83 [161] 08-3726-8734
สว. พ.ต.ท.หญงิ สจิุร�ภัทร์  รตัน์เศรษฐกิลุ 0-4425-5275-83 [162] 08-6876-2889
สว. พ.ต.ท.หญิง ส�ยฝน   ตรวจนอก 0-4425-5275-83 [163] 08-5479-0233
สว. พ.ต.ต.หญิง วร�ภรณ์   อ้อมกิ่ง 0-4425-5275-83 [162] 08-6649-7784

ฝ่ายอ�านวยการ 7

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   พรหมสวัสดิ์ 0-4425-5275-83 [170] 08-1619-4555
รอง ผกก. พ.ต.ท. นภพล   เลข�ตระกูล 0-4425-5275-83 [173] 08-7243-5333
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัฒนะ   ย�งนอก 0-4425-5275-83 [173] 08-9948-9724
สว. พ.ต.ท. สุกิจ   กัลย�ก�ญจน์ 0-4425-5275-83 [172] 09-2278-9796
สว. พ.ต.ท. เอกพงษ์   พรหมสุข 0-4425-5275-83 [171] 08-9280-4145
สว. ร.ต.อ. ศิริสิทธิ์   สุขพัฒนเศษฐ์ 0-4425-5275-83 [174] 08-7244-2905
สว. ร.ต.อ. พิชญ์ศรุตม์   หิรัญวัฒนะ 0-4425-5275-83 [174] 08-4474-3089
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ฝ่ายอ�านวยการ 8

ผกก. พ.ต.อ. เศกสิทธิ์   สุภ�อ้วน 0-4425-5275-83 [181] 08-1933-1132
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุรักษ์   จิรจิตร 0-4425-5275-83 [181] 08-1316-5555
สว. พ.ต.ท. นธีร์   สุคุณ� 0-4425-5275-83 [181] 08-9466-6653
สว. พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   ตันไพบูลย์ 0-4425-5275-83 [181] 08-6990-9435

ฝ่ายอ�านวยการ 9 

ผกก. พ.ต.อ. จุมพล   สุวน�ม 0-4425-5275-83 [191] 09-8215-7385
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิวัฒน์   น�คสุด 0-4425-5275-83 [191] 08-6468-2715
สว. - - -
สว. พ.ต.ท. เกณฑ์ชยะ  สกลชัย 0-4425-5275-83 [191] 08-9676-0436

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน			 Investigation	Division
ถนนสรรพสิทธิ์   ต�ำบลในเมือง   อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ   30000

โทรศัพท์กลำง  0-4425-5275-83 [199]   โทรสำรกลำง  0-4424-4601

Web Site : INV 3@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ปกรณ์   เสริมสุวรรณ 0-4425-5275-83 [199] 08-1822-8664
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรพันธ์   ทันใจ 0-4425-5275-83 [199] 08-7000-6699
รอง ผบก. พ.ต.อ. อิทธิพล   น�คคำ� 0-4425-5275-83 [199] 08-4288-0008
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประสงค์   เรืองเดช 0-4425-5275-83 [199] 08-1876-6743
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปวริศ   บุญสุทธิ 0-4425-5275-83 [199] 08-5555-3524

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุรชัย   ผดุงเจริญ 0-4425-5275-83 [198] 08-9845-7100
รอง ผกก. พ.ต.ท. คมสันต์   รัตนวร�งค์   0-4425-5275-83 [199] 08-1074-3244
สว. พ.ต.ท.หญิง จิร�วรรณ   ธัญญะเจริญ 0-4425-5275-83 [199] 08-5097-9199
สว. พ.ต.ท.หญิง ปฤษณ�  ภักดีจอหอ 0-4425-5275-83 [199] 08-9628-7781

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน 1 

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   เสวก 0-4425-5275-83 [183] 08-1760-6323
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมภพ    ทองพันชั่ง 0-4425-5275-83 [183] 08-8475-9662
รอง ผกก. พ.ต.ท. กัมปน�ท   แก้วคำ�บง  0-4425-5275-83 [183] 08-4868-4747
สว. พ.ต.ท. สุโชค   ผู้มีโชคชัย 0-4425-5275-83 [183] 08-6306-2283
สว. พ.ต.ท. ศิวภ�คย์   พวงจันทร์  0-4425-5275-83 [183] 08-4270-0056
สว. พ.ต.ท. อติช�ต   แย้มผก� 0-4425-5275-83 [183] 08-1963-4388

กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน 2  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-4424-3339
ผกก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   ฉิมวงษ์ 0-4425-5275-83 [129] 08-1877-4428
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิรันดร์   แก้วอิน 0-4425-5275-83 [129] 08-1876-3409
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูมิ   ทองโพธิ์ 0-4425-5275-83 [129] 08-1549-4449
สว. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   พรหมหมื่นไวย 0-4425-5275-83 [129] 08-9895-5998
สว. พ.ต.ท. ศุภชัย   ปักโคท�นัง 0-4425-5275-83 [129] 08-9597-9494
สว. พ.ต.ต. คำ�พู   พลอยผักแว่น 0-4425-5275-83 [129] 08-1879-4755
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กองก�ากับการสืบสวนสอบสวน  3

ผกก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   ขุนหมื่น 0-4425-5275-83 [139] 08-1389-8194
รอง ผกก. พ.ต.ท. กวินสิทธิ์   พัฒน์กิตติสกุล 0-4425-5275-83 [139] 09-8789-2987
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรวรรธน์   ขันเครือ  0-4425-5275-83 [139] 08-1890-3854
สว. พ.ต.ท. จุติศักดิ์   มวลตะคุ 0-4425-5275-83 [139] 08-1879-0177
สว. พ.ต.ท. นรพยัคฆ์  คมพยัคฆ์ 0-4425-5275-83 [139] 09-3524-4441
สว. พ.ต.ต. ธงชัย  วิมลศิลป์ 0-4425-5275-83 [139] 08-1547-8047

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ โทรศัพท์กล�ง  0-4424-3451    โทรส�รกล�ง 0-4424-1519

ผกก. พ.ต.อ. กัมปน�ท   อรุณคีรีโรจน์ 0-4424-3451 [158] 08-1442-1272
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐิติพล   อ้นห�ด 0-4424-3451 [158] 08-1789-5498
สว. พ.ต.ท. ประเสริฐ   โพธิ์ทองง�ม 0-4424-3451 [158] 08-6867-1319
สว. พ.ต.ต. ณรงค์   ปรอยกระโทก 0-4424-3451 [158] 08-6584-9289
สว. ร.ต.อ. กมล   วงศ์แสนส�น 0-4424-3451 [158] 08-9180-9529

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ 

ผกก. พ.ต.อ. ภูไท   เช�ว์สูงเนิน 0-4437-1331 08-9720-5151
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีณวัฒน์   ศรีแย้ม 0-4437-1331 09-1017-8548
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์   ไชยณรงค์ศักดิ์ 0-4437-1331 08-7779-0970
สว. ร.ต.อ. บุรัศกร   ล�ผ่�น 0-4437-1331 08-6544-4561
สว. พ.ต.ต. ณพล  นันทนะมณี 0-4437-1331 08-0739-9958
สว. พ.ต.ท. บันลือ     มห�ศักดิ์ณรงค์ 0-4437-1331 08-1982-5943

ต�ารวจภูธรจังหวัดชัยภูม	ิ Chaiyaphum	Provincial	Police	
ถนนบรรณำกำร  ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์กลำง   0-4481-2660  โทรสำรกลำง  0-4481-6970

Web Site : www.chaiyaphum.police.go.th      E-mail : chaiyaphum @ royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วิสำร์ท   สมปรำชญ์ 0-4481-1242 08-1967-9954
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   บุญเต็ง 0-4483-0412 08-1876-6044
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิทย�   นิไทรโยค 0-4483-8147 08-1760-4911
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัชรินทร์   บุญคง 0-4481-2050 08-7779-9433
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   คงไพบูลย์ 0-4481-6035 08-1877-5202
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงพิพัฒน์   ศิริพรวิวัฒน์ 0-4483-8059 08-1622-2725
ประจำ�สำ�นักง�น ร.ต.อ.หญิง สุทธิด�   ผองขำ� 0-4481-1242 08-5678-5358

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ภัทรพล   เล่�เปี่ยม 0-4481-6036 08-3222-0505
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์   พิมพ์สุขสกุล 0-4482-1923 08-1877-1753
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ดวงพร   ม�ชัย - 08-1790-6377
สว.(กพ.) พ.ต.ท. เมธ�   ไชยบุรี 0-4482-1921 08-1264-4870
สว.(นผ.) ร.ต.อ. ลิขิต   ตะริดโน 0-4481-6972 08-2860-1173
สว.(กบ.) พ.ต.ท. สมยศ   คุ้มพวก 0-4482-1920 08-6375-8644
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สว.(กร.) พ.ต.ต. ส�กล   วงษ์ห�ญ 0-4482-1922 08-4853-6108
สว.(กง.) - 0-4482-1923 -
สว.(คด.) พ.ต.ท. อรุณ   อุสม� 0-4481-6973 08-2265-4141
สว.(ทส.) - 0-4481-1533 -

กองก�ากับการสืบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4481-1838, 0-4482-1925   โทรส�รกล�ง  0-4481-1838, 
0-4482-1925
ผกก. พ.ต.อ. ธนวัฒน์   ภัคคะธนิตศักดิ์    0-4481-1838 09-3392-2436
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธน�ยุทธ   ส�ระใต้ 0-4481-1838 08-7246-7333
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรภัทร   ครุธทะย�น 0-4481-1838 09-2985-1579
สว. พ.ต.ต. สุเมธ   โพธะ 0-4482-1925 08-9201-5145
สว. พ.ต.ต. พัฒนะ   สุภศักดิพัฒน์ 0-4481-1838 08-6246-9222
สว. พ.ต.ท. อภินันท์ศักดิ์   ธ�ตุไพบูลย์ 0-4481-1838 08-5465-2258
สว. พ.ต.ต. อนุสรณ์   สะตะ 0-4482-1925 08-1379-5427
สว. พ.ต.ต. ชัยพร   บุญอินทร์ 0-4482-1925 08-4897-0772

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ไกรสมุทร   ท�โบร�ณ 0-4482-1926 08-7443-4334
พงส.ผทค. พ.ต.ท. บัณฑิต   พุทธล� - 08-1977-1099

สภ.เมืองชัยภูมิ   โทรศัพท์กล�ง  0-4481-7111   โทรส�รกล�ง  0-4481-3616 
ผกก. พ.ต.อ. เอนก   ศรีกิจรัตน์ 0-4481-7111 08-1977-9678
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สุขสันต์   ไตรทิพย์ 0-4481-7111 08-1600-9089
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. อ�นุภ�พ   ผิวอ่อน 0-4481-7111 08-1669-7536
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีระพล   อินทอง 0-4481-7111 08-1423-2041
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัตนสุข   คำ�วงศ์ 0-4481-7111 08-1999-1674
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุพิสุทธิ์   พิสุทธิ์ปกรณ์ 0-4481-7111 08-1870-5750
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ใจสบ�ย 0-4481-7111 08-1879-7593
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธชัย   เพ็ชรภักดี 0-4481-7111 08-7963-9696
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มนูญ   พูนจันอัด 0-4481-7111 08-6725-6012
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เตรียม   ล�กอน 0-4481-7111 08-5206-3169
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญยงค์   สอนสุช 0-4481-7111 08-6725-6012
สวป. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ดีธรรม 0-4481-7111 08-9949-5996
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   ปันสันเทียะ 0-4481-7111 09-5609-8008
สวป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   อุตรส 0-4481-7111 08-5015-0511
สวป. พ.ต.ท. กิติศักดิ์   โพธิ์ศรี 0-4481-7111 08-5479-3349
สว.สส. ร.ต.อ. ชัยยศ   ตรีพุฒ 0-4481-7111 09-0919-9621
สว.จร. ร.ต.อ. สุอ�รีย์   ส�แก้ว 0-4481-7111 09-8081-3446
สว.อก. พ.ต.ต. วันชัย   จีนคำ� 0-4481-7111 08-1871-7119

สภ.ภูเขียว  โทรศัพท์กล�ง  0-4486-1444    โทรส�รกล�ง  0-4486-1563
ผกก. พ.ต.อ. อร่�ม   ประจิตร 0-4486-1561 08-1683-6657
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   โชติประดิษฐ์ 0-4486-1444 08-1623-9136
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จตุรงค์   กลิ่นศรีสุข 0-4486-1562 08-1184-0849
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญส่ง   แอ้นชัยภูมิ 0-4486-1444 08-1977-3632
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�ญ�สิทธิ์   วงษ์อุส� 0-4486-1444 08-7858-4455
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ยุติวิชญ์   โฉมสะอ�ด 0-4486-1444 08-3332-2320
สวป. พ.ต.ท. บุญเรือง   ต่อสกุล 0-4486-1444 08-7619-6989
สว.สส. ร.ต.อ. ประสบโชค   แดงน� 0-4486-1562 08-4256-9463

สภ.แก้งคร้อ   โทรศัพท์กล�ง  0-4488-2887   โทรส�รกล�ง  0-4488-0096
ผกก. พ.ต.อ. ชัยพร   อุนรัตน์ 0-4488-2887 [102] 08-6874-6890
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุญเลิศ   รักษ์มณี 0-4488-2887 08-7964-0909
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัติ   ศิลปชีวสันติ 0-4488-2887 08-1393-3828
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยรรยง   ทองใบใหญ่ 0-4488-2887  08-5613-8023
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไพโรจน์   ปลั่งสกุล 0-4488-2887 [105] 08-9722-0983
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   คนอุตส่�ห์ 0-4488-2887 [104] 08-6874-4085
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิญญู   พื้นหินล�ด 0-4488-2887 [104] 08-4786-5640
สวป. พ.ต.ท. พยง   นุชนุ่ม 0-4488-2887 08-6257-0228
สว.สส. พ.ต.ต. เจริญ   ส�รคำ� 0-4488-2887  08-7878-0256
สว.อก. ร.ต.อ. ณฐพงศ์ธ�ด�   จันทร์อินทร์ 0-4488-2887 [201] 08-7242-7207

สภ.คอนสวรรค์  โทรศัพท์กล�ง  0-4486-7568     โทรส�รกล�ง  0-4488-9102
ผกก. พ.ต.อ. บัญช�   ไพรินทร์ 0-4486-7568 08-8582-6156
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มังตร�   ก�ชัย 0-4486-7568 08-0740-2040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   พิทักษ์ชัยธรรม 0-4486-7568 08-1977-2497
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิทย�   กุศลวงค์ 0-4486-7568 08-6224-9292
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐพล   กิ่งโชค 0-4486-7568 08-1321-2556
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุธีภัค   วชิรโชติกุล 0-4486-7568 08-4961-0566
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คำ�พล   โนนุช 0-4486-7568 08-6868-4355
สวป. พ.ต.ท. บุญธรรม   แพเก�ะ 0-4486-7568 08-4778-5721
สว.สส. พ.ต.ท. กมล   วงค์สิทธิ์ 0-4486-7568 08-8134-7307
สว.อก. พ.ต.ต. สมโชค   คัดสูงเนิน 0-4486-7568 08-9979-9027

สภ.หนองบัวระเหว  โทรศัพท์กล�ง  0-4489-7102   โทรส�รกล�ง  0-4489-7358
ผกก. พ.ต.อ. พีระพงษ์   อุดมพรวัฒนะ 0-4489-7102 08-0467-8464
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษด�   มินทร์เสน 0-4489-7102 08-5920-7888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สร�วุฒิ   พสิษฐ์ธุว�นนท์ 0-4489-7102 08-7260-7333
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เอกพล   เพชรนอก 0-4489-7102 08-8595-3793
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรภัทร์   สมบัติหล�ย 0-4489-7102 08-7963-9696
สวป. พ.ต.ท. ฐนธิป   พิทย�วิวัฒน์กุล 0-4489-7102 08-1949-2994
สว.สส. พ.ต.ท. ดลลช�   ปั้นมณี 0-4489-7102 08-9949-4109

สภ.บ้านเขว้า   โทรศัพท์กล�ง  0-4489-1103     โทรส�รกล�ง  0-4489-1103
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   สืบสนธิ 0-4489-1103 08-8722-0132
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   จันทรประเทศ 0-4489-1103 08-5134-5349
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พรชัย   ตระก�รกุลธร 0-4489-1103 08-1725-5959
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐพล   กิ่งโชค 0-4489-1103 08-1321-2556
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุมิตร   ชัยยุทธ 0-4489-1103 08-1976-5771
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐพันธ์   เดชพลกรัง 0-4489-1103 08-1955-7001
สวป. พ.ต.ต. อุทิศ   ชอบชื่น 0-4489-1103 09-1538-4461
สว.สส. พ.ต.ท. สวิตต์   วงศ์เสถียรชัย 0-4489-1103 08-9126-1216
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เข็มทอง   มณีรัตนรังษี 0-4489-1103 08-9789-2270

สภ.จัตุรัส   โทรศัพท์กล�ง  0-4485-1500     โทรส�รกล�ง  0-4484-0025
ผกก. พ.ต.อ. ปฏิวัติ   น�คำ� 0-4485-1500 08-1955-4266
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อมร   พรมเอี่ยม 0-4485-1500 08-1849-2311
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เตชิต   โป๊ะประนม 0-4485-1500 08-5651-5470
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธัชชัย   เชิงชั้น 0-4485-1500 08-5207-9074
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประชิด   สะท้�น 0-4485-1500 08-2374-0199
สวป. พ.ต.ต. ธนกฤต   โสธรมงคลยิ่ง 0-4485-1500 08-4611-8585
สว.สส. พ.ต.ท. โสวัฒน์   หงส์ทอง 0-4485-1500 08-1422-0897
สว.อก. พ.ต.ท. ศตพล   เอี่ยมโซ้ 0-4485-1500 08-4807-7100

สภ.หนองบัวแดง    โทรศัพท์กล�ง  0-4487-2122      โทรส�รกล�ง  0-4487-2122
ผกก. พ.ต.อ. ประทีป   ปิยะทัตศรี 0-4487-2122 08-9769-9036
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรน�ท   วัฒนเขจร 0-4487-2122 08-1617-6150
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   มณีเนตร 0-4487-2122 08-1967-0679
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญส่ง   หมื่นสุรินทร์ 0-4487-2122 08-9931-2058
สวป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   มีเจริญ 0-4487-2122 08-9500-7187
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   มิตร�ช 0-4487-2122 08-4605-9981
สว.อก. พ.ต.ท. โสภณ   อะพิเนตร 0-4487-2122 08-8705-9542

สภ.คอนสาร   โทรศัพท์กล�ง  0-4487-6686         โทรส�รกล�ง  0-4487-6686
ผกก. พ.ต.อ. ยรรยง   จันทร์เขียว 0-4487-6686 09-1659-6535
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์   ม�ลีพันธุ์ 0-4487-6686 [17] 08-1789-5498
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิม   ฦๅช� 0-4487-6686 [15] 08-5743-2809
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญส่ง   แอ้นชัยภูมิ 0-4487-6686 [16] 08-1977-3632
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พัชรพล   สอนเวียง 0-4487-6686 [16] 08-7221-9687
สวป. พ.ต.ท. วิส�ขะ   เพ็ชรเกษม 0-4487-6686 [17] 08-3378-0752
สว.สส. พ.ต.ท. ทัตตพล   มั่นจิตร 0-4487-6686 08-7762-6600
สว.อก. พ.ต.ท. ชูชีพ   ดอกคำ� 0-4487-6686 [18] 06-1124-6155

สภ.ซับใหญ่     โทรศัพท์กล�ง  0-4473-1042      โทรส�รกล�ง  0-4473-1042
ผกก. พ.ต.อ. ดุริยะ   ป�นกลิ่น 0-4473-1042 08-1718-0081
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุลักษณ์   ดวงภมร 0-4473-1042 08-1967-2014
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประมวลทรัพย์   ชัยสิน 0-4473-1042 08-4589-3766
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิพงษ์   ดวงพิมพ์ 0-4473-1042 08-9949-9122
สวป. พ.ต.ท. ปัญญ�   ประดับวงษ์ 0-4473-1042 08-4417-4534
สว.สส. พ.ต.ท. บุญเลิศ   อ�จธ�นี 0-4473-1042 08-9520-6000
สว.ธร. ร.ต.อ. ไตรรงค์   รักพุดซ� 0-4473-1042 09-0191-4995
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สภ.บ้านแท่น   โทรศัพท์กล�ง  0-4488-7117    โทรส�รกล�ง  0-4488-7117
ผกก. พ.ต.อ. จมุพลภัทร์   ปัญญ�พนูตระกูล  0-4488-7117 08-8582-0345
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บัณฑิต   จ�ตุวัฒน์  0-4488-7117 08-1689-1655
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพจน์   ผลจันทร์  0-4488-7117 08-9277-9129
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชัยยะเริก   ฝักฝ่�ย  0-4488-7117 08-1282-5800
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธ�นี   ติวเรือง  0-4488-7117 08-1062-3947
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไตรวิทย์   แก้วชนะ  0-4488-7117 09-1214-9608
สวป. พ.ต.ท. ส�กล   บำ�รุงพ�นิชย์  0-4488-7117 08-1725-7218
สว.สส. พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์   น�คเสนีย์  0-4488-7117 08-1984-1056
สว.อก. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   เหมวงษ์  0-4488-7117 08-7757-0144

สภ.เทพสถิต   โทรศัพท์กล�ง  0-4485-7100, 0-4485-5165    โทรส�รกล�ง  0-4485-7100
ผกก. พ.ต.อ. พิษณุ   พร�นพนัส 0-4485-7100 08-0353-6622
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริย�   จันทร์สระแก้ว 0-4485-7100 08-1955-6201
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิศร�   บัวน�รถ 0-4485-7100 08-1877-0280
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุรัตน์   น้อยจันทึก 0-4485-7100 08-3353-3648
สวป. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ฉัตรชัยรัตนเวช 0-4485-7100 08-4465-6995
สว.สส. พ.ต.ต. สุร�ษ   แก้ววังป� 0-4485-7100 08-7008-4645
สว.อก. พ.ต.ท. สุเทพ   แถมวัฒนะ 0-4485-7100 08-2872-4761

สภ.เกษตรสมบูรณ์   โทรศัพท์กล�ง   0-4486-9126    โทรส�รกล�ง  0-4486-9126
ผกก. พ.ต.อ. เด่นพงษ์   วรรณพงษ์ 0-4486-9126 08-7441-7070
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   น้อยศรี 0-4486-9126 08-1789-5213
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประภ�ส   หงส์ทอง 0-4486-9126 08-1548-6412
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประเสริฐศิลป   พ�นโน 0-4486-9126 08-6874-7932
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์พัสกร   ต�ปร�บ 0-4486-9126 08-5416-1119
สวป. พ.ต.ต. ทิม�กร   กตะศิล� 0-4486-9126 08-9844-8859
สว.สส. ร.ต.อ. ศักดิ์สมบูรณ์   ขุนพรม 0-4486-9126 09-2902-2176
สว.อก. พ.ต.ท. เกริกกฤษณ์   ปักส�ร 0-4486-9126 09-3473-5944

สภ.บ�าเหน็จณรงค์   โทรศัพท์กล�ง  0-4412-7111    โทรส�รกล�ง  0-4412-7111
ผกก. พ.ต.อ. ไพรัช   สุขสงญ�ติ 0-4412-7111 08-1944-9812
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พินิจ   เถลิงศักด�เดช 0-4412-7111 09-1941-1565
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเลิศ   ทองกำ�เหนิด 0-4412-7111 08-1852-5099
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิชย   พรมช�ติ 0-4412-7111 08-7253-7604
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จีรพัฒน์   เนื่องเหมรัช 0-4412-7111 08-1120-7549
สวป. พ.ต.ท. อนันต์   จันทร์กระจ่�ง 0-4412-7111 08-3798-3869
สว.สส. พ.ต.ท. พิศิษฏ์   ศิตจตุพงศ์ 0-4412-7111 09-9721-0027
สว.อก. ร.ต.อ. สันติ   เพียซ้�ย 0-4412-7111 08-9615-0612

สภ.เนินสง่า   โทรศัพท์กล�ง  0-4484-6027    โทรส�รกล�ง  0-4484-6028
ผกก. พ.ต.อ. อิทธิโชค   เกิดผล 0-4484-6028 08-1999-7618
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เพิ่มพูล   เกื้อกิจจ� 0-4484-6028 08-1929-5639
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยศกร   พันธ์ศิริ 0-4484-6028 08-1967-0599
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิห�ร   นวลง�ม 0-4484-6028 08-6254-6457
สวป. พ.ต.ท. ชวนิฎฐ์   ธิติวรพันธ์ 0-4484-6028 08-1760-4871
สว.สส. พ.ต.ท. วิช�ญ   กระจ่�งโพธิ์ 0-4484-6028 08-1790-3053
สว.อก. พ.ต.ท. บุญชู   หมั่นวงศ์ 0-4484-6028 08-7258-5111

สภ.ภักดีชุมพล   โทรศัพท์กล�ง  0-4482-8222, 09-3530-7653    โทรส�รกล�ง  0-4482-8222
ผกก. พ.ต.อ. กฤชไพสิฐ   ไตรท�นพิสิฐกุล 0-4482-8222 08-9582-5449
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   ศิริศรีมังกร 0-4482-8222 08-3754-0022
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นนท์ธวัช   พงศ์เลิศโกศล 0-4482-8222 08-1878-1230
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศุภวัฒน์   ไชยดี 0-4482-8222 08-9625-1669
สวป. พ.ต.ท. วิทัก   คับเพียง 0-4482-8222 08-5658-3891
สว.สส. พ.ต.ท. กฤตธฤต   เศรษฐ� 0-4482-8222 08-7963-3060
สว.อก. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ทองส�ร 0-4482-8222 08-2381-1052

สภ.บ้านค่าย   โทรศัพท์กล�ง  0-4489-9111      โทรส�รกล�ง  0-4489-9441
ผกก. พ.ต.อ. วัฒนชัย   จันท�ทุม 0-4489-9111 08-1877-0046
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อัศวิน   เมฆสุขใส  0-4489-9111 08-9201-4252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   กุยแก้ว 0-4489-9111 08-9203-9529
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วีระเดช   เกษมศรี 0-4489-9111 09-1017-8823
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชิต   น้อยวิเศษ 0-4489-9111 08-8349-5580
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภ�ณุพงศ์   บุญจำ�เริญ 0-4489-9111 08-2870-7717
สวป. พ.ต.ท. บุญเลิศ   ศิริทอแสง 0-4489-9111 09-3364-9127
สว.สส. พ.ต.ท. ประกอบ   เชื้อกล�ง 0-4489-9111 08-0740-9217
สว.อก. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   ทัดแก้ว 0-4489-9111 08-1308-1600

สภ.ลาดใหญ่     โทรศัพท์กล�ง  0-4480-1209      โทรส�รกล�ง  0-4480-1209
ผกก. พ.ต.อ. เชษฐ�   เชยชุ่ม 0-4480-1209 08-1266-2642
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิส�   โชติมูล 0-4480-1209 08-9901-8991
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   อุปมัย 0-4480-1209 08-1999-3633
สวป. พ.ต.ท. เดโช   เพ็งเหล็ง 0-4480-1209 08-1966-5519
สว.สส. พ.ต.ท. บุญช่วย   ยังโนนต�ด 0-4480-1209 08-1266-6089
สว.อก. พ.ต.ท. พัชรวัฒน์   ศักดิ์คณ�พงษ์ 0-4480-1209 08-8482-0293

สภ.บ้านเดื่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-4412-3111     โทรส�รกล�ง  0-4412-3111
ผกก. พ.ต.อ. สมเจตน์   ไทย�นนท์ 0-4412-3111 08-8582-4073
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปก�สิต   ส่งมห�ชัย 0-4412-3111 08-5755-6936
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิตตกรณ์   ผดุงฤกษ์ 0-4412-3111 08-1760-9395
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จ�รุวัฒน์   สุริย�ทิพย์ 0-4412-3111 08-7956-6165
สวป. พ.ต.ท. อนุช�   ขันชัยภูมิ 0-4412-3111 09-1351-0020
สว.สส. พ.ต.ต. กิติพงษ์   เคื่อนส�ร 0-4412-3111 08-6253-9520
สว.อก. พ.ต.ท. จอมพล   อ�ษ�ศรี   0-4412-3111 08-0465-0515
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สภ.บ้านเป้า   โทรศัพท์กล�ง  0-4486-6145    โทรส�รกล�ง  0-4486-6145
ผกก. พ.ต.อ. นิคม   โชติทวีศักดิ์ 0-4486-6145 08-1660-9747
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเกียรติ    มูลสวัสดิ์ 0-4486-6145 09-2530-6953
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤติกร   สุขวัฒนพันธ์ 0-4486-6145 08-5479-3349
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   ด�วแจ้ง 0-4486-6145 08-1321-5258
สวป. พ.ต.ท. พงศ์รชต   หิรัญมูล 0-4486-6145 08-6720-4378
สว.สส. ร.ต.อ. วัฒน�   จิตน�มณีรัตน์ 0-4486-6145 08-6531-6565
สว.อก. พ.ต.ท. ประกอบ   ห�พันธ์ 0-4486-6145 08-6282-3648

สภ.ห้วยยาง    โทรศัพท์กล�ง  0-4412-9222      โทรส�รกล�ง  0-4412-9222
ผกก. พ.ต.อ. สุริย�   จักรโนวรรณ 0-4412-9222 09-5154-4299
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   เหล็กดี 0-4412-9222 08-7444-3435
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรจิตต์   วิวรรธน์สมบัติ 0-4412-9222 08-1450-0631
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ผัน   ยศรุ่งเรือง 0-4412-9222 08-8120-6486
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิติพัฒน์   พิกุล 0-4412-9222 08-5016-3499
สวป. พ.ต.ท.ชวน   กระจ�ยกิ่ง 0-4412-9222 08-7868-3103
สว.สส. พ.ต.ต. อำ�พล   พูลเพิ่ม 0-4412-9222 08-1380-7738
สว.อก. พ.ต.ท. มห�พรม   ศิริรัตน์ 0-4412-9222 08-6100-0179

สภ.หนองบัวโคก   โทรศัพท์กล�ง  0-4480-2285    โทรส�รกล�ง  0-4480-2285
ผกก. พ.ต.อ. สมพ�น   มุท�พร 0-4480-2285 08-1871-6911
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัย   ธนบุณย� 0-4480-2285 08-8716-8327
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนัสชัย   วีระภักดี 0-4480-2285 08-1265-8006
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ   ต่อสกุล 0-4480-2285 08-1593-4944
สวป. พ.ต.ท. ทนงศักดิ์   จินตภูมิ 0-4480-2285 08-5309-4424
สว.สส. พ.ต.ท. สุเทพ   น�จะหมื่น 0-4480-2285 08-1239-3090
สว.อก. พ.ต.ต. กรุณ�   ปะบุญเรือง 0-4480-2285 08-3129-0840

สภ.วังตะเฆ่   โทรศัพท์กล�ง  0-4481-0044     โทรส�รกล�ง  0-4481-0044
สวญ. พ.ต.ท. ณัฏฐพงษ์   แสนประสิทธิ์ 0-4481-0044 08-6408-1971
สวป. พ.ต.ท. ก�หล   หวังยงกล�ง 0-4481-0044 08-1321-2949
สว.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   แข็งแรง 0-4481-0044 08-2867-4359

สภ.หัวทะเล    โทรศัพท์กล�ง  0-4481-0128   โทรส�รกล�ง  0-4481-0128
สวญ. พ.ต.ท. พงศ์ทัศน์   พิมพ์เรือง 0-4481-0128 08-8582-3597
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชัยณรงค์   น้อยวัน 0-4481-0128 08-9247-7277
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   สมใจ 0-4481-0128 08-1720-5759
สว.สส. พ.ต.ท. ธร�เทพ   ยิ้มกระโทก 0-4481-0128 08-3966-6148

สภ.โนนเหม่า   โทรศัพท์กล�ง  0-4481-0291    โทรส�รกล�ง  0-4481-0291
สวญ. พ.ต.ท. ประคอง   ปร�งค์ชัยภูมิ 0-4481-0291 08-6390-8696
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. รัชพล   วงค์อ่วน 0-4481-0291 08-4402-2440
สวป. ร.ต.อ. ธีระยุทร   ปลิวสูงเนิน  0-4481-0291 08-7874-9555
สว.สส. พ.ต.ต. สมเกียรติ   ทรัพย์สมบูรณ์ 0-4481-0291 08-7286-5774
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สภ.บ้านเพชร   โทรศัพท์กล�ง  0-4487-8128     โทรส�รกล�ง  0-4487-8128
สว.  พ.ต.ท. เกียรติพงศ์   คำ�ปินไชย 0-4487-8128 08-9433-2545

สภ.บ้านแก้ง   โทรศัพท์กล�ง  0-4481-0129     โทรส�รกล�ง  0-4481-0129
สว. พ.ต.ท. คมเพชร   ศรีเมืองคุณ 0-4481-0129 09-2515-3665
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุขุม   สวัสดิ์ช�ติ 0-4481-0129 08-9878-5269

สภ.หนองสังข์      โทรศัพท์กล�ง   0-4413-0213   โทรส�รกล�ง  0-4413-0213
สว. พ.ต.ท. วิวัฒน์   สอบกิ่ง 0-4413-0213 08-1282-4057

สภ.ช่องสามหมอ   โทรศัพท์กล�ง  0-4488-2606     โทรส�รกล�ง  0-4488-2606
สว. พ.ต.ต. คเชน   ช�ครีย์รัตน์ 0-4488-2606 08-1184-0849

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา	 Nakhon	Ratchasima	Provincial	Police	
ถนนสรรพสิทธิ์  ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

โทรศัพท์กลำง  0-4424-0900  โทรสำรกลำง  0-4425-7042

Web Site : www.nmpp.go.th              

ผบก. พล.ต.ต. ฐำกูร   นัทธีศรี 0-4424-0900 [109] 08-9901-2339
รอง ผบก. พ.ต.อ. วณัฐ   อรรถกวิน 0-4424-0900 [105] 08-1876-2333
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญเลิศ  ว่องวัจนะ 0-4424-0900 [109] 08-1978-3414
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   พรหมพันธ์ใจ 0-4424-0900 [274] 08-1226-0475
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิวัฒน์   สีล�เขตต์ 0-4424-0900 [141] 08-1393-1139
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดำ�รง   รอดโพธิ์ทอง 0-4424-0900 [106] 08-1947-4215
รอง ผบก. พ.ต.อ. สันติ   เหล่�ประท�ย 0-4424-0900 [109] 08-1999-6278
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ทนงศักดิ์  เลพร 0-4424-0900 [109] 08-9607-6635

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ร�ชพร   หงษ์ภักดี 0-4425-4869 [201] 08-6977-4878
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกทิพย์  ทองวรีะประเสริฐ 0-4425-4869 08-1955-8948
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมคิด   วชิรญ�โน 0-4424-4297 08-9949-8113
สว.(กพ.) พ.ต.ต.หญิง ว�รุณี   บุตรคำ�โชติ 0-4424-3358 [211] 09-2495-5322
สว.(นผ.) พ.ต.ท. ธนัท   ธรรมรังษี 0-4424-3479 [221] 08-0588-6075
สว.(กบ.) พ.ต.ท. บุญม�   กล้�จอหอ 0-4424-4297 [231] 08-9628-5036
สว.(กร./ปช.) พ.ต.ท.หญิง รัชฎ�พร   ปุ่นวัฒน์ 0-4424-0915 08-9204-7779
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญงิ ปริมศ์ศิธร    โตภ�ณรัุกษ์กลุ 0-4434-1811 [241] 08-6619-3486
สว.(คด) พ.ต.ท. สุวิช�   บุญจิ่ม 0-4424-0922 09-5618-4852
สว.(ทส.) พ.ต.ท.หญิง ฉัตรกมล   โพธิปักขิย์  0-4424-3900 08-9949-8163

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. พิเชษฐ   อรชุน 0-4424-2707 [271,274] 08-1878-4402
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนัส   ชมเชย 0-4424-2707 [271,274] 08-5024-5616
สว. พ.ต.ต. พงศกร   พลย�งนอก 0-4424-2707 [271,274] 08-0057-8857
สว. พ.ต.ท. ไกรสร   ศรีอำ�พร 0-4424-2707 [271,274] 08-1570-5248
สว. พ.ต.ท. พงศกร   พลย�งนอก 0-4424-2707 [271,274] 08-0057-8857
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สว. พ.ต.ท. ประส�น   ดีกระโทก 0-4424-2707 [271,274] 08-1266-0468
สว. พ.ต.ท. พรเทพ   ทุ้นแป 0-4424-2707 [271,274] 08-0060-3007
สว. พ.ต.ต. แผน   สว�สดิ์น� 0-4424-2707 [271,274] 09-5605-9109
สว. พ.ต.ต. รักษ์พล   อำ�ไพ 0-4424-2707 [271,274] 09-3578-3686

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมชัย   ใจสูงเนิน 0-4424-2707 [251] 08-1282-7559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรรศวร�   ยิ่งสวัสดิ์ 0-4424-2707 [251] 08-1790-5033
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิศ�ล   ซิลพรมร�ช 0-4424-2707 [251] 08-3736-7005
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   พันธุ์สุข 0-4424-2707 [251] 08-1878-8646

สภ.เมืองนครราชสีมา  โทรศัพท์กล�ง  0-4424-2010, 0-4424-2045,0-4424-2056 
โทรส�รกล�ง  0-4424-2045, 0-4425-4868
ผกก. พ.ต.อ. ปฏิยุทธ   สิงห์สมโรจน์ 0-4424-4117 08-3587-7799
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. กิตติ   ฤทธิ์เวโรจน์ 0-4424-2010 08-1865-3071
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สุช�ติ   กลิ่นสุคนธ์ 0-4424-2010 08-3728-6043
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ดำ�รงค์ศิลป์   ดวงกล�ง 0-4424-2010 08-1265-4306
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. อรชุน   รักสกุลพิวัฒน์ 0-4424-2010 08-1981-1875
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนะวุฒิ   หัสว�ที   0-4424-2010 08-1878-4579
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภัทร�วุธ   สีหะ 0-4424-2010 08-1171-9778
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ณภัทรพงษ์   สมใจ 0-4424-2010 08-7244-9222
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�นง  ส�ยป้อง 0-4424-2010 08-8071-9465
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเงิน   คู่ตระกูล 0-4424-2010 08-1970-9899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพล   สุร�วุธ 0-4424-2010 08-5097-9852
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัทธ์ธสิทธิ์   โชติทวีเดโช 0-4424-2010 08-5479-9499
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   เหล่�โพธิ์ 0-4424-2010 08-7878-6566
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   บุญสิงห์ 0-4424-2010 08-1977-5110
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ตปธน   กอพงษ์ 0-4424-2010 08-1760-5276
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนต์ศักดิ์   แก้งอ่อน 0-4424-2010 08-6250-1000
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยัญ   แบ่งสันเทียะ 0-4424-2010 08-1369-6228
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง วิส�สิริ   เกียรติวิลัย 0-4424-2010 08-1430-3987
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชมเพลิน   ธิวงศ์ 0-4424-2010 08-9282-5782
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไมตรี   กองสุข 0-4424-2010 08-1310-3412
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อธิเมศร์   พงศ์ทองวิทย์ 0-4424-2010 08-6469-6282
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สังเวียน   ตรวจนอก 0-4424-2010 08-9155-7229
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เรืองฤทธิ์   ทรงค�ศรี 0-4424-2010 08-7243-1000
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงษ์พร   เกตุพละ 0-4424-2010 08-0450-7645
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิริวัฒน์   เรียมศิริ 0-4424-2010 08-1878-5485
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤษณชัย   ขันอ�ส� 0-4424-2010 09-3359-1399
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุดร   ขัดแก้ว 0-4424-2010 08-9717-0658
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง เจนจิร�   เรืองสินทรัพย์ 0-4424-2010 08-1548-7256
สวป. พ.ต.ท. ธรณ์เทพ   ประคองกล�ง 0-4424-2010 08-6583-7914
สวป. พ.ต.ท. เจริญ   พึ่งภูมิ 0-4424-2010 08-4941-1612
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สวป. พ.ต.ต. ชินภ�นุ   จิตอ�ม�ตย์ 0-4424-2010 08-3354-2000
สวป. พ.ต.ต. สุทธิรักษ์   ลัคน�ลิขิต 0-4424-2010 08-6305-3050
สว.สส. พ.ต.ท. วิทวัส   แสงสว่�งสถิตย์ 0-4424-2010 08-6549-8948
สว.สส. พ.ต.ท. พัฐพน   ศิริวัฒน์ 0-4424-2010 08-9054-9494
สว.จร. พ.ต.ต. โกสินทร์   สะอ�ดวงศ์ 0-4424-2010 08-9697-7576
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�ภรณ์  สมีแจ้ง 0-4424-2010 09-0819-3486

สภ.กลางดง   โทรศัพท์กล�ง   0-4436-1234    โทรส�รกล�ง  0-4436-1416
ผกก. พ.ต.อ. มงคล   ภูวประภ�ช�ติ 0-4436-1234 08-1407-7864
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิยม  ฤทธิ์เลื่อน 0-4436-1234 08-1549-0191
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   ศิริอนันต์ 0-4436-1234 08-1390-2977
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธีระพงษ์   ส�ลิก� 0-4436-1234 08-5631-8920
สวป. พ.ต.ต. นภดล   ติสันเทียะ 0-4436-1234 08-2603-2374
สว.สส. พ.ต.ต. บุญชนะ  พรประมินทร์ 0-4436-1234 08-7244-4083
สว.อก. พ.ต.ต. อัครพงษ์   วรรณพงษ์ 0-4436-1234 09-8103-7213

สภ.แก้งสนามนาง      โทรศัพท์กล�ง   0-4433-9067     โทรส�รกล�ง  0-4433-9067
ผกก. พ.ต.อ. ก�รณ์กติตณ์  เสน�ะวร�นนท์ 0-4433-9067 08-5774-6662
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรก�ร  ป้องกัน 0-4433-9067 08-1913-2339
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรพงษ์   บุญห่อ 0-4433-9067 08-1876-8272
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชโลธร   ใจอ่อน 0-4433-9067 08-1470-4823
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์   อภิบุญวรเศรษฐ์ 0-4433-9067 08-1065-3663
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปพน  ชัยศักดิ์ศรี 0-4433-9067 08-8715-8224
สว.สส. พ.ต.ท. ภักดี   ศรีทรัพย์ 0-4433-9067 08-7779-9007
สว.ธร. พ.ต.ต. สันติช�ติ   โทนสูงเนิน 0-4433-9067 08-1889-0397
สวป. พ.ต.ท. ไพรัช   วิริยะ 0-4433-9067 08-7244-2011
สวป. พ.ต.ท. ปิยะภรณ์    ศรีวันท� 0-4433-9067 08-9160-5450

สภ.ขามทะเลสอ    โทรศัพท์กล�ง  0-4439-7211    โทรส�รกล�ง  0-4439-7211
ผกก. พ.ต.อ. ปริญญ�   พรเดช�พิพัฒ 0-4439-7211 08-6866-8868
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถึงพร   ป�นทอง 0-4439-7211 08-1878-6059
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกษตร   วิณวันก์ 0-4439-7211 08-1725-2544
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ดำ�รง   แสงพรม 0-4439-7211 08-9924-8288
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิชัย   เชิดชู 0-4439-7211 08-9285-6689
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จิตรกร   โพธิ์คำ� 0-4439-7211 08-1953-5185
สวป. พ.ต.ต. สุภเวช   ชูอ�วุธ 0-4439-7211 08-1999-2382
สว.สส. พ.ต.ท. พรพัฒน�  พิสิฐก�นต์ 0-4439-7211 08-1999-2345
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี   กุลจิตติโสภิต 0-4439-7211 08-6881-6295

สภ.ขามสะแกแสง   โทรศัพท์กล�ง  0-4438-5067   โทรส�รกล�ง  0-4438-5067
ผกก. พ.ต.อ. ทรงยุทธ   ซุยสูงเนิน  0-4438-5067 08-1977-1401
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อมร   บัวล้อมใบ  0-4438-5067 08-1877-4072
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรวัส  วรวสุวัส  0-4438-5067 08-9581-5877
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จรัล ศังขจันทร�นนท์  0-4438-5067 08-1730-1427
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ตฤณ   บุญสันเทียะ  0-4438-5067 08-3793-8989
สวป. พ.ต.ต. วินัย   สอ�ดชอบ  0-4438-5067 08-6263-2346
สว.สส. พ.ต.ท. สนิท   บรรเท�กุล  0-4438-5067 08-1709-6425
สว.อก. พ.ต.ท. สุธี  รัตนชัย  0-4438-5067 08-1876-6878

สภ.คง    โทรศัพท์กล�ง  0-4446-9191     โทรส�รกล�ง  0-4445-9191
ผกก. พ.ต.อ. โสภณ   รัตนสมัย 0-4446-9191 08-1976-2827
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�นภุ�พ  พรหมส�ข� ณ สกลนคร 0-4446-9191 08-5417-8817
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรัตน์  หงส์ชู 0-4446-9191 08-4836-9575
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เชื้อ   สุขเศรษฐ์ 0-4446-9191 08-1966-5291
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอกร�ช   อ�จมนตรี 0-4446-9191 08-3380-7876
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรวุฒิ   นนตะศรี 0-4446-9191 08-1868-8879
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทธพงษ์  ภูมิดินดิบ 0-4446-9191 08-9585-8723
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ชมผ� 0-4446-9191 08-1265-6084
สวป. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์   คบบัณฑิต 0-4446-9191 08-8474-9549
สว.สส. พ.ต.ท. ปร�ก�ร   กอปรสิริพัฒน์ 0-4446-9191 08-9999-1133
สว.อก. พ.ต.ต. วิรัช   นันตะโลหิต 0-4446-9191 08-6694-3322

สภ.ครบุรี  โทรศัพท์กล�ง  0-4444-8216   โทรส�รกล�ง  0-4444-8216 
ผกก พ.ต.อ. ชนัตถ์  กวีข�วฉล�ด 0-4444-8216 08-1760-1312
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ประยงค์   กอศรี 0-4444-8216 08-9845-7187
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนิต   ดวงกล�ง 0-4444-8216 09-2248-4288
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทิน   หวังกลับ 0-4444-8216 08-1878-3434
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญ   จูงกระโทก 0-4444-8216 08-6774-2552
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทิว�   วรรณโกษิตย์ 0-4444-8216 08-7258-9508
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุนรัตน์  สังข์เสวี 0-4444-8216 08-1967-8243
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชีวิน  กสิกรรม 0-4444-8216 09-3486-6957
สวป. พ.ต.ต. กุณช์   กุลศิริ 0-4444-8216 08-4962-8044
สว.สส. พ.ต.ท. ถิรวุฒิ  พิสุทธิ์เสรษฐ์ศิริ 0-4444-8216 08-1360-7636
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สรัญญ�   ช�ญสำ�โรง 0-4444-8216 08-1879-8820

สภ.จอหอ   โทรศัพท์กล�ง  0-4492-9191   โทรส�รกล�ง 0-4437-1545
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   ฤกษ์พุฒิ 0-4492-9191 08-1976-8281
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. จิรัฏฐ์   ธัญญ์จิโรจน์ 0-4492-9191 08-1266-5553
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สูงศักดิ์   จันทเมนชัย 0-4492-9191 09-7924-2588
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จุลฑะ  จันทน 0-4492-9191 08-7917-5854
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   ป้องสุธ�ธร 0-4492-9191 08-9722-4777
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภเชษฐ์  นวจินด�พงศ์ 0-4492-9191 08-0170-8294
สวป. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์  ตังอำ�นวย 0-4492-9191 08-4411-5656
สวป. พ.ต.ต. ณรงค์กรช์  ห�ทรัพย์ 0-4492-9191 08-9134-8909
สว.สส. พ.ต.ต. มณฑล  หงษ์กล�ง 0-4492-9191 08-4000-1759
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   ส�มใจ 0-4492-9191 08-1547-8986
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สภ.จักราช   โทรศัพท์กล�ง   0-4439-9123    โทรส�รกล�ง  0-4439-9013
ผกก พ.ต.อ. สมช�ย   บำ�รุงชัย 0-4439-9123 08-1889-1499
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรเทพ   เพ็ชรรักษ์ 0-4439-9123 08-1991-0055
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสรี   คงยืนยง 0-4439-9123 08-3721-7352
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชยธร   ม�ทะวงษ์ 0-4439-9123 08-9998-1191
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุรุทธ์   สวงโท 0-4439-9123 09-5602-8229
สวป. พ.ต.ต. จักรว�ล  ภัทรพรพันธ์ 0-4439-9123 08-4538-1343
สว.สส. พ.ต.ท. อรรถพล   สิงห�จุลเกตุ 0-4439-9123 08-0474-1047
สว.อก. พ.ต.ท. ประวัติ   ทองศรี 0-4439-9123 08-1999-8667

สภ.เฉลิมพระเกียรติ   โทรศัพท์กล�ง  0-4432-1400   โทรส�รกล�ง  0-4432-1400
ผกก. พ.ต.อ. ธีรภัทร์   มณีศรี 0-4432-1400 08-1966-3799
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คเชนท์  เสตะปุตตะ 0-4432-1400 08-3744-5544
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยงยุทธ  แซะจอหอ 0-4432-1400 08-1069-0966
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พัฒน�  แทนพลกรัง 0-4432-1400 08-8134-8554
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมยศ  น�ชิน 0-4432-1400 08-9719-2748
สวป. พ.ต.ท. สมเด็จ  มโนนะที 0-4432-1400 08-1669-7876
สว.สส. พ.ต.ท. จตุพร   ขันชัยภูมิ 0-4432-1400 08-9531-8305
สว.อก. พ.ต.ท. คณัสนันท์   สุวรรณทรัพย์ 0-4432-1400 08-1938-3652

สภ.ชุมพวง   โทรศัพท์กล�ง  0-4447-7287      โทรส�รกล�ง  0-4448-7591, 0-4447-7287
ผกก. พ.ต.อ. ภควัต   ธรรมดี 0-4447-7287 08-1809-0669
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัตนพล   ธูปแก้ว 0-4447-7287 08-5025-7153
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิวัชร์   น�ทอง 0-4447-7287 08-1685-6243
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คมสันติ์   พันธ์รักษ� 0-4447-7287 08-1321-1597
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภ�ณุวัฒน์  อุตคำ� 0-4447-7287 08-1967-2967
สวป. พ.ต.ต. ดวงเพชร  เถ�ว์โท 0-4447-7287 09-8620-0159
สว.สส. พ.ต.ท. อนันต์   สร้อยทอง 0-4447-7287 08-1997-8882
สว.อก. พ.ต.ต. สุพจน์   เพียงกระโทก 0-4447-7287 09-3542-4814

สภ.โชคชัย    โทรศัพท์กล�ง 0-4449-1367   โทรส�รกล�ง  0-4449-2006
ผกก. พ.ต.อ. บรรพต  มุ่งขอบกล�ง 0-4449-1367 08-0333-3303
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เสนอ   คงวชิรฉัตร 0-4449-1367 08-1265-2656
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์   เชื้อเดช 0-4449-1367 08-1725-7551
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนภัทร   เพชรอรุณ 0-4449-1367 08-1876-8079
สวป. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   ทัศน์เจริญ 0-4449-1367 08-1878-8079
สวป. พ.ต.ต. เอกลักษณ์   ดิเรกกุล 0-4449-1367 08-1828-6044
สวป. พ.ต.ต. กฤตย์  วงษ์ศรีเมือง 0-4449-1367 08-7970-4561
สว.สส. พ.ต.ท. วิริยะ   อำ่�เมือง 0-4449-1367 08-1532-2128
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เอื้ออ�รีย์   เพียกขุนทด 0-4449-1367 08-6243-3204

สภ.ด่านขุนทด   โทรศัพท์กล�ง  0-4420-4674    โทรส�รกล�ง  0-4420-4674
ผกก. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์   จันทรก�นต�นนท์ 0-4420-4674 08-1879-7506
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. อนันต์  หูแก้ว 0-4420-4674 08-9717-1999
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรุณศักดิ์   วรรณโกษิตย์ 0-4420-4674 08-1444-2166
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสกสรร   บุญยรัชนิกร 0-4420-4674 08-0003-9022
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�  อ�รมณ์ 0-4420-4674 08-1999-1603
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ครองชัย   ต�ลประดิษฐ์ 0-4420-4674 08-9720-5159
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนันท์  ป�นทอง 0-4420-4674 08-4537-4251
สวป. พ.ต.ท. ธีระยุทธ  ส�มใจ 0-4420-4674 08-9949-8169
สวป. พ.ต.ท. อ�คม  ชุดขุนทด 0-4420-4674 08-7262-5557
สว.สส. พ.ต.ท. อิษฏ์  บุญญะฤทธิ์ 0-4420-4674 08-2869-8444
สว.อก. พ.ต.ท. สิทธิพงศ์  มูลศ�สตร์ 0-4420-4674 08-1955-9033

สภ.เทพารักษ์   โทรศัพท์กล�ง  0-4422-7169   โทรส�รกล�ง  0-4422-7169
ผกก. พ.ต.อ. กิติ   ยุกต�นนท์ 0-4422-7169 08-1668-5454
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรโชติ   สุกใส 0-4422-7169 08-1660-2978
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิติพงศ์   ติว�ชัยวิรัตน์ 0-4422-7169 08-4429-6692
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประหยัด   ฟุงสูงเนิน 0-4422-7169 08-1877-7350
สวป. พ.ต.ท. ดำ�รงณภัทร   ชยพลวัฒน์ 0-4422-7169 08-7255-5459
สว.สส. พ.ต.ท. ฐนวรรษ   เจริญจันทึก 0-4422-7169 08-9720-3093
สว.อก. พ.ต.ต. ชิษณุพงศ์   ไฝจันทึก 0-4422-7169 09-0190-1224

สภ.โนนแดง   โทรศัพท์กล�ง  0-4447-5100    โทรส�รกล�ง  0-4447-5100 
ผกก. พ.ต.อ. สมพรรค   อักขร�ส� 0-4447-5100 08-9844-7188
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศิลปะ  ไกยร�ช 0-4447-5100 08-1332-8759
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นครินทร์  ง�มศรีขำ� 0-4447-5100 08-1975-1799
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมช�ย   สงเคร�ะห์ 0-4447-5100 08-1265-6577
สวป. พ.ต.ท. นิกร   ป�นประเสริฐ 0-4447-5100 08-0721-3345
สว.สส. พ.ต.ท. สันติภ�พ   ปภ�วสิทธิ์ 0-4447-5100 08-3683-0820
สว.อก. พ.ต.ท. นริส   รวมภักดี 0-4447-5100 08-1881-2508

สภ.โนนไทย   โทรศัพท์กล�ง  0-4438-1042    โทรส�รกล�ง  0-4438-1042
ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมเดช   เฉลิมวงศ์ 0-4438-1042 08-1288-8223
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สัญชัย   พิสัยพันธ์ 0-4438-1042 08-4832-4848
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พันธ์กิตติคุณ   ร�คีวรัตน์ 0-4438-1042 08-9049-6894
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สืบตระกูล   เทพปิยะวงศ์ 0-4438-1042 08-0730-5501
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัช   บุญเคห� 0-4438-1042 08-8361-6296
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ชล   จงปลูกกล�ง 0-4438-1042 08-1877-6368
สวป. พ.ต.ท. บุญส่ง   ขอบโคกกรวด 0-4438-1042 08-1878-3865
สวป. พ.ต.ท. เอกชัย   ปลั่งประเสริฐ 0-4438-1042 08-1548-7643
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   รุ่งเรือง 0-4438-1042 08-4039-7722
สว.อก. พ.ต.ท. พงศธร   ถนัดกิจ 0-4438-1042 09-3534-8956
สภ.โนนสูง   โทรศัพท์กล�ง  0-4437-9300     โทรส�รกล�ง  0-4437-9027
ผกก. พ.ต.อ. ประสงค์  อุทัยศรี 0-4437-9300 [115] 08-1912-3321
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรพล  ต�ลทรัพย์ 0-4437-9300 [112] 08-9423-2855
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิศณุ  กรใหม่ 0-4437-9300 [108] 08-1730-6778
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศักด�ฤทธิ์  คงศักดิไทย 0-4437-9300 [109] 08-1876-6892
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภินันท์   ปลื้มมะลัง 0-4437-9300 [109] 09-8546-4249
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนกฤต   พึ่งนุสนธิ์ 0-4437-9300 [109] 08-7878-0788
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองดี   โคตรประทุม 0-4437-9300 [109] 08-1548-4476
สวป. พ.ต.ท. ปรัชญ�   นิม�ล� 0-4437-9300 [109] 09-1016-9456
สวป. พ.ต.ท. แพร   มุ่งเขื่องกล�ง 0-4437-9300 [117] 09-2489-4056
สวป. พ.ต.ต. ประเสริฐ   ฟุ้งพิม�ย 0-4437-9300 [106] 08-5122-7887
สว.สส. พ.ต.ท. โดม   กิขุนทด 0-4437-9300 [111] 08-1907-3643
สว.อก. พ.ต.ต. สันติ   ประทุมรัตน์ 0-4437-9300 [108] 08-3035-1732

สภ.บัวลาย   โทรศัพท์กล�ง  0-4449-5005    โทรส�รกล�ง  0-4449-5203
ผกก. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์   ธรรมมิ่งมงคล 0-4449-5005 08-1878-9357
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บัญช�  คล้�ยน้อย 0-4449-5005 08-1016-5537
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ญชัย   โคตรศิริ 0-4449-5005 08-4962-2643
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิษณุ   กองทองนอก 0-4449-5005 08-7266-9955
สวป. พ.ต.ต. ไพฑูรย์  อ่อนคำ� 0-4449-5005 08-8595-0866
สว.สส. พ.ต.ท. มงคล   สุริโย 0-4449-5005 08-0773-6513
สว.อก. พ.ต.ต. ทวีป  สืบสุนทร 0-4449-5005 08-9774-4475

สภ.บัวใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-4446-1020    โทรส�รกล�ง  0-4446-1299
ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมพล  คงสกุล 0-4446-1020 08-1999-9143
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธพงษ์  รอดนวล 0-4446-1020 08-7879-9949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นภดล  ทุนทวีศีลศักดิ์ 0-4446-1020 08-1879-0799
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   บุญดำ�เนินพ�นิช 0-4446-1020 08-4431-6996
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิษณุ  แวดอุดม 0-4446-1020 09-0878-9795
สวป. พ.ต.ท. วิระ  พร�ยอินทร์ 0-4446-1020 08-9760-0823
สว.สส. พ.ต.ท. นพพสิษฐ์   จำ�ป�รัตน์ 0-4446-1020 08-7653-8555
สว.อก. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   วรรณะ 0-4446-1020 08-9905-3792

สภ.บ้านเหลื่อม   โทรศัพท์กล�ง  0-4438-7090-1    โทรส�รกล�ง  0-4438-7091
ผกก. พ.ต.อ. สมหม�ย   ขวัญจุ้ย 0-4438-7090-1 08-5023-4763
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศ�สตร�   นันชนะ 0-4438-7090-1 08-9581-2782
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐิตินันท์  วรรณส�ร 0-4438-7090-1 08-9844-2812
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ณรงค์   ก�รถ�ง 0-4438-7090-1 08-1879-9731
สวป. พ.ต.ต. เดช�  เดชไทย 0-4438-7090-1 09-0116-9621
สว.สส. พ.ต.ต. อภิสิทธิ์  หม�ยเหนี่ยวกล�ง 0-4438-7090-1 08-4702-6263
สว.อก. พ.ต.ต. พันแสง  แสงเสียงฟ้� 0-4438-7090-1 08-9781-6472

สภ.ประทาย    โทรศัพท์กล�ง  0-4447-9456      โทรส�รกล�ง  0-4448-9583

ผกก. พ.ต.อ. กิตติภพ  จงอุตส่�ห์ 0-4447-9456 08-8130-9909
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธวัชชัย  สร้อยสวัสดิ์ 0-4447-9456 08-9115-5934
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรินทร์  จินตพละ 0-4447-9456 08-1579-8599
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วรพจน์  สวงโท 0-4447-9456 08-2148-5427
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย  เจริญมี 0-4447-9456 08-1389-8807
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุนันต์  โม้เป�ะ 0-4447-9456 08-3194-6339



ภ.3

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 269

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สวป. พ.ต.ท. น�วิน   เกตุผักแว่น 0-4447-9456 09-2256-9976
สว.สส. พ.ต.ต. ทนัน   โกศรีง�ม 0-4447-9456 08-1017-4445
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   สุวรรณธ�ด� 0-4447-9456 08-6234-2516

สภ.ปักธงชัย    โทรศัพท์กล�ง 0-4444-1059, 0-4444-1598   โทรส�รกล�ง  0-4444-1059
ผกก. พ.ต.อ. กัมปน�ท   ฐ�ตุจิร�งค์กุล 0-4444-1059 09-1331-1665
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมร   ทองกล�ง 0-4444-1059 08-9945-7663
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประกอบชัย   ปิดตะคุ 0-4444-1059 08-9280-3388
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ขวัญเมือง   โกสุม� 0-4444-1059 08-1760-4058
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรณวิฑิต   ศรีหะพล 0-4444-1059 09-0368-1464
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ร่วม   กลีบกล�งดอน 0-4444-1059 08-5479-5141
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐภวรรธน์   พุ่มจัตุรัส 0-4444-1059 08-1955-2616
สวป. พ.ต.ต. อัครคมฆ์   ญ�ติเจริญ 0-4444-1059 08-8477-1560
สวป. พ.ต.ท. ธีรัช   เทียบแสน 0-4444-1059 08-1321-4044
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   แสงด�ว 0-4444-1059 08-7872-6688
สวป. พ.ต.ท. นภดล   เปลี่ยนรูป 0-4444-1059 08-7229-7557
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   เรียมศิริ 0-4444-1059 08-1859-1007
สว.อก. พ.ต.ท. สมชัย   ดีสุวรรณ์ 0-4444-1059 08-1770-1115

สภ.ปากช่อง   โทรศัพท์กล�ง 0-4431-1234, 0-4431-9009    โทรส�รกล�ง  0-4431-3990
ผกก. พ.ต.อ. พงษ์พันธ์   บรรจงจิตร 0-4431-1234 08-2135-6445
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. บัญญัติ   ทั่งกล�ง 0-4431-1234 08-1718-6322
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เจตติ์   บัวทิพย์ 0-4431-1234 08-1967-7383
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมกฤษณ์   มณีใหญ่ 0-4431-1234 08-9425-9966
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐจักร   บุณยรัตน์ 0-4431-1234 08-5222-4460
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จริศักดิ์   แสนบัว 0-4431-1234 08-9849-8717
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   ชวนกระโทก 0-4431-1234 08-1955-9717
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นพพร   ปร�ชญ์กระโทก 0-4431-1234 08-1265-4856
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บวร   สมบัติธีระ 0-4431-1234 08-6469-6233
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�ยันต์   จันทะปัญญ� 0-4431-1234 08-1718-9986
สวป. พ.ต.ท. นิธิศ   จ�รุกมลกุล 0-4431-1234 08-1345-4644
สวป. พ.ต.ท. จักรกฤษณ์   ศรีสุนทร 0-4431-1234 08-1869-4123
สวป. พ.ต.ต. ศุภ�กร   รสชอบ 0-4431-1234 08-7655-1542
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ธิต   คอกขุนทด 0-4431-1234 08-6708-3141
สว.อก. พ.ต.ท. อรรถพล  สงพูล 0-4431-1234 08-6080-4120

สภ.พระทองค�า   โทรศัพท์กล�ง  0-4497-2222   โทรส�รกล�ง  0-4422-7169
ผกก. พ.ต.อ. ม�โนช   เกิดขวัญ 0-4497-2222-3 08-1062-3540
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พศวีร์   นักฟ้อน 0-4497-2222 08-1966-3887
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พัลลภ   มณีน�ค 0-4497-2222 08-5774-1401
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พินิจ   นิยมสินธุ์ 0-4497-2222 08-1282-4674
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์   จันทศร 0-4497-2222 08-1999-0279
สวป. พ.ต.ท. ไพศ�ล   โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 0-4497-2222 08-6879-9950
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สว.สส. พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์   บุญคุ้ม 0-4497-2222 08-6159-7718
สว.อก. พ.ต.ต. พนมรุ้ง  ขอนพุดซ� 0-4497-2222 08-1090-1771

สภ.พิมาย   โทรศัพท์กล�ง 0-4448-1817,  0-4447-1884    โทรส�รกล�ง  0-4447-1884
ผกก. พ.ต.อ. พีระวัฒน์  มงคลสวัสดิ์ 0-4447-1884 08-1999-8944
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พูนศักดิ์   ช�ติเพชร 0-4447-1884 08-8591-5349
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมัย   จะเรียมพันธ์ 0-4447-1884 08-9949-5003
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยพันธุ์   ทัพวงษ์ 0-4447-1884 08-1879-4344
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อดิศร   ช�วเมือง 0-4447-1884 08-6310-0704
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   บุญวัน 0-4447-1884 08-7022-1220
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เด่นชัย   ชำ�น�ญในเมือง 0-4447-1884 08-1976-6190
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักดิ์ธน�   แจ้งไพร 0-4447-1884 08-3744-7442
สว.สวป. พ.ต.ท. สุชน   ชุ่มทองหล�ง 0-4447-1884 08-1977-5979
สว.สวป. พ.ต.ท. ไกรสร   เยี่ยมมโน 0-4447-1884 08-6256-1837
สว.สวป. พ.ต.ต. สิทธิชัย   ภ�วจันทึก 0-4447-1884 08-7257-4797
สว.สส. พ.ต.ท. ไพบูรณ์   คูณคำ้� 0-4447-1884 08-1977-2455
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปิยะฉัตร   ประภ�วัต 0-4447-1884 08-5774-2221

สภ.โพธิ์กลาง   โทรศัพท์กล�ง  0-4421-1403, 0-4421-1191        โทรส�รกล�ง  0-4422-2316
ผกก. พ.ต.อ. อัทธชนม์   ช่วงง�ม 0-4421-1403 08-5519-5498
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ร�ชศักดิ์   ญ�ณอุบล 0-4421-1403 08-1718-2894
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พ�วิน   พ�นกระโทก 0-4421-1403 08-1725-6201
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์   อินทร์ใย 0-4421-1403 08-1818-5021
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรวุฒิ   เล็กสุนทร 0-4421-1403 08-1819-8676
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประภ�ส   มะเริงสิทธิ์ 0-4421-1403 08-4297-5554
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประยุทธ   แพปรุ 0-4421-1403 08-5102-3227
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิริชัย   โสมอินทร์ 0-4421-1403 08-1819-8676
สวป. พ.ต.ท. สองเมือง   ดีสำ�โรง 0-4421-1403 08-9846-4848
สวป. พ.ต.ท. ยุทธพล   บุษบ� 0-4421-1403 08-2751-2009
สวป. พ.ต.ต. ทัศนัย   นคร�วน�กุล 0-4421-1403 08-1964-0559
สว.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   นิธิก�รุณย์เลิศ 0-4421-1403 08-6282-5757
สว.อก. พ.ต.ต. สุเทพ   ร�มสันเทียะ 0-4421-1403 08-4411-5858

สภ.มะเริง  โทรศัพท์กล�ง   0-4422-0805    โทรส�รกล�ง  0-4422-0805
ผกก. พ.ต.อ. ยงยศ   พลเดช 0-4422-0805 08-7872-4433
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรยุทธ   พงษ์ตัน 0-4422-0805 08-1255-5851
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดิษย์ธน�  ธัญพืช 0-4422-0805 08-8350-1390
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วีระพล   ระเบียบโพธิ์ 0-4422-0805 08-7245-9905
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพีร์  ชัยสูงเนิน 0-4422-0805 08-1921-5049
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประจักร  กรำ�กระโทก 0-4422-0805 08-6719-2734
สวป. พ.ต.ท. เทวัญ   แทงเป้� 0-4422-0805 08-1977-4157
สว.สส. พ.ต.ท. สม�น   เช�ว์มะเริง 0-4422-0805 08-1789-6687
สว.อก. พ.ต.ต. มงคล   คุปติศิริรัตน์ 0-4422-0805 08-1266-1959
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สภ.เมืองยาง   โทรศัพท์กล�ง  0-4422-9033, 0-4422-9191    โทรศัพท์กล�ง  0-4422-9033
ผกก. พ.ต.อ. บุญโปรด  ประเสริฐศักดิ์ 0-4422-9033 08-0488-8785
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สงกร�นต์   ปัญญ�น�ค 0-4422-9033 08-4584-5966
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   ส�รถี 0-4422-9033 08-1391-2293
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ก้องพิทย�   อภิรมย์ชว�ล 0-4422-9033 08-6261-1560
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เทอดรัฐ   จงจิตชอบ 0-4422-9033 08-7879-9939
สวป. พ.ต.ท. สวง  มณีทิพย์ 0-4422-9033 08-7444-4664
สว.สส. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   เกียม� 0-4422-9033 08-4605-5104
สว.อก. พ.ต.ต. ธนกฤต   ฉลวยประทินกุล 0-4422-9033 08-0797-4746

สภ.ล�าทะเมนชัย    โทรศัพท์กล�ง  0-4496-4191     โทรส�รกล�ง  0-4496-4191   
ผกก. พ.ต.อ. ธนะพัฒน์   พ�นประทีป  0-4496-4191 08-1848-1818
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิชมัย  จำ�ลองศุภลักษณ์  0-4496-4191 08-1976-2027
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิเชษฐ์  จันทรัตน์  0-4496-4191 08-1918-0662
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เล�หกรณ์   มุ่งดี  0-4496-4191 08-8114-0507
สวป. พ.ต.ท. วิเชษฐ   คงมีชนม์  0-4496-4191 08-6246-2909
สว.สส. พ.ต.ท. ไพรรัตน์   คุ้มแวง  0-4496-4191 08-9779-2608
สว.อก. พ.ต.ต. ไพรัตน์   แก้วสระโมลี  0-4496-4191 08-7868-5420

สภ.วังน�้าเขียว  โทรศัพท์กล�ง  0-4422-8252     โทรส�รกล�ง  0-4422-8252
ผกก. พ.ต.อ. กิตติ   กองแสงศรี  0-4422-8252 08-1266-0222
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. จุลฑิตย์   กิตติรงค์  0-4422-8252 08-1966-0957
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติโชค  คิรินทร์  0-4422-8252 08-1876-6849
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิลปกร   ศรีมั่งดี  0-4422-8252 08-6118-1970
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมกฤช  เคนช�  0-4422-8252 08-1967-4068 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยอด   เกตุสม  0-4422-8252 08-1966-8824
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤษฎ�  กนกชัชว�ล  0-4422-8252 08-0724-8558
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�นนท์   จันทร์เพ็ญ  0-4422-8252 08-1066-4886
สวป. พ.ต.ท. รวิพล   ยูงทอง  0-4422-8252 08-1964-6109
สวป. พ.ต.ต. สุพัฒ   ด�รุนิกร  0-4422-8252 08-1601-9879
สว.สส. พ.ต.ต. นร�พงษ์   เตือนขุนทด  0-4422-8252 08-1203-4460
สว.อก. พ.ต.ท. จรัญ   คูณกิ่ง  0-4422-8252 08-5104-5897

สภ.สีคิ้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-4441-1010, 0-4441-1415   โทรส�รกล�ง  0-4441-1415
ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมศัก   สุขสำ�ร�ญ 0-4441-1010 08-4651-1212
พงส.ผนค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เด่น   สุขใหม่ 0-4441-1010 08-1789-9901
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดิศร  สุวรรณรักษ์ 0-4441-1010 08-1684-2148
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพล   ทิมสูงเนิน 0-4441-1010 08-7240-9889
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัชว�ล   อภิรมย์ชว�ล 0-4441-1010 08-4832-9949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   คงยิ่งเรืองสิน 0-4441-1010 08-7966-4971
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   รัตนวิชัย 0-4441-1010 08-6866-5352
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนดล   ศรีวันชัย 0-4441-1010 08-6725-6012
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิรัตน์   ทัศนิยม 0-4441-1010 08-1024-4213
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติพศ   ชำ�น�ญเท 0-4441-1010 08-2085-3398
สวป. พ.ต.ท. เสฏฐกรณ์   สมัยจ�รุวัฒน์ 0-4441-1010 08-7999-1101
สวป. พ.ต.ต. พชร   อินทร์เหล่�ใหญ่ 0-4441-1010 08-2826-4561
สว.สส. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   จันด� 0-4441-1010 08-1334-5173
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จำ�เรียง   รองสวัสดิ์ 0-4441-1010 08-7008-8536

สภ.สีดา   โทรศัพท์กล�ง  0-4430-3191, 0-4432-9324   โทรส�รกล�ง  0-4430-3191
ผกก. พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์   วงศ์ส�มี 0-4430-3191 08-7655-6566
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีรณัฐ  ฉัตรอินแก้ว 0-4430-3191 08-1669-5648
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ควรคิด   ชวนจิต 0-4430-3191 08-5133-1404
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พันธ์ยศ  พีระยศวริศ 0-4430-3191 08-1579-3443
สวป. พ.ต.ท. ทฤษฎี  รักษ�ช�ติ 0-4430-3191 08-1999-9702
สว.สส. พ.ต.ท. เวช   ประทุมแสง 0-4430-3191 08-1069-4193
สว.อก. พ.ต.ต. ปัณณวิชญ์   ผ่�ผล 0-4430-3191 08-3398-4635

สภ.สูงเนิน     โทรศัพท์กล�ง 0-4436-9038    โทรส�รกล�ง 0-4441-9984
ผกก. พ.ต.อ. ขุนศึก   เศรษฐชัย 0-4436-9038 08-1879-3586
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   ถนอมสิน 0-4436-9038 08-1725-7954
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�ทิพย์   ซึมดอน 0-4436-9038 08-3382-6162
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พลัฏฐ์   เพียรพิทักษ์ 0-4436-9038 08-2366-6114
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัชพล   กิตติ์จินด� 0-4436-9038 08-0156-0666
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรวัช   ร�ชรักษ� 0-4436-9038 09-3486-2855
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมหม�ย   บัญโญปกรณ์ 0-4436-9038 08-2747-7632
พงส. ผนก. พ.ต.ต. ตระก�ร   ศักดิ์ศรีกรม 0-4436-9038 08-1409-0017
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มรุต   สันติเศรษฐสิน 0-4436-9038 08-1363-3333
สวป. พ.ต.ต. สุพจน์   คำ�กำ�พุด 0-4436-9038 08-3371-3223
สว.สส. พ.ต.ท. โอภ�ส   ประทุมคำ� 0-4436-9038 08-1932-0419
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กำ�จ�ย  ฟตสูงเนิน 0-4436-9038 08-6874-4717

สภ.เสิงสาง  โทรศัพท์กล�ง  0-4444-7129  โทรส�รกล�ง 0-4444-7129, 0-4444-7106
ผกก. พ.ต.อ. เรวัฒน์   ยวงอักษร 0-4444-7129 08-5320-5890
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธรณิศ   ไตรวงศ� 0-4444-7129 08-1933-0680
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์   คงศักดิ์ตระกูล 0-4444-7129 08-1547-0518
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คมกฤช  เคนช� 0-4444-7129 08-1967-4068
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พรภิรมย์   ล้อมกระโทก 0-4444-7129 08-5418-1818
สวป. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   บัวดี 0-4444-7129 08-9850-0252
สวป. พ.ต.ต. บุญร่วม   หลวงน� 0-4444-7129 08-8076-2704
สว.สส. พ.ต.ต. สุรพล   จำ�พร 0-4444-7129 08-7550-0350
สว.อก. พ.ต.ท. พิษณุ   พิมพ์ทอง 0-4444-7129 08-2756-5611

สภ.หนองบุญมาก   โทรศัพท์กล�ง  0-4449-0101, 0-4449-0103       โทรส�รกล�ง  0-4449-0101
ผกก. พ.ต.อ. สมนึก   เจียมจังหรีด 0-4449-0101 08-1967-8852
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รักพงษ์   บัวเทียม 0-4449-0101 08-4825-5050
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุดม   นิลมัย 0-4449-0101 08-8582-0650
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ดีม� 0-4449-0101 08-5766-9732
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุกรี   ปลั่งกล�ง 0-4449-0101 08-7445-8777
สวป. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   ศรีธรรมพงษ์ 0-4449-0101 08-9717-2440
สว.สส. พ.ต.ท. วรวิทย์   วิจิตรจริย� 0-4449-0101 08-7876-5444
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประม�ณ   จุลผักแว่น 0-4449-0101 08-9719-5010
สว.อก. พ.ต.ต. วิสิฏฐ   จงอ้อมกล�ง 0-4449-0101 08-4004-5049

สภ.หนองสาหร่าย    โทรศัพท์กล�ง  0-4424-9000    โทรส�รกล�ง  0-4424-9000
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   คมพยัคฆ์ 0-4424-9000 08-0488-1155
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธนวัฒน์   พูลเฉลิม 0-4424-9000 08-1990-7091
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรพล   โคตรโนนกรอก 0-4424-9000 08-9717-5032
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรชัย   บุญเอก 0-4424-9000 08-1999-9825
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อำ�น�จ  ปิดจัตุรัส 0-4424-9000 08-1728-6992
สวป. พ.ต.ท. ประหยัด   ก�น้อย 0-4424-9000 08-1967-6003
สวป. พ.ต.ท. เอกร�ช   จันทะดี 0-4424-9000 08-4831-6198
สว.สส. พ.ต.ท. อเนก   ญ�ณอุบล 0-4424-9000 08-1297-2623
สว.อก. พ.ต.ต. บุญเทอด   ธีรพงศธร 0-4424-9000 08-9846-8425

สภ.หมูสี   โทรศัพท์กล�ง  0-4429-7431-2    โทรส�รกล�ง  0-4429-7433
ผกก. พ.ต.อ. บัณฑิต   เส็งประช� 0-4429-7431 08-9523-9954
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญโรจน์   ทรัพย์ม� 0-4429-7431 08-9845-1779
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรพล   ระแมนชัย 0-4429-7431 08-8377-9932
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. หริพงษ์  แววโคกสูง 0-4429-7431 08-1725-6450
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เขมช�ติ   แปดแก้ว 0-4429-7431 08-9615-4301
สวป. พ.ต.ท. ศุภกร   ม�ตย์สมบัติ 0-4429-7431 08-1401-7439
สวป. พ.ต.ต. ณัฐจักร์   บุญกล้� 0-4429-7431 08-1618-5605
สว.สส. พ.ต.ท. มณฑล   สังข์วัย 0-4429-7431 08-1161-5454
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�   ประช�กิจ 0-4429-7431 08-1878-4939
สภ.ห้วยแถลง   โทรศัพท์กล�ง  0-4439-1291   โทรส�รกล�ง  0-4439-1191  
ผกก. พ.ต.อ. พิชิต   มีแสง 0-4439-1291 08-1812-2475
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุพจน์   ศรีโชค 0-4439-1191 08-1789-8657
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เผด็จ   สกุลโชติ 0-4439-1191 08-1670-2009
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พุฒิพงศ์   ว�รินทร์ 0-4439-1191 08-1435-6182
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธ�นี   ทรพีสิงห์ 0-4439-1191 08-9569-5879
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพจน์   ฉิมห�ช�ติ 0-4439-1191 08-7254-5659
สวป. พ.ต.ท. สุนันท์   เจริญจิตร 0-4439-1191 08-4961-6837
สว.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   พันธุ์วิชัย 0-4439-1191 08-1790-2749
สว.อก. พ.ต.ท. พีรพงษ์   แก่นกระโทก 0-4439-1191 09-8403-5355

สภ.หินดาด   โทรศัพท์กล�ง  0-4439-3092    โทรส�รกล�ง  0-4439-3091
ผกก. พ.ต.อ. จักรภัณฑ์   จันทรอุทัย 0-4439-3092 08-4433-4747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิจักขณ์   วรวงศ์สุจริต 0-4439-3092 08-9849-9386
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   ยิ้มแย้ม 0-4439-3092 08-6813-9333
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ยชล   ศรีเมือง 0-4439-3092 08-7259-5858
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อรุณ   บัวโค้ง 0-4439-3092 08-1069-7901
สวป. พ.ต.ท. เปี่ยมศักดิ์   เข�แก้ว 0-4439-3092 08-1966-0354
สว.สส. พ.ต.ต. เจตรินทร์   ผันจะโปะ 0-4439-3092 08-8726-2383
สว.อก. พ.ต.ท. ไพศ�ล   มงคลวงษ์ 0-4439-3092 08-3338-3215
สภ.อุดมทรัพย์   โทรศัพท์กล�ง  0-4496-7006   โทรส�รกล�ง  0-4496-7009
ผกก. พ.ต.อ. พินิจ   กิจเจ� 0-4496-7006 08-1711-6474
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ร�วี   แพนเก�ะ 0-4496-7006 08-1718-8147
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   ม่วงชูอินทร์ 0-4496-7006 08-9844-6518
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สันติสุข   สุวรรณรัตน์ 0-4496-7006 08-1185-4427
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติพงษ์  พันธุ 0-4496-7006 08-0656-4798
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กระจ�ย   ทันตะคุ 0-4496-7006 08-1265-9881
สวป. พ.ต.ท. ศรันย์วิทย์   แก้วศรีห� 0-4496-7006 09-6475-6795
สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   จันโท 0-4496-7006 08-1790-2398
สว.อก. พ.ต.ท. เฉลิมพล   แพทอง 0-4496-7006 08-5820-7226
สภ.กระชอน   โทรศัพท์กล�ง  0-4424-9210   โทรส�รกล�ง  0-4424-9210
สวญ. พ.ต.ท. ทองปอน   ป�นทอง 0-4424-9210 08-1684-7222
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อัมรินทร์   ถ่�ยสูงเนิน 0-4424-9210 08-1976-6190
สวป. พ.ต.ท. ม�นพ   สุขมี 0-4424-9210 08-1967-8205
สว.สส. พ.ต.ท. บุญส่ง   แก่นวงศ์ 0-4424-9210 08-9845-1205
สภ.บ้านปรางค์   โทรศัพท์กล�ง  0-4497-0274    โทรส�รกล�ง  0-4497-0274
สวญ. พ.ต.ท. ธัชพล   ส่องแสง 0-4497-0274 08-1760-5842
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เผด็จศักดิ์   รัตน�พันธุ์ 0-4497-0274 08-4059-4224
สวป. พ.ต.ท. ผดุง   ม�ตรแสง 0-4497-0274 08-1790-0203
สว.สส. พ.ต.ต. กิตติสัณห์   เหิกขุนทด 0-4497-0274 08-9945-0261
สภ.บ้านหัน   โทรศัพท์กล�ง  0-4498-7120   โทรส�รกล�ง  0-4498-7120
สวญ. พ.ต.ท. ถ�วร   โคตรชุม 0-4498-7120 08-6191-1717
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไพบูลย์  เคียงสูงเนิน 0-4498-7120 08-0733-0030
สวป. พ.ต.ท. อรรณพ  แบ่งเพชร 0-4498-7120 08-9400-7454
สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิ์   เจติก�นนท์ 0-4498-7120 08-4059-4224
สภ.บ้านหันห้วยทราย   โทรศัพท์กล�ง  0-4424-9161   โทรส�รกล�ง  0-4424-9161
สวญ. พ.ต.ท. เพิ่มสุข   ศิริพละ 0-4424-9161 08-9845-1046
สวป. พ.ต.ท. โอภ�ส   ไหมแพง 0-4424-9161 08-3747-4706
สว.สส. พ.ต.ต. เอกวัฒน์   น�มร�ช 0-4424-9161 08-9564-2626 
สภ.พลกรัง    โทรศัพท์กล�ง  0-4421-5321   โทรส�รกล�ง  0-4421-5321
สวญ. พ.ต.ท. ประชุม   แถมกล�ง 0-4421-5321 08-1790-4833
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คมกฤต   พรหมพิทย�ยุทธ 0-4421-5321 08-6584-1151
สวป. พ.ต.ท. นุกูล   แก้วจรูญ 0-4421-5321 08-9722-3077
สว.สส. พ.ต.ต. ปฐมพงษ์   ใจประเสริฐ 0-4421-5321 08-7607-4562
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.พลสงคราม   โทรศัพท์กล�ง  0-4437-7066    โทรส�รกล�ง  0-4437-7066
สวญ. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   สิมหลวง 0-4437-7066 08-1876-8963
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ   ปลัดศรีช่วย 0-4437-7066 08-1065-9223
สวป. พ.ต.ท. วุฒินันท์   เนตรสูงเนิน 0-4437-7066 08-1186-6704
สว.สส. พ.ต.ท. พัฒนะ   ยวงทอง 0-4437-7066 09-3736-6790

สภ.คลองไผ่   โทรศัพท์กล�ง  0-4432-3352    โทรส�รกล�ง  0-4432-3352
สว. พ.ต.ท. โยธิน   วรรณทวี 0-4432-3352 08-8079-9639
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เนติรัฐ   บุษร� 0-4432-3352 08-5308-8818

สภ.ดอนแสนสุข    โทรศัพท์กล�ง  0-4496-2120      โทรส�รกล�ง  0-4496-2120
สว. พ.ต.ท. ภร�ดร   สมควร 0-4496-2120 08-1350-3551
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โพธิ์ดี   สุพิพัฒน์โมลี 0-4496-2120 08-8345-1516

สภ.เมืองพลับพลา    โทรศัพท์กล�ง  0-4424-9449     โทรส�รกล�ง  0-4424-9449
สว. พ.ต.ท. สิริศักดิ์   สกุลสุขธงชัย 0-4424-9449 08-9280-6890
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. สมดี   บุตรวงษ์ 0-4424-9449 09-3740-2351
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชำ�น�ญ   รัตนพันธ์ 0-4424-9449 08-9451-1571

สภ.สีสุก    โทรศัพท์กล�ง  0-4424-9666     โทรส�รกล�ง  0-4442-4966
สว. พ.ต.ท. สุรน�ท   สกลวรรธน์ 0-4424-9666 08-1999-9096
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. พงศ์พิพัฒน์   ญ�ติโพธิ์ 0-4424-9666 08-7250-3763

สภ.หนองสรวง   โทรศัพท์กล�ง  0-4497-3042   โทรส�รกล�ง  0-4497-3016
สว. พ.ต.ท. ช่วงโชติ   ขอพรกล�ง 0-4497-3042 08-1321-4459
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เฉลียว   เกริ่นกระโทก 0-4497-3042 08-9721-5664

ต�ารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์	 Buri	Ram	Provincial	Police	
ถนนจิระ  ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

โทรศัพท์กลำง  0-4461-2123  โทรสำรกลำง  0-4461-1199,  0-4460-1971-2

Web Site : http://www.buriram.police.go.th   E-mail : buriram@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สุวรรณ   เอกโพธิ์ 0-4461-2311 08-1877-9976
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉัตรวรรษ   แสงเพชร - 08-1977-8458
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประยุทธ   โพธิ์แก้วกุล 0-4460-2178 08-1876-2234
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   ด่�นสุวรรณ์ 0-4462-1647 08-1976-8811
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ญชัย   พงษ์พิชิตกุล 0-4461-7020 08-1876-3535
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรชัย   สังขพัฒน์ - 08-8883-3340
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. กิตติคม   เกตุช�ติ 0-4461-2311 08-6263-5654

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พัฒน�   ปรีช�นันท์ 0-4461-4239 08-1772-8888
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระช�ติ   โสมศรีคำ� - 08-9948-2552
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุขุม   ขันตินุกูลธ�นนท์ - 08-1879-4184
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สว.(กพ.) ร.ต.อ. พรเทพ   พิชัยกุล 0-4462-1643 08-8919-4256
สว.(นผ.) ร.ต.อ. กิตติทัศน์   วงษ์ถ�วร 0-4462-1642 08-1389-5732
สว.(กบ.) พ.ต.ต. ประม�ณ   อภัยจิตร 0-4462-1644 08-1076-8781
สว.(กร.) พ.ต.ท. ถ�วร   พ�ภักดี 0-4461-2123 08-6260-2021
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง ภคมณ  ธน�กนกภรณ์ 0-4462-1645 08-1725-4345
สว.(คด.) ร.ต.อ. ทนงศักดิ์   ใสสด 0-4461-2611 09-5565-2877
สว.(ทส.) พ.ต.ต. ธีรยุทธ   จรเอ้ก� 0-4461-2269 08-1186-9676
ศูนย์ ศอ.ปส. พ.ต.ท. สมยศ  พื้นชัยภูมิ 0-4460-2178 08-1977-8958
ศูนย์ จร�จร พ.ต.ท. ประกิจ   ชอบขยัน 0-4461-4239 08-1282-4414
ศูนย์ 191 พ.ต.ต. ไกรสิทธิ์  ห�ญยิ่ง 0-4460-2215 08-0721-1199

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   ชัยประสิทธิกุล 0-4462-1641 08-3100-7595
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไกรยสิทธิ์   ออมไธสง 0-4462-1641 08-1967-1748
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิษณุ  อ�ภรณ์พงษ์ 0-4462-1641 08-7673-4444
สว. พ.ต.ท. ศิริวัฒน์   สมกิจศิริ 0-4462-1641 08-9716-5995
สว. พ.ต.ท. ธัชพล   ชิณวงศ์ 0-4462-1641 08-1977-7417
สว. พ.ต.ท. อนันต์   ทองบรรเทิง 0-4462-5726 08-7810-6356
สว. พ.ต.ต. ภ�นุวัฒน์   ม�กมูล 0-4462-1641 08-6981-7058
สว. พ.ต.ต. รัฐวิชญ์   ธีรสิริพัฒน์ 0-4462-1641 09-3525-7474

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมดุลย์   ลึกประโคน 0-4461-2511 08-6876-9792
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บัญช�   ศรีอนันต์ 0-4461-2511 08-6622-0693
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิริพงษ์   ฤทธิ์ไธสง 0-4461-2511 08-1976-8665
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จตุรวิญช์   วรรณธ�นี 0-4461-2511 06-1429-8292
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์  เจนก�ร 0-4461-2511 08-6249-3999
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สรคม  ร�ชประโคน 0-4461-2511 09-5605-5120
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ชนะม�ร   เต็นปักษี 0-4461-2511 08-7032-9666
พงส.ผนก. ร.ต.อ. วุฒิพงษ์   ป�น�ล�ด 0-4461-2511 08-0720-6633

สภ.เมืองบุรีรัมย์   โทรศัพท์กล�ง  0-4461-1234      โทรส�รกล�ง  0-4461-2240
ผกก. พ.ต.อ. รุทธพล   เน�วรัตน์ 0-4461-2240 09-8559-9914
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ไพศ�ล   สุวรรณท� 0-4461-2240 08-4832-2828
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จำ�ลอง   คำ�ดีบุญ 0-4461-2240 08-9717-1976
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธน�   ไตรทิพย์ 0-4461-2240 09-0613-6005
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กัมพล   วงษ์สงวน 0-4461-2240 08-3129-0110
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ต่อศักดิ์   ศรีเสริม 0-4461-2240 08-1983-3607
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. แดน   คงพลป�น 0-4461-2240 08-1266-3416
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดิช�ติ   มีส� 0-4461-2240 08-1878-6108
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไชย�   สระโสม 0-4461-2240 08-1393-4457
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สย�ม   เกียรติบรรจง 0-4461-2240 08-9992-7701
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัสวุฒิ   บรรยงค์ 0-4461-2240 08-1470-5767
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนิรุทธ์   ผดุงดี 0-4461-2240 08-1878-2204
สวป. พ.ต.ท. จิรวัฒน์   ศิรพิมลรัตน์ 0-4461-2240 08-6873-1515
สวป. พ.ต.ต. อรรถพร  พุ่มห้วยรอบ 0-4461-2240 08-6653-3433
สวป. พ.ต.ต. ไกรสร   อินไชย 0-4461-2240 08-4730-1686
สวป. พ.ต.ต. อ�นนท์  เหล็กดี 0-4461-2240 08-9280-5653
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   สร้อยจิตร 0-4461-2240 08-1066-3637
สว.จร. พ.ต.ท. ส�ธิต   สถิตถ�วร 0-4461-2240 08-1842-5737
สว.อก. ร.ต.อ. ยุพล   โชติก�ร 0-4461-2240 08-6747-1610
สภ.นางรอง   โทรศัพท์กล�ง  0-4463-1555    โทรส�รกล�ง 0-4463-1577
ผกก. พ.ต.อ. สนม  อุไรรักษ์ 0-4463-1555 08-1845-4565
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เสรี  ฉ�ยศิลป์ 0-4463-1555 08-1976-6190
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คำ�นวณ  บ่�ยกระโทก 0-4463-1555 08-1879-3736
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์  เถียรกิตติพงศ์ 0-4463-1555 08-1613-1341
พงส.ผนพ. พ.ต.ท สำ�ร�ญ  ศรีพลกรัง 0-4463-1555 08-1547-1790
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทพ  บวชกระโทก 0-4463-1555 08-1548-5641
พงส.ผนพ. พ.ต.ท สิทธิ์   หวังสุขกล�ง 0-4463-1555 08-5417-7180
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุชัย   เกวียนโคกกรวด 0-4463-1555 08-0172-9607
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนิรุทธิ์    ผดุงดี 0-4463-1555 08-1878-2204
สวป. พ.ต.ต. อุดมพล   เอื้อศิล�มงคล 0-4463-1555 08-1878-5107
สวป. พ.ต.ต. บุระ   ทิพย์อักษร 0-4463-1555 08-6870-7499
สวป. พ.ต.ต. ประพันธ์   ขำ�เอนก 0-4463-1555 08-1977-0352
สว.สส. พ.ต.ต. จักรกริช   รังพงษ์ 0-4463-1555 08-9280-7357
สว.อก. พ.ต.ต. สม�น   สุนทรกูล 0-4463-1555 08-1955-4660
สภ.ประโคนชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-4467-1486     โทรส�รกล�ง  0-4467-0227
ผกก. พ.ต.อ. ชนินทร์   จิตรแจ้ง 0-4467-1486 08-1967-1837
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฑีฆโชติ   ชัยพชรโชติ 0-4467-1486 08-1997-3111
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิทย�   พงษ์ไพบูลย์ 0-4467-1486 08-7873-3864
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุมิตร   คำ�จุมพล 0-4467-1486 08-9717-8629
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองดี   วิชชุเมธลักษณ์ 0-4467-1486 08-1977-5841
สวป. พ.ต.ท. โสภณ   โสกงโสด 0-4467-1486 08-1877-5496
สวป. พ.ต.ท. ชัยทัต   ใสสดศรี 0-4467-1486 08-4607-9888
สวป. พ.ต.ต. ชินเทพ   พันธ์ทอง 0-4467-1486 08-1721-8295
สว.สส. พ.ต.ต. กิตติพงษ์   มีแสน 0-4467-1486 08-0152-1038
สว.อก. พ.ต.ท. สุพล   หริ่งกระโทก 0-4467-1486 08-6264-4663

สภ.พุทไธสง  โทรศัพท์กล�ง  0-4465-5430     โทรส�รกล�ง  0-4465-5430
ผกก. พ.ต.อ. ส�นนท์   ส�มนป�ล 0-4465-5430 08-3738-8989
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญธรรม   สมบูรณ์ 0-4465-5430 08-1072-8788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มังกร   พงษ์นิยะกูล 0-4465-5430 08-6469-0123
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิญญู   พ�นิชช� 0-4465-5430 08-4408-8379
สว.สส. พ.ต.ท. จักรเพชร   ศรีวุฒิทรัพย์ 0-4465-5430 08-1977-3587
สวป. พ.ต.ท. ยุพร�ช   เทพบัณฑิตย์ 0-4465-5430 08-2870-0488
สว.อก. พ.ต.ท. ชูฤทธิ์   เก้�เอี้ยน 0-4465-5430 08-9036-3232
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สภ.ล�าปลายมาศ   โทรศัพท์กล�ง  0-4462-3021    โทรส�รกล�ง  0-4462-3021
ผกก. พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์   สุขอิ่ม 0-4462-3021 08-5491-9900
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรวิทย์   หนูสนั่น 0-4462-3021 08-1821-7546
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   คะเรรัมย์ 0-4462-3021 08-9011-0925
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิ์   หวังสุขกล�ง 0-4462-3021 08-5417-7180
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นภดล   แก้วชนะ 0-4462-3021 08-1062-6599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวิตร  ณ บ�งช้�ง 0-4462-3021 08-3466-3567
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลียว   พยัคฆกุล 0-4462-3021 09-3326-9516
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   วิเศษดี 0-4462-3021 08-9917-6645
สวป. พ.ต.ท. สุรเสกข์   มณีเดิม 0-4462-3021 08-8725-3369
สวป. พ.ต.ท. สรเดช   จงสง่�กล�ง 0-4462-3021 08-1821-1878
สวป. พ.ต.ต. วิชัย  อุทธ�พงษ์ 0-4462-3021 08-6805-5560
สว.สส. พ.ต.ต. สรกฤษ   คงธนกิตติ 0-4462-3021 08-9844-4358
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี   อังคะน�วิน 0-4462-3021 08-1398-3598
สว.อก. พ.ต.ต. วินัย   พันธ์นิน 0-4462-3021 08-9281-4282

สภ.สตึก   โทรศัพท์กล�ง  0-4468-1181     โทรส�รกล�ง  0-4468-1182
ผกก. พ.ต.อ. สนอง   วรรณโคตร 0-4468-1181 08-1876-4136
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิลก�ฬ   พรศักดิ์ 0-4468-1181 08-0480-6878
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วันรบ   สมศักดิ์ 0-4468-1181 08-1304-2000
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศุภกฤต   คุณประทุม 0-4468-1181 08-3725-9511
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธน�คม   ส�ธรพิทักษ์ 0-4468-1181 08-7959-1991
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุบรรณ   บุญหลักธรรม 0-4468-1181 08-1877-5571
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิยม   ทร�ยฉิมพลี 0-4468-1181 08-9846-4370
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จตุรวิชญ์   วรรณธ�ณี 0-4468-1181 08-6723-5457
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุชัย   เกวียนโคกกรวด 0-4468-1181 08-0172-9607
สวป. พ.ต.ท. เดช�    กัณห�ไชย 0-4468-1181 08-9845-5486
สวป. พ.ต.ท. นิติพงษ์   สีท�เลิศ 0-4468-1181 08-7359-7457
สวป. พ.ต.ต. ทศพล   ลุนกำ�พี้ 0-4468-1181 08-5061-3578
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมเดช   มณีวรรณ 0-4468-1181 08-6875-9655
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลียว   พยัคฆกุล 0-4468-1181 08-1966-8829
สว.อก. พ.ต.ต. สุวิทย์   ภูมิประโคน 0-4468-1181 08-1999-7277

สภ.กระสัง   โทรศัพท์กล�ง  0-4469-1318     โทรส�รกล�ง  0-4469-1318
ผกก. พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์   ภัทรศรีวงศ์ชัย 0-4469-1318 08-1660-8494
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ควรคำ�นวณ 0-4469-1318 08-1977-3540
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วริษฐ์   ดำ�พลง�ม 0-4469-1318 08-9280-9419
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศุภกฤต   คุณประทุม 0-4469-1318 08-3725-9511
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย   ทองม้วน 0-4469-1318 08-6250-2293
สวป. พ.ต.ท. วุฒิวัฒน์   เจือไทย 0-4469-1318 08-1955-2545
สวป. พ.ต.ท. ภูบดี   ศรศิลป์ 0-4469-1318 08-1852-0986
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ลี   ปรังประโคน 0-4469-1318 08-8582-5754
สว.อก. ร.ต.อ. ไกรสวัสดิ์   มิ่งขวัญทอง 0-4469-1318 08-1878-3868
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สภ.ละหานทราย   โทรศัพท์กล�ง  0-4464-9006    โทรส�รกล�ง  0-4465-6242
ผกก. พ.ต.อ. พัฒนกุล  บุญหล�ย 0-4464-9006 08-1948-0191
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. น�ร�ยณ์   เขียวชะอุ่ม 0-4464-9006 08-9771-1557
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นพรัตน์   บัวส�ย 0-4464-9006 08-6866-0836
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ยงยุทธ   พินิจก�ร 0-4464-9006 08-1321-3505
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   นันทะเสน� 0-4464-9006 08-1955-1242
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไชย�  จรุงจิตประเสริฐ 0-4464-9006 08-6254-4229
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ม�นพ  ทองพลับพล� 0-4464-9006 08-1062-7623
สวป. พ.ต.ท. บรม  ศรีสงค์ 0-4464-9006 08-7872-4113
สว.สส. พ.ต.ท. แก้วเก้�   แพงศรี 0-4464-9006 08-9719-7360
สว.อก. พ.ต.ท. วรประสิทธิ์   นิยม�ภ� 0-4464-9006 08-1325-2771

สภ.บ้านกรวด   โทรศัพท์กล�ง  0-4467-9070    โทรส�รกล�ง  0-4467-9070
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ช�ย   โรจนรัตน�งกูร 0-4467-9070 08-1470-8701
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิบูลย์   คำ�จันทร์ดี 0-4467-9070 08-1063-8145
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงษ์ยุทธ   แก้วดอนรี 0-4467-9070 08-9802-6095
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุมิตร   คำ�จุมพล 0-4467-9070 08-9717-8629
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมรัก   มูลห�ร 0-4467-9070 08-1782-6700
สวป. พ.ต.ท. ศศิศ   เชิญรัมย์ 0-4467-9070 08-7297-7024
สว.สส. พ.ต.ท. เกรียงไกร   พวงจันทร์ 0-4467-9070 08-0154-8151
สว.อก. ร.ต.อ. วัลลภ   ปักส�ร 0-4467-9070 09-5604-0432

สภ.หนองกี่   โทรศัพท์กล�ง  0-4464-1200     โทรส�รกล�ง 0-4464-1201
ผกก. พ.ต.อ. บัณฑิต  อ่อนส�คร 0-4464-1200 08-1547-1785
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อุทัย   ดอกไม้ 0-4464-1200 08-6876-1858
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สนั่น   อยู่สุวรรณ 0-4464-1200 08-3811-6668
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิชัย   สุน�รักษ์ 0-4464-1200 08-9949-8834
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ดำ�รงค์ศักดิ์  เติมสุข 0-4464-1200 08-8348-5188
สวป. พ.ต.ท. สมโภช   ทิพวัลย์ 0-4464-1200 08-4828-3901
สวป. พ.ต.ท. ศิณรุจ  สืบสนิท 0-4464-1200 08-9849-6520
สว.สส. พ.ต.ท. อดิศร   ก�รบรรจง 0-4464-1200 08-7876-6877
สว.อก. พ.ต.ต. กฤดิ   นิลกล�ง 0-4464-1200 08-9284-2002

สภ.คูเมือง   โทรศัพท์กล�ง  0-4469-9115    โทรส�รกล�ง  0-4469-9115
ผกก. พ.ต.อ. พิศิษฎ์   ศรีสุพล 0-4469-9115 08-1879-4760
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดชประเสริฐ  อัจฉริยวิศรุต 0-4469-9115 08-3376-6773
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�นุเทพ   ไชยคำ�ภ� 0-4469-9115 08-3364-2121
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ยศวัฒน์   มณีวงษ์ชัยกิจ 0-4469-9115 08-3461-0005
สวป. พ.ต.ท. อรรณพ   ม่�นทอง 0-4469-9115 08-4660-0191
สว.สส. พ.ต.ต. รัฐวิชญ์   ธีรสิริพัฒน์ 0-4469-9115 08-1957-9068
สว.อก. ร.ต.อ. บุญชัย   กัลโยธิน 0-4469-9115 09-8197-3135
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สภ.นาโพธิ์   โทรศัพท์กล�ง  0-4462-9363     โทรส�รกล�ง  0-4462-9363

ผกก. พ.ต.อ. สถิตย์   โพธิม�ศ 0-4462-9363 08-1265-7953
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   สวยรูป 0-4462-9363 09-5561-4595
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อร่�ม   พุฒช�ลี 0-4462-9363 08-9284-1438
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประภ�ส   พวงศรี 0-4462-9363 08-1186-3782
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรีด�    เจริญร�ช 0-4462-9363 08-7956-2166
สวป. พ.ต.ท. บุญรักษ�   นิยันตัง 0-4462-9363 09-0837-7591
สว.สส. พ.ต.ท. ส�คร   เขจรรักษ์ 0-4462-9363 08-7651-1240
สว.อก. ร.ต.อ. ประสิทธิ์   วงค์เหล็ก 0-4462-9363 08-3355-9628

สภ.หนองหงส์   โทรศัพท์กล�ง  0-4466-9100    โทรส�รกล�ง  0-4466-9100
ผกก. พ.ต.อ. เชิดชัย   เปรมปรีดิ์ 0-4466-9100 08-1725-6004
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมสัน   ส�ยโคกกล�ง 0-4466-9100 09-2363-6263
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิพร   ปัญญ�ส�ร 0-4466-9100 08-5352-6296
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อ�ณ�จักร   พ�นนนท์ 0-4466-9100 08-1185-4838
สวป. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   สมจิตต์ 0-4466-9100 08-9630-8448
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   กระจ�ย 0-4466-9100 08-9720-1555

สภ.ปะค�า   โทรศัพท์กล�ง  0-4464-6055    โทรส�รกล�ง  0-4465-4347
ผกก. พ.ต.อ. โรมรัน   จินด�นุภ�พ 0-4464-6055 08-1790-9617
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กัมพล   น้อยท่�ทอง 0-4464-6055 08-9932-1157
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   โนใหม่ 0-4464-6055 08-1321-1994
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สงวน   ก�รเพียร 0-4464-6055 08-7248-2564
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศธร   โสกูล 0-4464-6055 08-1879-9389
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จักรภัทร   ชมภูกุล 0-4464-6055 08-1977-5039
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรศักดิ์   ส�ยสิงห์ 0-4464-6055 08-1878-5496
สวป. พ.ต.ท. นภัทร   แช่มรัมย์ 0-4464-6055 08-3027-2866
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยวุฒิ   แก่นอ�ก�ศ 0-4464-6055 08-1878-5107
สว.อก. พ.ต.ต. กฤติน   กอร์ปกุลหิรัญ 0-4464-6055 09-0182-9696

สภ.ห้วยราช   โทรศัพท์กล�ง  0-4469-6014     โทรส�รกล�ง  0-4469-6014

ผกก. พ.ต.อ. ชว�ล   อุทัยพันธุ์ 0-4469-6014 08-1999-2040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิมล   วรรณ�ลัย 0-4469-6014 08-1725-6910
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอกพงษ์   พูลทอง 0-4469-6014 08-1658-0750
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุบรรณ   บุญหลักคำ� 0-4469-6014 08-1877-5571
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญชัย   ลีประโคน 0-4469-6014 08-6899-9207
สวป. พ.ต.ท. นิรันดร   สุขสกุล 0-4469-6014 08-1854-2869
สว.สส. ร.ต.อ. ประสงค์   สุมหิรัมย์   0-4469-6014 08-6551-1498
สว.อก. ร.ต.อ. กิตติวุฒิ   คงฤทธิ์ 0-4469-6014 08-8595-2234

สภ.พลับพลาชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-4460-8088     โทรส�รกล�ง  0-4460-8032
ผกก. พ.ต.อ. ปิยะช�ติ   ศิริมณฑ� 0-4460-8088 08-1991-4074
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทพินทร์   ซิ้มเจริญ 0-4460-8088 08-1829-1582
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพัส   ศรีทองจ้อย 0-4460-8088 08-4394-5559
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พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�คร   แซกรัมย์ 0-4460-8088 08-9282-5511
สวป. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   สมจิตต์ 0-4460-8088 08-9630-8448
สว.สส. พ.ต.ท. ตรีพล   อินทุเวศ 0-4460-8088 08-1916-0267
สว.อก. พ.ต.ต. นิวัฒน์   อ�ทวัง 0-4460-8088 09-8572-8767

สภ.โนนสุวรรณ   โทรศัพท์กล�ง  0-4460-7186      โทรส�รกล�ง  0-4460-7186
ผกก. พ.ต.อ. ชัชว�ลย์   เป�อินทร์ 0-4460-7186 08-9580-7136
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักด�   สุขรัตน์ 0-4460-7186 08-8720-6231
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จงวิวัฒน์   ฉัตรพิทักษ์ภูมิ 0-4460-7186 09-0818-2783
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เสนอ   รัตน์ประโคน 0-4460-7186 09-0836-2249
สวป. พ.ต.ท. ไพศ�ล   ปันเร็ว 0-4460-7186 08-7257-0677
สว.สส. พ.ต.ท. ชัชช�นน   สิงห์ไพร 0-4460-7186 08-6137-4300
สว.อก. พ.ต.ท. กมล   ใจดี 0-4460-7186 08-3468-2833

สภ.โนนดินแดง   โทรศัพท์กล�ง  0-4460-6250    โทรส�รกล�ง  0-4460-6250
ผกก. พ.ต.อ. วิทวัฒน์   ชินคำ� 0-4460-6250 08-1311-7777
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สิริวัฒน์   มงคลปทุม 0-4460-6250 09-3382-7765
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   แก้วแฉล้ม 0-4460-6250 08-1999-1121
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณ   เครือเช้� 0-4460-6250 08-1747-5808
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   น�ส�รีย์ 0-4460-6250 09-3327-3044
สว.สส. พ.ต.ท. สุพล   มีศิลป์ 0-4460-6250 08-1719-2358
สว.อก. พ.ต.ต. โกสินทร์   แจ่มทองหล�ง 0-4460-6250 08-5026-5222

สภ.ช�านิ  โทรศัพท์กล�ง  0-4460-9091      โทรส�รกล�ง  0-4460-9091
ผกก. พ.ต.อ. สมภพ   สังข์กรทอง 0-4460-9091 08-1941-5544
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นนทพันธ์   เมธ�จรัสพงศ์ 0-4460-9091 08-7253-7041
รอง.ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิชัย   นพศิริ 0-4460-9091 08-1621-9988
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ศรีพลกรัง 0-4460-9091 08-1547-1790
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภศิษฎ์   สมศรี 0-4460-9091 08-3114-9583
สวป. พ.ต.ท. พงษ์จรัส   รัตนธรรมเมธี 0-4460-9091 08-8595-2107
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ญชัย   ต�ลสุกเรือง 0-4460-9091 09-8549-5835
สว.อก. พ.ต.ต. แมน   ทิพย์อักษร 0-4460-9091 08-0484-8483

สภ.เฉลิมพระเกียรติ   โทรศัพท์กล�ง  0-4462-8171     โทรส�รกล�ง  0-4462-8171
ผกก. พ.ต.อ. สมชัย   โสภณปัญญ�ภรณ์ 0-4462-8171 08-9926-5101
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทอง   อรชุน 0-4462-8171 08-1575-1998
รอง.ผกก.สส พ.ต.ท. วิบูลย์   เป็นสูงเนิน 0-4462-8171 08-9946-6768
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นิยม   ทร�ยฉิมพลี 0-4462-8171 08-1877-0301
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประวิตร  ณ บ�งช้�ง 0-4462-8171 08-3466-3567
สวป. พ.ต.ท. เกษมสันต์   พูลทอง 0-4462-8171 08-1333-4645
สวป. พ.ต.ท. รวีพันธ์    ปุยะติ 0-4462-8172 08-7261-9932
สว.สส. พ.ต.ท. สิริ   กีเนีย 0-4462-8171 08-5203-6074
สว.อก. พ.ต.ท. ชัยยันต์   เพชรโกมล 0-4462-8171 08-6108-5009
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สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์   โทรศัพท์กล�ง  0-4465-0200    โทรส�รกล�ง  0-4465-0200
ผกก. พ.ต.อ. ขจรศักดิ์   ต�ปน�นนท์ 0-4465-0200 08-1879-9819
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กอบชัย   สองจันทึก 0-4465-0200 08-9949-3105
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   ส�นโน 0-4465-0200 08-1877-6307
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิเชษฐ์   แก้วไธสง 0-4465-0200 08-1878-7004
สวป. พ.ต.ท. ศักย์วริศ   ภัณฑะประทีป 0-4465-0200 08-5493-9312
สว.สส. พ.ต.ท. จักรินทร์  พวงสมบัติ 0-4465-0200 08-3366-8574
สว.อก. พ.ต.ท. วินัย   พันธ์นิล 0-4462-3021 08-9281-2482

สภ.บ้านด่าน   โทรศัพท์กล�ง  0-4466-4016     โทรส�รกล�ง  0-4466-4016
ผกก. พ.ต.อ. อเนก  ทับสูงเนิน 0-4466-4016 08-1879-3131
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรพงศ์    อู๊ดเจริญ 0-4466-4016 08-1666-6333
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมยศ   ฟื้นชัยภูมิ 0-4466-4016 08-1977-8958
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นภดล   แก้วชนะ 0-4466-4016 08-1062-6599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญศักดิ์   คิดสงวน 0-4466-4016 08-2128-2066
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์   เจนก�ร 0-4466-4016 08-6249-3999
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัฒน�   ม�ง�ม 0-4466-4016 08-1967-0057
สวป. พ.ต.ท. อรุณ   อิงไธสง 0-4466-4016 08-1718-0862
สว.สส. พ.ต.ต. ธีรยุทธ   จรเอ้ก� 0-4466-4016 08-1186-9697
สว.อก. พ.ต.ท. สุริย�   วงษ์ปัญญ� 0-4466-4016 08-9610-2335

สภ.แคนดง   โทรศัพท์กล�ง  0-4419-3066     โทรส�รกล�ง  0-4419-3066
ผกก. พ.ต.ท. สัมภ�ษณ์   ศรีจันทึก 0-4419-3066 08-1790-3672
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถนอม   พ�จันทึก 0-4419-3066 08-1790-2675
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย   ศรีห�จันทร์ 0-4419-3066 08-9949-7717
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญเลี้ยง   กิจคติ 0-4419-3066 08-9027-5140
สวป. พ.ต.ท. วรรณย�วรณ์   โยธ�ร�ช 0-4419-3066 08-1282-6711
สว.สส. พ.ต.ท. นิยม   จันทร์ห� 0-4419-3066 08-4707-8819
สว.อก. พ.ต.ต. ธนวัฒน์   วัฒนะ 0-4419-3066 08-1435-0023

สภ.ทะเมนชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-4418-7112    โทรส�รกล�ง  0-4418-7112
ผกก. พ.ต.อ. ครรชิต   รัตนชูวงศ์ 0-4418-7112 08-1615-6162
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธรรมธรรม์  วันสุข 0-4418-7112 08-1549-0854
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พุทธรักษ์   อ�รยะรังษี 0-4418-7112 08-9627-4035
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. มติพจน์   สุทธิวงศ์ 0-4418-7112 09-0831-8907
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธน�   ห�ญม�นพ 0-4418-7112 08-9947-5138
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วุฒิพงษ์   ป�น�ล�ด 0-4418-7112 08-0720-6633
สวป. พ.ต.ท. อภิชิต   เอก�รัมย์ 0-4418-7112 09-8594-4484
สว.สส. พ.ต.ท. อิทธิ   แหวนโคกสูง 0-4418-7112 08-1730-4426

สภ.หนองสองห้อง   โทรศัพท์กล�ง  0-4418-4201    โทรส�รกล�ง  0-4418-4201
ผกก. พ.ต.อ. สิทธิพล   แสนสุโพธิ์ 0-4418-4201 08-8375-6935
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จรูญ  ทับทิมไทย 0-4418-4201 08-9949-6953
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์  น�คพงษ์ 0-4418-4201 09-1094-6421
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สำ�ร�ญ  แสงรัมย์ 0-4418-4201 09-3564-5956
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไวพจน์  สุช�ครีย์กุล 0-4418-4201 08-1423-4873
สวป. พ.ต.ท. ชัยทัต  ใสสดศรี 0-4418-4201 08-6265-9922
สว.สส. พ.ต.ต. วรกร  ช�ไธสง 0-4418-4201 08-0474-8548

สภ.ล�าดวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4469-1982      โทรส�รกล�ง  0-4460-5132
ผกก. พ.ต.อ. สุทธิ   ภู่หริย์วงศ์สุข 0-4469-1982 08-1111-7099
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สหพร   เอียก�รน� 0-4469-1982 08-1826-3150
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชว�ลย์   วงษ์รอด 0-4469-1982 08-6332-0201
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สอ�ด   โล่ห์แจ่ม 0-4469-1982 08-1760-2746
สวป. พ.ต.ท. ช�ติธนู   อักษรณรงค์ 0-4469-1982 08-1999-3706
สว.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   อุ่นมี 0-4469-1982 08-1991-1651
สว.อก. พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   หงษ์ทอง 0-4469-1982 08-9154-4789

สภ.หินเหล็กไฟ   โทรศัพท์กล�ง  0-4465-9081    โทรส�รกล�ง  0-4465-9081
สวญ. พ.ต.ท. รัฐพล  ป้องกัน 0-4465-9081 08-4888-8813
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. สุวิทย์  สีท� 0-4465-9081 08-6876-7277
สว.สส. พ.ต.ท. ปร�โมทย์  โทนสิงห์ 0-4465-9081 09-4531-4535

สภ.โคกกระชาย   โทรศัพท์กล�ง  0-4466-6174    โทรส�รกล�ง  0-4466-6174
สวญ. พ.ต.ท. อำ�น�จ  บุญท� 0-4466-6174 08-3127-9859
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�คร  แซกรัมย์ 0-4466-6174 08-9282-5511
สวป. พ.ต.ท. อนันต์  สุดสันเขต 0-4466-6174 08-9045-2018
สว.สส. พ.ต.ท. ดิสพล  ทินกูล 0-4466-6174 08-7250-4358

สภ.ถาวร   โทรศัพท์กล�ง  0-4419-2157    โทรส�รกล�ง  0-4419-2157
สวญ. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   อรุณดี 0-4419-2157 08-1063-9303
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ไชย�  จรุงจิตประเสริฐ 0-4419-2157 08-6254-4229
สวป. พ.ต.ต. นิวัฒน์  ผินสู่ 0-4419-2157 08-9056-7928
สว.สส. พ.ต.ท. ภสุ  บริภัณฑ์ 0-4419-2157 08-1561-7757

สภ.บ้านบัว   โทรศัพท์กล�ง  0-4460-5227     โทรส�รกล�ง  0-4460-5227 
สวญ. พ.ต.ท. เวชบุตร  ชมบุญ 0-4460-5227 08-1879-4560
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. สมบูรณ์  ดีเกษม 0-4460-5227 08-8127-5464
สวป. พ.ต.ต. อำ�น�จ  ชัยช่วย 0-4460-5227 08-9585-7448
สว.สส. ร.ต.อ. ปฏิพัทธ์  เหนือคูเมือง 0-4460-5227 08-0173-2524

สภ.ชุมแสง   โทรศัพท์กล�ง  0-4460-5225     โทรส�รกล�ง  0-4460-5225
สวญ. พ.ต.ท. วิศิษฐ์  บัวสง่�วงศ์ 0-4460-5225 09-1043-5102
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธน�คม  ส�ธรพิทักษ์ 0-4460-5225 08-7959-1991
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์  วงศ์จำ�ป� 0-4460-5225 08-5419-6999
สวป. ร.ต.อ. พิสัณฑ์  บูช�รัมย์ 0-4460-5225 09-0989-2617
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สภ.หนองไม้งาม  โทรศัพท์กล�ง  0-4467-9989    โทรส�รกล�ง  0-4460-5232
สว. พ.ต.ท. จักรพงศ์   ท�สุวรรณ 0-4467-9989 09-2995-4456
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมรัก  มูลห�ร 0-4467-9989 09-8919-2386

สภ.โนนเจริญ  โทรศัพท์กล�ง  0-4460-5230    โทรส�รกล�ง  0-4466-6632
สว. พ.ต.ท. วิเชียร   พรหนองแสน 0-4460-5230 08-1790-5317
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จิระวิน   เรืองบุญ 0-4460-5230 08-8364-9851

สภ.หนองไทร   โทรศัพท์กล�ง  0-4463-4921    โทรส�รกล�ง  0-4463-4921
สว. พ.ต.ท. ภูวดิท  ปิติภัทรชน�กร 0-4463-4921 08-5857-0354
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภศิษฏ์  สมศรี 0-4463-4921 08-3114-9583

ต�ารวจภูธรจังหวัดยโสธร	 Yasothon	Provincial	Police	
ถนนแจ้งสนิท  ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000

โทรศัพท์กลำง  0-4571-1684   โทรสำรกลำง  0-4571-1681

Web  Site : www.policeyasothon.go.th           E-mail : ccocyasothon@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ฉลอง   ภำคย์ภิญโญ 0-4571-1683 08-1708-2288
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐคมน์   พร้อมสันเทียะ 0-4571-5132 08-1266-8671
รอง ผบก. พ.ต.อ. มงคล   ฉัตรแก้วบุญเรือง 0-4571-1684 08-9844-6688
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชล�วุฒิ   ไพรวรรณ์ 0-4571-5133 08-1310-1100
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิจิตร   ตันติเศรษฐ 0-4571-1684 08-1321-9285
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระพงษ์   พงษ์พุ่ม 0-4571-1684 [312] 0-81879-5691

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นันทิกร   เย็นวัฒน� 0-4571-1684 [409] 09-8404-0767
รอง ผกก. พ.ต.ท. สัญญ�   บุญจันทร์ 0-4571-1684 08-9612-0799
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัตน�   รัตนอ�ภ� 0-4571-1684 08-3720-4949
สว.(กพ.) พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒน�   มูลส�ร 0-4571-1684 [157] 08-1878-4313
สว.(นผ.) พ.ต.ท.หญิง พิสมัย   หนูแก้ว 0-4571-1684 [145] 08-6244-3114
สว.(กบ.) พ.ต.ท. บุญมี   บัวรอง 0-4571-1680 08-9846-1256
สว.(กร.) ร.ต.อ.หญิง พัชรีพร   ฤกษ์ย�ม 0-4571-1684 [146] 08-7101-2641
รรท.สว.(กง.) ร.ต.อ.หญิง สุจิตร�   เวชก�ม� 0-4571-1684 [140] 08-6264-1217
สว.(คด.) พ.ต.ท. ณัฐพล   บัวบุตร 0-4571-1684 [403] 08-4909-0056
สว.(ทส.) พ.ต.ต. พงศ์พิพัฒน์   ศรีชุม 0-4571-1684 [158] 08-9845-4107

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. เศวก   โพนทัน 0-4571-1684 [406] 08-1966-9891
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมแปลง   คุณแสนใส 0-4571-1684 [406] 09-7296-1870
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิติพัฒน์   สิริปีติวัฒน์ 0-4571-1684 [406] 08-8581-9996
สว. พ.ต.ท. นิร�ศ   จันทร์ฤ�ชัย 0-4571-1684 [406] 08-7877-3216
สว. พ.ต.ท. เฉลิม   ก�รง�นดี 0-4571-1684 [406] 09-0821-5070
สว. พ.ต.ท. คมเพชร   ปกติ 0-4571-1684 [406] 08-1660-9943
สว. พ.ต.ต. อนุสรณ์  วรรณพิณ 0-4571-1684 [406] 08-1932-4931



ภ.3

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 285

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูชิต   จ้อจันทึก 0-4571-1684 [143] 08-1265-6588
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงไกร  ไม่โศก 0-4571-1684 [143] 08-7964-7675
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยบัญช�   กองทอง 0-4571-1684 [143] 08-1470-4861

สภ.เมืองยโสธร   โทรศัพท์กล�ง  0-4571-1571    โทรส�รกล�ง  0-4571-2191

ผกก. พ.ต.อ. ชัยณรงค์   บุญด้วง 0-4571-1571-2 08-7110-6699
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วทัญญู   รุ่งรัศมี 0-4571-1571-2 09-3431-3469
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   เนติวัชรเวช 0-4571-1571-2 08-1266-8998
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ปัญญ�   มงคลก�ร     0-4571-1571-2 08-9721-9068
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สงบ   พิมพ์มลัย 0-4571-1571-2 08-1545-6664
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   เพชรรัตน์ 0-4571-1571-2 08-1600-1617
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ทองป้อง 0-4571-1571-2 08-1876-3955
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มนตรี   สีสุธรรม 0-4571-1571-2 09-6643-5100
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยันต์ยงค์   น�มโคตร 0-4571-1571-2 08-1265-1659
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มิตรชัย   บุญลำ้� 0-4571-1571-2 08-3734-3034
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพโรจน์   ลิล�กุด 0-4571-1571-2 08-9719-2262
สวป. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   คำ�ศรี 0-4571-1571-2 08-4607-0573
สวป. พ.ต.ต. สถิตย์   อินเฉิดฉ�ย 0-4571-1571-2 08-1186-7463
สวป. พ.ต.ต. กำ�จัด   เพ็งแจ่ม 0-4571-1571-2 08-1976-3251
สวป. พ.ต.ต. เทวฤทธิ์   สุขฉิมม� 0-4571-1571-2 08-1760-4460
สว.สส. พ.ต.ท. วรวุทธิ์   ท่�นมุข 0-4571-1571-2 08-8328-9755
สว.จร. พ.ต.ท. วีระจักร์   จรรย�ภรณ์ 0-4571-1571-2 08-1996-7248
สว.อก. ร.ต.อ. รัชสถิต   สุจริต 0-4571-1571-2 08-6868-2980

สภ.กุดชุม    โทรศัพท์กล�ง  0-4578-9099    โทรส�รกล�ง  0-4578-9099

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย    จินด�วณิชย์ 0-4578-9099 08-1966-4362
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมพงษ์    บัณฑิตไทย 0-4578-9099 08-1944-3515
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนกฤต   อัฒจักร 0-4578-9099 08-0473-7134
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศรีสุข   พรหมมี 0-4578-9099 08-4111-3233
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ว�รินทร์   ขยันทำ� 0-4578-9099 08-5496-8450
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์   จักษุกรรฐ 0-4578-9099 08-4479-7929
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธน�    โพธิ์ทอง 0-4578-9099 08-1669-1013
สวป. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   อธิชัยภูวพงศ์ 0-4578-9099 08-1944-8844
สวป. พ.ต.ต. สุน�   ปะนัง 0-4578-9099 08-9464-1019
สว.สส. พ.ต.ท. สันตพงศ์   พัฒน์สุพิช�ติ 0-4578-9099 08-4355-5779
สว.อก. ร.ต.อ. เรืองยศ    โสนชัย 0-4578-9099 08-1967-1948
สภ.ค้อวัง    โทรศัพท์กล�ง  0-4579-7060     โทรส�รกล�ง  0-4579-7060
ผกก. พ.ต.อ. ภิญโญ   สุทธิส�ร 0-4579-7060 08-5639-4040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธรณ์พัฒน์   รุ่งทิว�เลิศลำ้� 0-4579-7060 09-9463-9199
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอนก   พิเศษพงษ� 0-4579-7060 08-1878-8649
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ยงยุทธ   ภูสมนึก 0-4579-7060 08-1761-1198
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิระ   มณีนิล 0-4579-7060 08-6104-0268
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุระพงษ์   สุจิวรณ์ 0-4579-7060 08-4959-6290
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประเสรฐิพฒัน์   บญุรัตนสทุโธ 0-4579-7060 08-6264-0640
สวป. พ.ต.ท. วีระช�ติ   น�มว�ท 0-4579-7060 08-1718-4934
สว.สส. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   พนิกรณ์ 0-4579-7060 08-5305-7085
สว.อก. พ.ต.ต. ณัฐรัชชัยยงค์   เพิ่มขึ้น 0-4579-7060 09-2619-9565

สภ.ค�าเขื่อนแก้ว   โทรศัพท์กล�ง 0-4579-1190     โทรส�รกล�ง  0-4579-1190, 0-4579-1584

ผกก. พ.ต.อ. มนต์ชัย   เหลืองอุทัย 0-4579-1190 08-1878-1536
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนูญ   วงศ์ก่อ 0-4579-1190 08-3129-7629
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนะพงษ์   ทองคำ� 0-4579-1190 08-7064-6888
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิจิต   พิจ�รณ์ 0-4579-1190 08-0482-4214
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประสงค์   ง�มสง่� 0-4579-1190 08-1579-3366
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุพจน์   ศรีคุณ 0-4579-1190 08-8368-4319
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พูลศักดิ์   เศิกศิริ 0-4579-1190 08-7710-2799
สวป. พ.ต.ท. วริทธิ์   ศรีสมบัติตระกูล 0-4579-1190 08-1660-0704
สวป. พ.ต.ต. ถนอม   เฉลิมแสน 0-4579-1190 08-5201-0655
สว.สส. พ.ต.ท. วิจิตร   บุญเสนอ 0-4579-1190 08-4798-1903
สว.อก. ร.ต.อ. ถ�วรศักดิ์   โมล�นิล 0-4579-1190 08-9911-6097

สภ.ทรายมูล    โทรศัพท์กล�ง  0-4578-7050    โทรส�รกล�ง  0-4578-7050

ผกก. พ.ต.อ. สมบูรณ์   วิเชียรจรัส 0-4578-7050 08-1955-4186
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปภ�วิน   เพ็ชร์นอก 0-4578-7050 09-8722-3653
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสนีย์   ศรีปร�งค์ 0-4578-7050 08-9949-3382
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วีระศักดิ์   เกิดสวัสดิ์ 0-4578-7050 09-0892-6573
สวป. พ.ต.ท. รณชัย   พรมบุตร 0-4578-7050 08-7027-7628
สว.สส. พ.ต.ท. อนงค์   สุภ� 0-4578-7050 08-8374-9634
สว.อก. พ.ต.ท. ยนต์   โลคลัง 0-4578-7050 08-1285-3631

สภ.ไทยเจริญ    โทรศัพท์กล�ง 0-4571-8138    โทรส�รกล�ง  0-457-8138

ผกก. พ.ต.อ. ประจวบ   หมอกย� 0-4571-8138 08-8383-3230
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิโรจน์   ปัญญ�สุวรรณกุล 0-4571-8138 08-5027-4116
รอง ผกก.สส. - - -
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เนตร   บุญทวี 0-4571-8138 08-1065-6579
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   สกุลเดช 0-4571-8138 08-8107-6181
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรวิทย์   ปุ้มแพง 0-4571-8138 09-0183-6060
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สุระพรต   โพธิ์มิผล 0-4571-8138 08-4958-4851
สวป. พ.ต.ท. สุระเมษฐ์   คำ�มะลุนพัฒนกุล 0-4571-8138 08-5774-0932
สว.สส. พ.ต.ท. สมจิต   เวฬุวน�รักษ์ 0-4571-8138 09-5610-9447
สว.อก. พ.ต.ท. เสวก   จั่นแก้ว 0-4571-8138 09-3392-6200
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สภ.ป่าติ้ว    โทรศัพท์กล�ง  0-4579-5063    โทรส�รกล�ง  0-4579-5063
ผกก. พ.ต.อ. ดุสิต   ทองวิเศษ 0-4579-5111 08-9619-1799
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นทพล   ก�ญจน�ภรณ์ 0-4579-5111 08-1987-0629 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐิติภัทร   อุณเวทย์ว�นิช 0-4579-5111 08-1660-7129
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เทอดไทย   เข็มทอง 0-4579-5111 08-5410-6244
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ว�นิช    ไชยง�ม 0-4579-5111 08-1878-8522
พงส. ร.ต.อ. ชัยวิชิต   ม�ตย์เหลือง 0-4579-5111 08-6879-0785 
พงส. ร.ต.อ. บัลลังก์   พรหมศรี 0-4579-5111 08-1593-2182
สวป. พ.ต.ท. ธงชัย   คณ�ศรี 0-4579-5111 08-9717-7662
สวป. พ.ต.ต. อ�รยะ   ทิพย์เที่ยงแท้ 0-4579-5111 08-1969-8925
สว.สส. พ.ต.ต. วสันต์   รักแร่ 0-4579-5111 08-4830-3036
สว.อก. พ.ต.ท. นิคม   จันทร์ด� 0-4579-5111 08-1185-5843

สภ.มหาชนะชัย    โทรศัพท์กล�ง  0-4579-9093    โทรส�รกล�ง  0-4579-9093
ผกก. พ.ต.อ. บุรีรัตน์   วังสะอ�ด 0-4579-9093 08-4477-3003
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิรันดร์   สัตย�รังสรรค์ 0-4579-9093 08-5414-1080
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปภังกร   ศรีอิรัญ 0-4579-9093 08-5399-9939
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อิทัปปัจจยต�   ชินรี 0-4579-9093 08-6873-0417
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีด�   รูปพรม 0-4579-9093 08-1600-4825
สวป. พ.ต.ท. ไชย์   ด้วงพันน� 0-4579-9093 08-7252-7357
สว.สส. พ.ต.ท. เทวิน   หนูแก้ว 0-4579-9093 09-5604-3504
สว.อก. พ.ต.ท. มงคล   ธงไชย 0-4579-9093 08-1957-1231

สภ.เลิงนกทา    โทรศัพท์กล�ง  0-4578-1286    โทรส�รกล�ง  0-4578-1286
ผกก. พ.ต.อ. เจร   สุปิรยะ 0-4578-1286 08-1877-8273
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. มังกร   กวีกรณ์ 0-4578-1286 08-1976-7598
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชระ   วัชรพินธุ์ 0-4578-1286 08-1799-5806
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ช�ย   พิศช�ติ 0-4578-1286 08-1389-7118
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิลปชัย   จันปุ่ม 0-4578-1286 08-3726-4642
สวป. พ.ต.ต. พนม   สระนำ้�คำ� 0-4578-1286 08-1069-0888
สว.สส. พ.ต.ท. มนรัตน์   ศิล�รักษ์ 0-4578-1286 09-8016-0255
สว.อก. พ.ต.ท. นพพร   เกตุทัสส� 0-4578-1286 08-4348-5897

สภ.ค�าผักกูด    โทรศัพท์กล�ง  0-4575-6850    โทรส�รกล�ง  0-4575-6850
สวญ. พ.ต.ท. วิวัฒน์   สุม�พ� 0-4575-6850 08-1282-1334
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ   ชุมสวัสดิ์ 0-4575-6850 08-8112-9237
สวป. พ.ต.ท. วีระช�ติ   อักกะม�นัง 0-4575-6850 08-7259-1592
สว.สส. พ.ต.ท. สุทิน   จันพิรักษ์ 0-4575-6850 08-9585-5984

สภ.บึงแก    โทรศัพท์กล�ง  0-4558-1444    โทรส�รกล�ง  0-4558-1524
สว. พ.ต.ท. ถวิล   หลักห�ญ 0-4558-1444 09-3454-4261
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอกพงษ์   ผิวง�ม 0-4558-1444 09-3323-0477
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสุรนิทร์	 Surin	Provincial	Police	
516/1 ถนนหลักเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์กลำง 0-4451-1386  โทรสำร 0-4451-2512

Web Site : www.surin.police.go.th   E-mail : surin@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. กำญจน์พศ   ชัยศิรชิำญพนำ 0-4451-1486 09-5610-4886
รอง ผบก. พ.ต.อ. อภิช�ติ   แจ้งจันทร์ 0-4451-5037 08-1988-3220
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�โนชย์   พวงชมภู 0-4451-2518 08-1967-6861
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   แก้วมณี - 08-1999-8524
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประภ�ส   ปิยะมงคล 0-4451-2071 08-1928-1991
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดุสิต   สมจินด� - 08-1999-6873
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุจริต   ป�ณเล็ก 0-4451-6007 08-6872-1611
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ยอดช�ย   จำ�นงประโคน 0-4451-1486 08-6876-9393

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   เลิศบัวบ�น 0-4451-8360 09-8102-4225
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   บุญพูล 0-4451-2515 08-1266-7957
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   สุประดิษฐ์ 0-4451-1486 08-1967-4300
สว.(กพ.) พ.ต.ต. วชิร�  ชุ่มชูใจ 0-4451-2515 08-2827-2068
สว.(นผ.) พ.ต.ท. ภูริต   สุริยะ 0-4451-3955 08-4477-8495
สว.(กบ.) พ.ต.ต. สมเกียรติ   บูรณ์เจริญ 0-4451-2514 08-9629-9153
สว.(กร.) พ.ต.ต. เดชณรงค์  เอี่ยมอิสร� 0-4451-3995 09-2582-2862
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง นนทลี   ประเสริฐดี 0-4451-5585 08-5780-5225
สว.(คด.) พ.ต.ท. สุรชัย   ชัญถ�วร 0-4451-2513 08-5702-4175
สว.(ทส.) พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   อินทรกำ�แหง 0-4451-9141 08-4926-9572

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ยศวัจน์   ง�มสง่� 0-4451-2516 08-5678-9519
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนิวรรตน์   สุรินทร์วงศ์ 0-4451-2516 08-6865-5558
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมพงษ์   รู้ยืนยง 0-4451-2516 08-1718-8074
สว. พ.ต.ท. สุชีพ   พรรณน� 0-4451-2516 08-9584-6699
สว. พ.ต.ท. ถนอม   ดัชถุย�วัตร 0-4451-2516 08-4072-8456
สว. พ.ต.ต. วิชิตเวช  ต๊ะผัด 0-4451-2516 08-7608-6233
สว. ร.ต.อ. เทียนชัย   ช�ลี 0-4451-2516 08-9280-3446
สว. ร.ต.อ. ยอดช�ย   จำ�นงประโคน 0-4451-2516 08-6876-9393

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. สุรพล   มุ่งม� 0-4451-8387 08-1967-1448
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อ�นุภ�พ  สุจินพรัหม 0-4451-8387 08-1600-7089

สภ.เมืองสุรินทร์  โทรศัพท์กล�ง  0-4452-1500, 0-4452-1600    โทรส�รกล�ง  0-4451-3555
ผกก. พ.ต.อ. สุวิจักขณ์   จันทร์เยี่ยม 0-4452-1500 09-3445-1955
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ภูวดล   สุธรรมแปง 0-4452-1500 08-9846-5622
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรพล   ยมน� 0-4452-1500 08-1955-0720
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรัตน์   คล�ยทุกข์ 0-4452-1500 08-1473-2111
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ค�รม   บุญสด 0-4452-1500 08-1876-2087
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุส่�ห์   อุส่�ห์ดี 0-4452-1500 09-8176-9585
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัสกร   โพธ�ร�ม 0-4452-1500 09-0189-9981
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญรอด   เจริญยิ่ง 0-4452-1500 08-1878-8538
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัฐพงษ์   พรมมี 0-4452-1500 08-9844-6228
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไชย�   เพชรง�ม 0-4452-1500 08-9455-0315
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญงิ นนัท์นภสั   ตระกูลน�คสงัข์ 0-4452-1500 08-0722-2882
สวป. พ.ต.ท. ศิริศุกร์   ประทีปรัตชว�ลย์ 0-4452-1500 08-7966-6972
สวป. พ.ต.ท. จำ�รัส   ศิริเลี้ยง   0-4452-1500 08-9946-5912
สว.สส. พ.ต.ต. สก�ว   คำ�ไกร 0-4452-1500 08-9847-5558
สว.จร. พ.ต.ต. เอกภพ   เศรษฐพงษ์ 0-4452-1500 08-2132-3855
สว.อก. พ.ต.ท. ธีระภัทร   แก่นอินทร์ 0-4452-1500 08-4184-4615

สภ.เพี้ยราม    โทรศัพท์กล�ง  0-4471-2030     โทรส�รกล�ง  0-4454-9003
สวญ. พ.ต.ท. สงกร�นต์   อุ่นเรือน 0-4471-2030 08-5612-5215
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เทิดชัย   ส�ยแสงจันทร์ 0-4471-2030 08-1265-1182
สวป. พ.ต.ท. อดิเรก   วงศ์ไชย 0-4471-2030 08-2866-7949
สว.สส. พ.ต.ท. สุมิตร   ก�รรัมย์ 0-4471-2030 08-6544-3955

สภ.เมืองที    โทรศัพท์กล�ง  0-4454-9003    โทรส�รกล�ง  0-4454-9003
สวญ. พ.ต.ท. สมนึก  สุภัคไพบูลย์ผล 0-4454-9003 08-5764-6446
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ณรณฤทธิ์   ภูแก้ว 0-4454-9003 08-9944-5440
สวป. ร.ต.อ. อ�วุฒิ   อ่อนวรรณะ 0-4454-9003 08-5764-2869
สว.สส. พ.ต.ท. สมบุญ   หร่�ยพิม�ย 0-4454-9003 08-9578-5068

สภ.เทนมีย์    โทรศัพท์กล�ง  0-4414-1150    โทรส�รกล�ง  0-4414-1150
ผกก. พ.ต.อ. หัสพงศ์   เติมศิริตังคโณบล 0-4414-1150 08-8071-6168
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รณรงค์   สุรทศ 0-4414-1150 08-0477-7113
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บรรห�ร   เรืองขจร 0-4414-1150 06-1150-4695
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อัมพร   มังช�ลี 0-4414-1150 08-3364-2917
สวป. พ.ต.ท. ชุมพร   กุฎแก้ววิเศษกิจ 0-4414-1150 08-9428-4214
สว.สส. พ.ต.ท. รณกฤษ   ศรีดรณพ 0-4414-1150 08-9949-4109
สว.อก. พ.ต.ท. ชัยน�ท   แสงธนู 0-4414-1150 08-2047-9192

สภ.สวาย   โทรศัพท์กล�ง  0-4454-6594    โทรส�รกล�ง  0-4454-6594
สวญ. พ.ต.ท. วรพงศ์   มดทอง 0-4454-6594 08-1470-0460
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ดำ�รงค์   เจริญศิริ 0-4454-6594 08-6875-2712
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชษฏฐ์สชุ�   ไกรแก้วโชติรตัน์ 0-4454-6594 08-3799-9733
สว.สส. พ.ต.ท. วันดี   อินทะนิน 0-4454-6594 08-6168-7816
สวป. พ.ต.ท. กีรติ   จันทร์พวง 0-4454-6594 08-1360-1063
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สภ.สังขะ   โทรศัพท์กล�ง  0-4457-1241   โทรส�รกล�ง  0-4457-1241
ผกก. พ.ต.อ. รัฐศักดิ์   สุขเจริญ 0-4457-1241 08-7253-6007
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. โกวิทย์   สืบเหล่� 0-4457-1241 09-3325-9145
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไตรวิชญ์   พิทย�จรัสกิจ 0-4457-1241 08-8476-8904
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพรรัตน์   บุปผ� 0-4457-1241 08-1718-3728
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิยะช�   ประธ�นศักดิ์ 0-4457-1241 08-9716-8886
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิ่งเพชร   สุดเสียงสังข์ 0-4457-1241 08-2867-9889
สวป. พ.ต.ท. เอกชัย   สมัครสม�น 0-4457-1241 08-6000-3137
สว.สส. พ.ต.ต. นิพนธ์  มิ่งขวัญ 0-4457-1241 08-5255-3999
สว.อก. พ.ต.ต. ภุสพงศ์   สีสันตะพงศ์ 0-4457-1241 08-6292-7893

สภ.ดม    โทรศัพท์กล�ง  0-4455-8705   โทรส�รกล�ง  0-4455-8705 
ผกก. พ.ต.อ. ชล�สินธุ์   ชล�ลัย 0-4455-8705 08-9717-0111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ณ อุดร 0-4455-8705 08-1321-7826
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จริต   ข�มฝ�ด 0-4455-8705 08-9847-7632
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เบญจภพ   หวังสุดดี 0-4455-8705 08-3129-2819
สวป. ร.ต.อ. ศร�ยุทธ   สุขดี 0-4455-8705 08-6288-7345
สว.สส. พ.ต.ท. มนูญศักดิ์   ป�ระมี 0-4455-8705 08-5631-8257
สว.อก. พ.ต.ท. สว่�ง  ปีแหล่ 0-4455-8705 09-3324-6369

สภ.ปราสาท   โทรศัพท์กล�ง  0-4455-1251   โทรส�รกล�ง  0-4455-1251
ผกก. พ.ต.อ. กันตพัฒน์   แก้วสุข 0-4455-1251 08-1877-5574
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจตน์สฤษฎ์   แพ่งศรีส�ร 0-4455-1251 08-1266-3450
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูเพชร   ลีเลิศ 0-4455-1251 08-3728-0033
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อนุวรรต   จันทรสมัย 0-4455-1251 08-1669-4320
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงจักร   วงศ์พรหม 0-4455-1251 08-3383-3573
สวป. ร.ต.อ. ณัฐฐ์ฐนนท์   สีฟ้� 0-4455-1251 08-6339-4959
สว.สส. พ.ต.ท. องอ�จ   ผ่องใส 0-4455-1251 08-2200-1717
สว.อก. พ.ต.ท. กมล    ฟ้�โสภ� 0-4455-1251 08-6871-0770

สภ.โชคนาสาม   โทรศัพท์กล�ง  08-6460-6390    โทรส�รกล�ง  0-4455-8949
สวญ. พ.ต.ท. กัมปน�ท   สำ�เร็จ 08-6460-6390 09-4514-4259
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บัญช�   บุร�คร 08-6460-6390 08-9949-6783
สวป. พ.ต.ท. โยธิน   มั่นเขตวิทย์ 08-6460-6390 08-4897-8052
สว.สส. พ.ต.ท. ประก�ศิต  วิริยะพันธ์ 08-6460-6390 08-8482-2803

สภ.ทุ่งมน    โทรศัพท์กล�ง  0-4471-2951    โทรส�รกล�ง  0-4471-2951
ผกก. พ.ต.อ. สรวิศ   ม�อินทร์ 0-4471-2951 08-8883-3988
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมนึก   สมเจตน� 0-4471-2951 08-9917-8999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพัชร์   โตแย้ม 0-4471-2951 08-1896-2895
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   พรหมม� 0-4471-2951 08-9517-5799
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สวป. พ.ต.ท. สุธี   พรมเกตุ 0-4471-2951 08-1065-8107
สว.สส. พ.ต.ต. โชคชัย   ชำ�น�ญท�ง 0-4471-2951 08-0156-0231
สว.อก. พ.ต.ต. สมพงษ์   ลึกจะบก 0-4471-2951 08-5630-5151

สภ.ทมอ    โทรศัพท์กล�ง  0-4451-6986, 08-2106-9123    โทรส�รกล�ง  0-4451-6986 
สวญ. พ.ต.ท. สินธุ   ชั้นไพบูลย์ 0-4451-6986 08-1814-8665
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เทิด   ธรรมะ 0-4451-6986 08-5202-5455
สวป. พ.ต.ท. ภูริโชติ   สุนทรธน�โชติ 0-4451-6986 08-5222-4460
สว.สส. พ.ต.ท. ชยกร   ทองวิไล 0-4451-6986 09-9035-1665

สภ.ชุมพลบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-4459-6079    โทรส�รกล�ง  0-4459-6079
ผกก. พ.ต.อ. นคร   แสงจันทร์ 0-4459-6079 08-5194-9652
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรชัย   ปิยไพร 0-4459-6079 08-1616-8347
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   อรัญญิก 0-4459-6079 08-3466-5441
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทศพล   เหลือกล้� 0-4459-6079 08-5314-0500
สวป. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   นิล�ล�ด 0-4459-6079 08-9849-2473
สว.สส. พ.ต.ต. พิริยะ   ห�ญประโคน 0-4459-6079 08-7259-8485
สว.อก. พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์   ไม้จันทร์ดี 0-4459-6079 08-1829-0023

สภ.เมืองบัว    โทรศัพท์กล�ง  0-4451-7761    โทรส�รกล�ง  0-4451-7761
สวญ. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ  ไสยบุญ 0-4451-7761 08-1725-2724
สวป. พ.ต.ท. เทอดไท  ศรีพิทักษ์ 0-4451-7761 08-2875-5006
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ฟักโสภ� 0-4451-7761 08-9605-0403

สภ.ท่าตูม    โทรศัพท์กล�ง  0-4459-1113    โทรส�รกล�ง  0-4491-1114
ผกก. พ.ต.อ. สุรัตน์   ส่งเสริม 0-4459-1113 08-1976-5850
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสงค์   ศิริโภค� 0-4459-1113 08-0437-1118
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประกิจ   เหลืองวิลัย 0-4459-1113 08-1876-6643
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สม�นชัย   สุจริต 0-4459-1113 08-1470-6265
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีระพล   เพิ่มพูน 0-4459-1113 08-6877-7507
สวป. พ.ต.ท. พรชัย   คงธนชัยสกุล 0-4459-1113 08-1256-7411
สว.สส. พ.ต.ต. มนูปกรณ์   ซ่อนกลิ่น 0-4459-1113 08-7965-3567
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อ�รีรัตน์   ด�โสภ� 0-4459-1113 08-9848-1499

สภ.กระโพ   โทรศัพท์กล�ง   0-4414-5061   โทรส�รกล�ง  0-4414-5030
สวญ. พ.ต.ท. นิรันดร์  คู่พิทักษ์ 0-4454-9003 08-5764-6446
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อิทธิพล   กระจ�ยศรี 0-4414-5061 08-9579-6828
สวป. พ.ต.ต. วัลลภ   ปะโสทะกัง 0-4414-5061 08-6265-8048
สว.สส. พ.ต.ท. ปุญญเดช   ทองอินทร์ 0-4414-5061 08-9283-8676

สภ.กาบเชิง     โทรศัพท์กล�ง  0-4455-9042    โทรส�รกล�ง  0-4455-9042
ผกก. พ.ต.อ. วีรพันธ์   น�คสุข 0-4455-9042 08-4606-6166
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สรัล   สุรเดช�นนท์ 0-4455-9042 08-1812-8657
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์   มวลทอง 0-4455-9042 09-1345-6890
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ยรุ้ง   แย้มง�ม 0-4455-9042 08-3321-4752
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ร�ชศักดิ์   ศรีทองสุข 0-4455-9042 08-8345-6788
สวป. พ.ต.ท. พสิษฐ์   พันธ์ศรี 0-4455-9042 08-4825-9552
สว.สส. พ.ต.ท. พฤศักดิ์   ฉุนแสนดี 0-4455-9042 08-6251-8256
สว.อก. พ.ต.ท. พงษ์รัก   รักพงษ์ 0-4455-9042 08-1282-2475

สภ.แนงมุด    โทรศัพท์กล�ง 08-4477-8357
สว. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ส�ยสมบูรณ์ 0-4477-8357 08-6720-6109
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประเวศ   พลอยพันธ์ 0-4477-8357 08-1876-6460
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   พรหมบุตร 0-4455-9042 08-4962-3545

สภ.ล�าดวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4454-1100    โทรส�รกล�ง  0-44-54-1100
ผกก. พ.ต.อ. ไผ่พน�   เพ็ชรเย็น 0-4454-1100 08-1049-6449
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทวีพงษ์   โพธิ์จิ๋ว 0-4454-1100 08-7652-7848
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิริวัฒน์   ด�ทวี 0-4454-1100 08-4827-7551
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไพโรจน์   ภิญโญ 0-4454-1100 08-9286-2669
สวป. พ.ต.ท. ชัยรัตน์    สม�นรัตน์ 0-4454-1100 08-8594-2208
สว.สส. พ.ต.ต. ประวิน  พับขุนทด 0-4454-1100 08-9428-0402
สว.อก. พ.ต.ท. วีระพงษ์   จันทร์ประภ�สกุล 0-4454-1100 08-1879-6547

สภ.บัวเชด   โทรศัพท์กล�ง  0-4457-9027    โทรส�รกล�ง  0-4457-9027
ผกก. พ.ต.อ. อนันต์   พิมพ์เจริญ 0-4457-9027 08-1878-8474
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�โรจน์   พลมณี 0-4457-9027 08-1985-9132
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิตรกร   ช�วน� 0-4457-9027 08-1700-2533
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พนัส   อระชุม 0-4457-9027 08-1718-0897
สวป. พ.ต.ท. ร�ชศักดิ์   ชอบทำ�ท�น 0-4457-9027 08-5601-3854
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   หม�ยสม 0-4457-9027 08-7966-3376
สว.อก. พ.ต.ท. วอวชิรยอยศ   แสนสมบัติ 0-4457-9027 08-6249-2007
สภ.สะเดา  โทรศัพท์กล�ง  0-4471-2705    โทรส�รกล�ง  0-4471-2705
สวญ. พ.ต.ท. ชยกร   นพกุลจิร� 0-4471-2705 06-1551-6299
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ  วงศ์สุรินทร์ 0-4471-2705 08-7251-0890
สวป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   เลือดกุมภ� 0-4471-2705 08-7776-6001
สว.สส. พ.ต.ต. บำ�รุง   จำ�นงค์ประโคน 0-4471-2705 08-5613-2734

สภ.ศีขรภูมิ   โทรศัพท์กล�ง  0-4456-1248    โทรส�รกล�ง  0-4456-1248
ผกก. พ.ต.อ. นิธิศ   ปิติธีรโชติ 0-4456-1248 08-1459-9959
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สวัสดิ์   ศรีเกษม 0-4456-1248 08-1877-4193
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นพดล   พินิจอักษร 0-4456-1248 08-1725-0961
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมพงษ์    แก่นจักร์ 0-4456-1248 08-9626-4098
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิเชษฐ์   ชูโฉมง�ม 0-4456-1248 08-6265-3540
สวป. พ.ต.ท. ช�ญชัย   ปุร�ทะก� 0-4456-1248 08-7354-7705
สว.สส. พ.ต.ท. สุธี   ศรีพรหม 0-4456-1248 08-9833-6744
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พินีวรรณ   ศิริดำ� 0-4456-1248 08-1730-8788
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สภ.บ้านหนองจอก  โทรศัพท์กล�ง  0-4450-3187    โทรส�รกล�ง  0-4450-3187
สว. พ.ต.ท. อ�คม   ชนะเพีย 0-4450-3187 08-5776-9958
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์   แท่นแก้ว 0-4450-3187 08-2146-9357
สภ.รัตนบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-4459-9228     โทรส�รกล�ง  0-4459-9228
ผกก. พ.ต.อ. ภิธ�น   สืบสังข์ 0-4459-9228 08-1810-1834
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อัคธรณ์   ล�จันทะ 0-4459-9228 08-4416-6699
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไท   สกุลสันติรักษ์ 0-4459-9228 08-2253-5545
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. แสงอรุณ   ศรีโสม 0-4459-9228 08-1470-6093
สวป. พ.ต.ท. นันทสิทธิ์   เล่งน้อย 0-4459-9228 08-1616-0456
สว.สส. พ.ต.ท. บุญชอบ   ใจกล้� 0-4459-9228 08-9123-3425
สว.อก. พ.ต.ท. ทัพ   กิจนัทธี 0-4459-9228 08-7544-1919

สภ.ดอนแรด   โทรศัพท์กล�ง  0-4415-4091    โทรส�รกล�ง  0-4415-4091
สวญ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   เปรมกมล 0-4415-4091 08-4035-1919
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อำ�น�จ  มุ่งดี 0-4415-4091 08-8221-7872
สวป. พ.ต.ท. อ่อน   อำ�กระโทก 0-4415-4091 08-7244-0714
สว.สส. พ.ต.ท. สุขสันต์   ชูเสน 0-4415-4091 08-7252-6687

สภ.จอมพระ   โทรศัพท์กล�ง  0-4458-1136    โทรส�รกล�ง  0-4458-1136
ผกก. พ.ต.อ. ศิร�เมษฐ์   ธ�นินพิทักษ์  0-4458-1136 08-1877-4040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภมิตร   ศิลปะสมบูรณ์ 0-4458-1136 08-1633-6235
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมพล   ภักดี 0-4458-1136 08-7667-6111
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทองเดือน   น�มโคตร 0-4458-1136 08-9941-8715
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปวเรศ   กระเวนกิจ 0-4458-1136 08-9844-6832
สวป. พ.ต.ท. อนุลักษณ์   ท่�ม่วง 0-4458-1136 08-8595-0072
สว.สส. พ.ต.ต. สรวิศ   สำ�ร�ญรมย์ 0-4458-1136 08-7162-7980
สว.อก. พ.ต.ท. อภินันท์   เจริญทัศน์ 0-4458-1136 08-4403-0578

สภ.เมืองลีง    โทรศัพท์กล�ง  0-4457-6090     โทรส�รกล�ง  0-4457-6090
สวญ. พ.ต.ท. กิตติพงศ์   กฤษณสุวรรณ 0-4457-6090 08-1265-1252
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ   ศรีสังวรณ์ 0-4457-6090 09-0925-4842
สวป. พ.ต.ท. ช�ตรี   ทรงพระ 0-4457-6090 09-1014-0744
สว.สส. พ.ต.ท. ถ�วร   ฤทัยวัฒน์ 0-4457-6090 08-1489-3099

สภ.ส�าโรงทาบ   โทรศัพท์กล�ง   0-4456-9126    โทรส�รกล�ง  0-4456-9126
ผกก. พ.ต.อ. ชูเวช   หล่อจิตต์ 0-4456-9126 06-1145-9168
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริย�   ทิพย์รักษ� 0-4456-9126 08-1878-5270
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีรพงศ์   ธนโพธิ์ชัย 0-4456-9126 08-1997-4449
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมพร   เหมหงษ์ 0-4456-9126 08-9630-2428
สวป. พ.ต.ท. คนอง   ท้�วจันทร์ 0-4456-9126 08-8126-5191
สว.สส. ร.ต.อ. วิริยังค์   เศวตรวิลัย 0-4456-9126 09-3123-4589
สว.อก. พ.ต.ท. กฤษณะ   สุกันทะ 0-4456-9126 08-4114-6971
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สภ.เขวาสินรินทร์   โทรศัพท์กล�ง  0-4458-2210    โทรส�รกล�ง  0-4458-2211

ผกก. พ.ต.อ. บุญสินธุ์   ผดุงสุข 0-4458-2210 08-9426-7589
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฏฐนันท์   เรืองฉ�ย 0-4458-2210 08-1696-6568
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ครรชิต   จันทเลิศ 0-4458-2210 08-1470-7807
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. รัชพล   เกลี้ยงอุทธ� 0-4458-2210 08-9845-7731
สวป. พ.ต.ท. เดช�   ปุปผม�ศ 0-4458-2210 08-9721-2171
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติเชษฐ   ปุ่นโพธิ์ 0-4458-2210 08-4416-1996
สว.อก. พ.ต.ท. คุณวุฒิ   มุตตะโสภ� 0-4458-2210 08-1732-7511

สภ.ตากูก   โทรศัพท์กล�ง  0-4458-2200     โทรส�รกล�ง  0-4458-2200
สว. พ.ต.ต. สมพงษ์   วงค์อินต� 0-4458-2200 08-7214-9955
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ถนัด   ติณ�นพ 0-4458-2200 09-0362-2107

สภ.พนมดงรัก    โทรศัพท์กล�ง  0-4450-8100     โทรส�รกล�ง  0-4450-8100

ผกก. พ.ต.อ. สุธีร์   ตรุโนภ�ส 0-4450-8100 08-1321-5791
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนโชติ   ธรรมวัฒน์ 0-4450-8100 08-7949-0229
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัฐก�ร    เลยกล�ง 0-4450-8100 08-7452-8953
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ยีน   พวงม�ล� 0-4450-8100 08-1976-5355
สวป. ร.ต.อ. จิระวิทย์   รัตนวรรณ์ 0-4450-8100 08-4725-5936
สว.สส. พ.ต.ท. สุวิดล   พุทธวงค์ 0-4450-8100 08-5496-4471
สว.อก. พ.ต.ท. กิตติ   เกิดขันหม�ก 0-4450-8100 08-4804-5757

สภ.ศรีณรงค์    โทรศัพท์กล�ง  0-4450-5077     โทรส�รกล�ง  0-4450-5077

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   เกตุบรรจง 0-4450-5077 08-7492-5662
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิทย�    ศรีรังกูร 0-4450-5077 08-7879-3621
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิตรกร   ประสงค์สุข 0-4450-5077 08-5682-1779
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุชัจจ์ชนะ   สดับส�ร 0-4450-5077 08-1760-7389
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิธิ   อุร�รื่น 0-4450-5077 08-0377-1511
สวป. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   พรหมชัยนันท์ 0-4450-5077 08-1725-7464
สว.สส. พ.ต.ท. นิสัญ   วงศ์จันท� 0-4450-5077 08-9445-8141
สว.อก. พ.ต.ท. สน�ม   ดอกไธสง 0-4450-5077 08-1066-6390

สภ.โนนนารายณ์    โทรศัพท์กล�ง  0-4414-4555    โทรส�รกล�ง  0-4414-4543

ผกก. พ.ต.อ. พร้อมภัณฑ์   อุตมัง 0-4414-4555 08-1871-6627
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษฎ�พร   ป�นโปร่ง 0-4414-4555 08-7345-6565
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วันสุข   พิศวง 0-4414-4555 08-6725-1188
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุรพศ   ผมหอม 0-4414-4555 08-9584-7008
สวป. พ.ต.ท. วิทูรย์   ดิเรกโภค 0-4414-4555 08-7447-7477
สว.สส. พ.ต.ต. ฤกษ์ง�ม   ชูลี 0-4414-4555 08-7020-7619
สว.อก. ร.ต.อ. กิตติภพ   ศรณ์แสงคำ� 0-4414-4555 08-1999-1485
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สภ.สนม    โทรศัพท์กล�ง  0-4458-9049     โทรส�รกล�ง  0-4457-9027
ผกก. พ.ต.อ. สุริยันต์   โพนสิงห์ 0-4458-9049 08-3377-2928
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คุณ�วุฒิ   ใบลี 0-4458-9049 08-9579-9948
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัณหนนท์   ไชยเดช 0-4458-9049 08-6553-6198
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นพดล   พรมมุณี 0-4458-9049 08-1976-5008
สวป. พ.ต.ต. ประหยัด   กล้�เหิม 0-4458-9049 08-9659-6618
สว.สส. พ.ต.ต. สุริโย   เพชรน�ค 0-4458-9049 08-1969-9630
สว.อก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ยอดทอง 0-4458-9049 08-4834-2924

ต�ารวจภูธรจังหวัดศรสีะเกษ	 Si	Sa	Ket	Provincial	Police	
ถนนเทพำ  ต�ำบลเมืองเหนือ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

โทรศัพท์กลำง  0-4561-1555    โทรสำรกลำง  0-4561-1444  

Web Site : www.sisaket.police.go.th    E-mail : ssk.police@hotmail.co.th

ผบก. พล.ต.ต. บุญยศ   บุญไพศำล 0-4561-2887 08-1955-9992
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประช�   ศรีพจน์ธรรม - 08-6258-3938
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประก�ร  ประจง - 09-2569-7914
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชุมวัฒน์   รัตอ�ภ� - 08-1790-4894
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดิเรก   จิตอร่�ม - 08-1266-1273
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัชว�ล   แก้วจันดี - 08-1789-4779
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมจิตร   เหล่�มงคลนิมิต - 08-9845-2171
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ยุทธน�   กิติชัยชน�นนท์ - 08-1889-5547

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ประพนธ์   จิระมงคล - 08-1752-7766
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   โค้วศิริ 0-4562-2507 08-1966-0244
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต   แจ่มใส - 08-1619-8642
รรท.สว.(กพ.) ร.ต.อ.หญิง วฤณพร   ศรีนุเคร�ะห์ 0-4561-1595 08-9121-4485
สว.(นผ.) พ.ต.ต. สุวรรณ   พันวงศ์ - 08-6907-7876
สว.(กบ.) พ.ต.ต. อุทัย   หลอมทอง 0-4562-2508 08-2433-2626
สว.(กร.) พ.ต.ท. ศักด�   ศรีวัฒนศิริกุล - 08-9945-1983
สว.(กง.) - 0-4562-2507 -
สว.(คด.) ร.ต.อ. มงคล   ขุมทอง 08-4125-0759
สว.(ทส.) พ.ต.ท. ไพฑูล   ช้�งเทศ - 09-4468-6419

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ศิวัตม์   ไมตรีแพน 0-4562-2906 08-1669-9938
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกรัส   เพิ่มบุญ 0-4562-2906 09-1345-4443
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉัครพัฒน์   แก้วจันดี 0-4562-2906 08-7879-5999
สว. พ.ต.ท. ธนรัฐ   รอบรู้ 0-4562-2906 08-0737-6909
สว. พ.ต.ท. นิสิทธิ์   พิมวัน 0-4562-2906 08-6877-6838
สว. พ.ต.ต. ยุทธน�   สุขโพธิ์ 0-4562-2906 08-6404-1802
สว. ร.ต.อ. ยุทธน�   กิติชัยชน�นนท์ 0-4562-2906 08-1889-5547
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กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. วิทย�   เย็นจิตต์ 0-4561-5913 08-8584-3955
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   น�มสุวรรณ 0-4561-5913 08-4475-1719

สภ.เมืองศรีสะเกษ    โทรศัพท์กล�ง  0-4561-2732    โทรส�รกล�ง  0-4562-2311 
ผกก. พ.ต.อ. อัยรัช   ชินประยูร 0-4564-3749 08-1547-0070
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ชัย   ไชยพันธ์น� 0-4564-3749 08-1790-1617
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ทินกร   เดช�เลิศ 0-4564-3749 09-0459-6515
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์พิเชษฐ์   นิลจันทร์ 0-4564-3749 09-1467-3210
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสกสรรค์   อุทโท 0-4564-3749 08-1877-8447
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปังนิล   จันข�ว 0-4564-3749 08-9283-9839
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิลประสิทธิ์   ศรีเกียรติ 0-4564-3749 08-3370-4655
สวป. พ.ต.ท. ธีรพล   อุตส่�ห์ดี 0-4564-3749 08-4082-0884
สวป. พ.ต.ท. จินด�   ทองบ้�นทุ่ม 0-4564-3749 09-0960-9094
สวป. พ.ต.ต. ชรัมภ์   เพ็งสุริย� 0-4564-3749 08-3372-7373
สวป. ร.ต.อ. ศร�วุธ   คำ�น้อย 0-4564-3749 08-8079-1994
สว.จร. พ.ต.ท. พิเนตร   ด�วเรือง 0-4564-3749 08-0466-7788
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   เครือบุตร 0-4564-3749 08-9816-0657
สว.อก. ร.ต.อ. สุทัศน์   ประรัมย์ 0-4564-3749 08-6258-4577

สภ.ยางชุมน้อย    โทรศัพท์กล�ง  0-4568-7059     โทรส�รกล�ง  0-4568-7059
ผกก. พ.ต.อ. กมลวรรธ   สุกใส 0-4568-7059 08-1654-4928
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุกูล   ฉลวยศรีเมือง 0-4568-7059 08-1879-2966
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิษณุ   เรืองศรี 0-4568-7059 08-1999-4764
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ภ�สพงศ์   ศรีเมือง 0-4568-7059 09-3368-2524
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ศร�ณุวัฒน์   จันดี 0-4568-7059 08-6257-1301
สวป. พ.ต.ท. ยุทธศ�สตร์   ลือขจร 0-4568-7059 08-6139-3814
สว.สส. พ.ต.ท. ร�เชนทร์   รัตนโภค�วงศ์ 0-4568-7059 08-0559-0062
สว.อก. พ.ต.ท. ทวี   กิ่งวิชิต 0-4568-7059 08-9887-6287

สภ.กันทรารมย์    โทรศัพท์กล�ง 0-4565-1258    โทรส�รกล�ง 0-4565-1258 
ผกก. พ.ต.อ. อุดร   มณีส�ย 0-4565-1258 [104] 08-1879-4004
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธัชพงศ์   พรหมม� 0-4565-1258 [112] 08-1955-3058
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์   พรมไพร 0-4565-1258 [107] 08-7822-8555
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เทอดชัย   เครืออ�จ 0-4565-1258 [110] 08-9717-0466
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภิรมย์   ยศอ�ลัย 0-4565-1258 [110] 08-7247-5474
สวป. พ.ต.ท. คมกริช   ขวัญใจสกุล 0-4565-1258 [112] 08-2842-7352
สว.สส. พ.ต.ต. สม�น   แสงทอง 0-4565-1258 [108] 08-9846-2502
สว.อก. ร.ต.อ. ธนบดิณทน์   โชคศิริวร�งค์ 0-4565-1258 [102] 09-4587-8883

สภ.กันทรลักษ์      โทรศัพท์กล�ง  0-4566-1423     โทรส�รกล�ง  0-4566-1423
ผกก. พ.ต.อ. ชย�กร   เทศะบำ�รุง 0-4566-1423 08-9846-1236
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ส�ยัญ   มณีวงค์ 0-4566-1423 08-3365-5858
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รอง ผกก.ป. ท.ต.ท. ภูฤทธิ์   เหล่�ฤทธิ์ 0-4566-1423 08-1878-2115
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรินทร์   บุพต� 0-4566-1423 09-8951-1951
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สังวร   วันทวี 0-4566-1423 08-1264-1655
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชิดชัย   เบ้�ม� 0-4566-1423 08-1600-1681
สวป. พ.ต.ท. เข็มช�ติ   กระจ่�งจันทร์ 0-4566-1423 08-1066-5990
สวป. พ.ต.ท. สุริย�   ศรีคำ� 0-4566-1423 08-1790-0421
สว.สส. พ.ต.ต. วุฒิศักดิ์   โภคทรัพย์ 0-4566-1423 08-3746-9938
สว.อก. พ.ต.ต. เฉลิมชัย   ธีระบุตร 0-4566-1423 08-2863-6358

สภ.ราษี ไศล    โทรศัพท์กล�ง  0-4568-1240     โทรส�รกล�ง  0-4568-1240
ผกก. พ.ต.อ. เอกชัย   ปรัชญ�วุฒิรัตน์ 0-4568-1240 08-1899-7332
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   แฟงคล้�ย 0-4568-1240 08-1877-1343
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิติศักดิ์   กิจภูวดล 0-4568-1240 08-1856-9797
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   แสงเทพ 0-4568-1240 08-1955-5613
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สมเกียรติ   ศุภษร 0-4568-1240 08-6993-8890
สวป. พ.ต.ท. จีรวัฒน์   น�มวิช� 0-4568-1240 08-1304-2636
สว.สส. พ.ต.ต. ไพฑูรย์   บุญเติม 0-4568-1240 08-9846-5028

สภ.ขุขันธ์      โทรศัพท์กล�ง  0-4567-1009     โทรส�รกล�ง   0-4567-1009
ผกก. พ.ต.อ. ทรงศักดิ์   ศรีบุตตะ 0-4567-1009 08-1999-9938
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธน�เศรษฐ์   เกตุวงษ� 0-4567-1009 08-9581-1599
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยเดช   แก้วมห�วงศ์ 0-4567-1009 08-1390-1654
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ช�คริต   ศรีสำ�ร�ญ 0-4567-1009 08-1549-5449
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยงค์   จ�นชิน 0-4567-1009 08-9420-6198
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สุเทน   ดวงพิมพ์ 0-4567-1009 08-7880-0188
สวป. พ.ต.ต. ณัฏฐวุฒิ   ประจญ 0-4567-1009 08-6870-5853
สว.สส. พ.ต.ต. สฤษดิ์   รสจันทร์ 0-4567-1009 08-9135-1802
สว.อก. พ.ต.ท. สุรินทร์   ทับซ้อน 0-4567-1009 08-8097-8773

สภ.อุทุมพรพิสัย    โทรศัพท์กล�ง  0-4569-1016     โทรส�รกล�ง  0-4569-1573
ผกก. พ.ต.อ. จตุรงค์   วงศ์ชัยกิตติพร 0-4569-1016 08-7377-3993
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นคร   ภู่รัตน์ 0-4569-1016 08-9114-0298
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประยูร   ไกลถิ่น 0-4569-1016 08-9716-4455
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วีระชัย   แก้วเหล� 0-4569-1016 08-1393-5944
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญธรรม   ฝั่งสระ 0-4569-1016 08-4168-5400
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไชย�   แก้วยก 0-4569-1016 08-6291-9939
สวป. พ.ต.ท. พงศ์อนันต์   คณ�กรณ์ 0-4569-1016 09-2817-5354
สว.สส. พ.ต.ท. สนิจ   ฤทธิร่วม 0-4569-1016 08-5495-6760
สว.อก. พ.ต.ต. ปรัชญ�   พูลศรี 0-4569-1016 08-1066-5603

สภ.ขุนหาญ    โทรศัพท์กล�ง  0-4567-9015    โทรส�รกล�ง  0-4567-9015
ผกก. พ.ต.อ. อภิรัฐ   คำ�หอม 0-4567-9015 08-1600-4538
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เปรมสิทธิ์   บุญพลับโกสีย์ 0-4567-9015 08-7170-5665
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สังว�ล   ร�งสถิตย์ 0-4567-9015 08-9228-6631
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เมฆินทร์   พรหม�ท� 0-4567-9015 08-7869-9810
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คมพิสิฐ   รัตน์กุศลศิริ 0-4567-9015 08-6584-4395
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กองศรี   ประจันทร์ 0-4567-9015 08-3736-5054
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิชิต   เฉียบแหลม 0-4567-9015 08-3387-0707
สวป. พ.ต.ท. ม�โนช   สมบัติ 0-4567-9015 08-9579-5737
สว.สส. พ.ต.ท. กฤษกร   ห�นุสิงห์ 0-4567-9015 08-1548-3476
สว.อก. พ.ต.ต. สุพิต   ทองทิพย์ 0-4567-9015 08-4605-5615

สภ.ปรางค์กู่   โทรศัพท์กล�ง  0-4569-7098      โทรส�รกล�ง  0-4569-7098
ผกก. พ.ต.อ. ทศน�รถ ภวภตู�นนท์ ณ มห�ส�รค�ม 0-4569-7098 08-1261-9677
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเด็จ   จูฑะพันธ์ 0-4569-7098 08-9285-0011
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิริวีรวุฒิ   ทองสถิตย์ 0-4569-7098 09-8292-9987
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประเสริฐศักดิ์   ศรีไชย 0-4569-7098 08-6249-0591
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประเสริฐ   ดอนวิช� 0-4569-7098 08-7385-4677
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลิมทิพย์   ประจำ� 0-4569-7098 08-5411-7877
สวป. พ.ต.ต. เสรี   บุตรอุดม 0-4569-7098 08-1068-7590
สว.สส. พ.ต.ต. วิริยะ   อวิรุทธิ์จินด� 0-4569-7098 08-4824-3306
สว.อก. พ.ต.ท. วิชิน   บังศรี 0-4569-7098 08-1156-2460

สภ.ไพรบึง    โทรศัพท์กล�ง  0-4567-5018      โทรส�รกล�ง 0-4567-5018
ผกก. พ.ต.อ. วรัตถ์เอก   ส�ยแก้ว  0-4567-5018 08-9584-0200
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดุลย์   สิงห์สวัสดิ์  0-4567-5018 08-4497-5747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระ   องอ�จ  0-4567-5018 08-8441-9463
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วรวิทย์   สีม�พล  0-4567-5018 08-3722-6097
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิรันดร   แก้วภักดี  0-4567-5018 08-3965-0999
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สันติภ�พ   กันตะภ�ค  0-4567-5018 08-1876-4854
สวป. พ.ต.ท. พินโย   วรรณะ  0-4567-5018 08-7447-9164
สว.สส. พ.ต.ท. มณเฑียร   บุญเตี้ย  0-4567-5018 08-9620-9322
สว.อก. พ.ต.ต. สุรชัย   ใจเมือง  0-4567-5018 09-3559-6541

สภ.ห้วยทับทัน     โทรศัพท์กล�ง  0-4569-9089     โทรส�รกล�ง   0-4569-9089
ผกก. พ.ต.อ. จิรวุฒิ   ทิศเสถียร 0-4569-9089 08-6256-8345
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญชัย   อินนร� 0-4569-9089 08-0361-1191
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิโรจน์   พรกิตติพิศ�ล 0-4569-9089 08-0480-1222
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธเนตร   บุญช่วย 0-4569-9089 08-9865-6409
สวป. พ.ต.ต. ธน�วิทย์   วงศ์ใหญ่ 0-4569-9089 08-6261-9053
สว.สส. พ.ต.ต. สนั่นพล   กัลย�น�ม 0-4569-9089 08-8351-0998
สว.อก. พ.ต.ต. ศร�วุธ   เพียงต� 0-4569-9089 08-0808-9053

สภ.โนนคูณ   โทรศัพท์กล�ง  0-4565-9018      โทรส�รกล�ง  0-4565-9003
ผกก. พ.ต.อ. จุมพล   เปรมศิริ  0-4559-9018 08-6411-3944
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทวนทอง   น�รินทร์   0-4559-9018 09-1834-2756
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนะ   ธีรศรัณย�นนท์ 0-4559-9018 08-1274-8985
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เสน่ห์   ใจเที่ยง        0-4559-9018 08-5771-8028
สวป. พ.ต.ท. ณัฐดล   พรหมสุวิช� 0-4559-9018 08-7807-8799
สว.สส. พ.ต.ต. ว�รี   ไหว้พรหม 0-4559-9018 08-1999-7834
สว.อก. พ.ต.ท. ยิ่ง   แสงเพชร 0-4559-9018 08-5682-0599

สภ.บึงบูรพ์    โทรศัพท์กล�ง  0-4568-9064     โทรส�รกล�ง  0-4568-9064
ผกก. พ.ต.อ. ชินกรณ์   ใจกล้� 0-4568-9064 08-1497-2494
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   จงอดิเรกล�ภ 0-4568-9064 08-9820-7040
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   บุญมี 0-4568-9064 08-6608-6485
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นเรนทร์   นุกูลกิจ 0-4568-9064 08-1547-1349
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   คำ�เครื่อง 0-4568-9064 08-1477-9537
สวป. พ.ต.ท. ณัฐพล   พึ่งนุสนธิ์ 0-4568-9064 08-1119-9188
สว.สส. พ.ต.ต. เทวิน   ศรีคร�ม 0-4568-9064 08-5267-0873
สว.อก. พ.ต.ท. สิริณรงค์   อินทะพุฒ 0-4568-9064 08-5499-4880

สภ.ศรีรัตนะ      โทรศัพท์กล�ง  0-4567-7018     โทรส�รกล�ง  0-4567-7018
ผกก. พ.ต.อ. ดำ�รงศักดิ์  แก้วสมนึก 0-4567-7018 08-0440-5777
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กริชติศักดิ์  สิงหวิบูลย์ 0-4567-7018 08-1572-0126
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กนกพันธ์  พงษ์จรณบูรณ์ 0-4567-7018 08-6633-3551
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมใจ   กล้วยนิจ 0-4567-7018 08-9716-8964
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อธิวัฒน์   ห�ระไชย 0-4567-7018 08-1393-6017
สวป. พ.ต.ต. โยธิน   บุ้งกระโทก 0-4567-7018 08-5779-4584
สว.สส. พ.ต.ต. บุญชู   ต้อยหมื่นไวย 0-4567-7018 08-6254-2855
สว.อก. ร.ต.อ. เย็น  ส�ยจันทร์ 0-4567-7018 08-9845-0714

สภ.น�้าเกลี้ยง   โทรศัพท์กล�ง  0-4560-9041   โทรส�รกล�ง  0-4560-9041
ผกก. พ.ต.อ. กฤษฎ�   ชัยสิทธิ์ 0-4560-9041 08-0731-8373
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวรรณ   โพธิ์ศรี 0-4560-9041 08-1265-6949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์   ภู่สว่�ง 0-4560-9041 08-1709-1205
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สว่�งวัฒน์   บุญเหลือง 0-4560-9041 08-8720-5949
สวป. พ.ต.ท. จีระชัย   อยู่คง 0-4560-9041 08-9204-5018
สว.สส. พ.ต.ท. ยศวัฒน์   ธนิสพงษ์เจริญ 0-4560-9041 08-9846-2836
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นัทธ์หทัย   ประพ�ฬ 0-4560-9041 09-0038-4461

สภ.วังหิน   โทรศัพท์กล�ง  0-4560-6092    โทรส�รกล�ง  0-4560-6092
ผกก. พ.ต.อ. ชวลิต   ศรีพ�นิช 0-4560-6092 08-1946-5318
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงศ์กรณ์  ศรีสุวรรณ 0-4560-6092 08-1628-8421
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ     คำ�รังสี 0-4560-6092 09-4278-9826
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุพนธ์   สุขเล� 0-4560-6092 08-5028-1497
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมัย   คำ�ตัน 0-4560-6092 08-9629-5041
สวป. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์   อินทรลักษณ์ 0-4560-6092 08-7878-8686
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติกร    ชูกำ�แพง 0-4560-6092 08-5657-2438
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สภ.ภูสิงห์   โทรศัพท์กล�ง  0-4560-8148     โทรส�รกล�ง  0-4560-8148
ผกก. พ.ต.อ. ศุภชัย   ศักรินพ�นิชกุล 0-4560-8148 08-1389-8990
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สนธย�   เพชรพลอยดี 0-4560-8148 09-2652-2727
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เดชนิวัฒน์   สมสุไทย 0-4560-8148 08-9845-9505
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประยุทธ   ทับทิมไสย์ 0-4560-8148 08-4959-8960
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สมภพ   ประกอบผล 0-4560-8148 08-0475-7991
สวป. พ.ต.ท. ศรี   เขตดอน 0-4560-8148 08-9845-5462
สว.สส. พ.ต.ต. สุคิด   ขจรเพ็ชร 0-4560-8148 08-5777-5816
สว.อก. พ.ต.ท. วัชรินทร์   สุณูพัฒน์ 0-4560-8148 08-0475-7976

สภ.เมืองจันทร์   โทรศัพท์กล�ง  0-4560-3070     โทรส�รกล�ง  0-4560-3070  
ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   จะบัง 0-4560-3070 08-9717-5821
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทวินทร์   กองพร 0-4560-3070 08-9423-6111
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยงยศ   ซื่อสัตย์คมสัน 0-4560-3070 08-1423-8401
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วร�นนทร์   จุลละนันท์ 0-4560-3070 08-1955-9088
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   อังคว�นิช 0-4560-3070 08-2154-3953
สวป. พ.ต.ต. รังสฤษดิ์   ดวงสมร 0-4560-3070 08-1070-0438
สว.สส. พ.ต.ท. กนก   รอดสำ�ร�ญ 0-4560-3070 08-1900-8090
สว.อก. พ.ต.ท. ทวีทรัพย์   ภักดีดินแดง 0-4560-3070 08-9897-3029

สภ.เบญจลักษ์   โทรศัพท์กล�ง   0-4560-5252   โทรส�รกล�ง  0-4560-5155   
ผกก. พ.ต.อ. ฉัตรชัย   ทรัพย์สุจริต  0-4560-5252  08-1166-3900
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พยนต์   ศิริวุฒิ  0-4560-5252  08-5634-6789
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ร�ชันย์   ธีระกุล  0-4560-5252  08-6246-9140
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คมสัน   ทันน�  0-4560-5252  08-1999-6611
สวป. พ.ต.ท. อัครพงษ์   สอนสุภ�พ  0-4560-5252  09-5612-9490
สว.สส. พ.ต.ต. ธนวัฒน์   บุญนำ�  0-4560-5252  08-9972-1083
สว.อก. พ.ต.ต. พงศกร   จูมศิลป์  0-4560-5253 09-3545-0993

สภ.พยุห์    โทรศัพท์กล�ง   0-4560-7128   โทรส�รกล�ง  0-4560-7128
ผกก. พ.ต.อ. เศวต   เศวตวิวัฒน์ 0-4560-7128 08-6256-8345
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติโกสนญ์   วงศ์ผัด 0-4560-7128 08-0361-1191
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิทักษ์   จันทร์อบ 0-4560-7128 08-9865-6409
สวป. พ.ต.ท. ชยิน   สีดี 0-4560-7128 08-6261-9053
สว.สส. พ.ต.ท. ชลภัทร์   สิงห์คำ� 0-4560-7128 08-8351-0998
สว.อก. พ.ต.ท. ช�ญ   เนติ 0-4560-7128 08-0808-9053

สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ   โทรศัพท์กล�ง  0-4560-4052   โทรส�รกล�ง  0-4560-4052
ผกก. พ.ต.อ. สินชัย   นครเขตต์ 0-4560-4052 08-9635-6587
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสริมศักดิ์   รัตนประสพ 0-4560-4052 08-3302-1364
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณัฐ   เดชชัยภูมิ 0-4560-4052 08-4662-7627
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุนันธิวัฒน์   พรมท� 0-4560-4052 08-8594-5434
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สิทธ�   โสม�ลีย์ 0-4560-4052 08-8331-0371
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระพันธ์   กิ่งบัว 0-4560-4052 08-9933-5266
สวป. พ.ต.ท. ถิรเดช   เสียงเพร�ะ 0-4560-4052 09-1019-6152
สว.สส. พ.ต.ท. วีรวิชญ์   อ�รยะสิทธินนท์ 0-4560-4052 08-9628-3887
สว.อก. พ.ต.ต. วสันต์   กอบคำ� 0-4560-4052 08-0464-4077

สภ.ศิลาลาด   โทรศัพท์กล�ง  0-4566-8191   โทรส�รกล�ง  0-4566-8191
ผกก. พ.ต.อ. วัชรินทร์   กุลสิงห์ 0-4566-8191 08-4471-4039
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัฒนกิจ   เฉล�ประโคน 0-4566-8191 08-1878-2941
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันติ   ม�ศิริ 0-4566-8191 08-0272-9797
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สว่�ง   ผ�ยพันธ์ 0-4566-8191 08-6253-9246
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์   ตังต� 0-4566-8191 08-1593-1714
สวป. พ.ต.ท. ช�ญทอง   กุยแก้ว 0-4566-8191 08-1876-5700
สว.สส. พ.ต.ท. อมรเทพ   พิมพ์โคตร 0-4566-8191 08-8111-0595
สว.อก. พ.ต.ต. พัฒน�   นิยมช�ติ 0-4566-8191 08-7262-9742

สภ.บึงมะลู   โทรศัพท์กล�ง  0-4592-4651   โทรส�รกล�ง  0-4592-4651 

ผกก. พ.ต.อ. วิสูตร   คงอ้วน 0-4592-4651 08-1760-7226
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิชิต   คณะเมือง 0-4592-4652 08-9189-0167
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญส่ง   ยิ่งใหญ่ 0-4592-4653 08-1967-2446
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ปิยวัฒน์   ตอโนนสูง 0-4592-4654 08-2126-6514
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   วันง�ม 0-4592-4655 08-9579-6567
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กริชเพชร   ทองแก้ว 0-4592-4656 08-0789-0001
สวป. พ.ต.ต. วีรพล   สีด�จิตร์ 0-4592-4657 08-9464-4664
สว.สส. พ.ต.ท. เปียว   ทองแก้ว 0-4592-4658 08-1879-4121
สว.อก. ร.ต.อ. เดชระพี   ส�ลี 0-4592-4659 08-9948-9800

สภ.ปรือใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-4563-0118   โทรส�รกล�ง  0-4563-0118   
ผกก. พ.ต.อ. วีระศักดิ์   วงศ์ว�นิช 0-4563-0118 08-1686-3322
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดช�วัตร   พงษ์กฤษกร 0-4563-0118 08-5779-6700
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อัครเดช   ศรีม่วงกล�ง 0-4563-0118 08-9949-7076
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กุลวุฒิ   พิมพ์แก้ว 0-4563-0118 08-4035-9807
สวป. พ.ต.ท. อนุสรณ์   แก้วกันเนตร 0-4563-0118 09-7310-2043
สว.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย   จั่นกรด 0-4563-0118 08-7200-2022
สว.อก. พ.ต.ต. สุบรรณ์   อ�จิณกิจ 0-4563-0118 08-2864-1534

สภ.บ้านโดนเอาว์   โทรศัพท์กล�ง  0-4582-1021    โทรส�รกล�ง  0-4581-1021
ผกก. พ.ต.อ. พงศ์พันษ์   พลวงษ์ศรี 0-4581-1021 09-7951-5244
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยศศักดิ์   โพธิ์สุวรรณ 0-4581-1021 08-7445-0453
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยุทธน�   จันแก้ว 0-4581-1021 08-1879-0054
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ยสิทธิ์  ศรีสว่�ง 0-4581-1021 08-7963-0364
สวป. พ.ต.ท. สว�ศ   ชัยช่วย 0-4581-1021 08-6620-2121
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติวัฒน์   ถ�พินน� 0-4581-1021 08-7101-6220
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สภ.จะกง   โทรศัพท์กล�ง  0-4582-1165   โทรส�รกล�ง  0-4582-1165 
สวญ. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   จันทร์สอน 0-4582-1165 08-6839-2341
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิช�   สีม�รักษ์ - 06-1153-3454
สวป. พ.ต.ท. วัชรินทร์   สืบส� - 08-3368-0809
สว.สส. พ.ต.ท. ดุสิต   พูลสุข - 08-6264-4800

สภ.กันทรอม   โทรศัพท์กล�ง  0-4566-5226    โทรส�รกล�ง  0-4566-5226
สวญ. พ.ต.ท. อร่�ม   ทวีทรัพย์ 0-4566-5226 08-6247-0404
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บรรจง   พิลัย 0-4566-5226 08-9428-8476
สวป. พ.ต.ท. บุญเรือง   คำ�เนตร 0-4566-5226 09-2381-2884
สว.สส. พ.ต.ต. วรเดช   พลอยพันธ์ 0-4566-5226 08-2318-6559
สภ.ไพร   โทรศัพท์กล�ง  0-4592-1025   โทรส�รกล�ง  0-4592-1025
สวญ. พ.ต.ท. กฤษฎ�   ไทรฟัก 0-4592-1025 08-6052-0636
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ประวิทย์   มีวงษ์ 0-4592-1025 08-6249-6522
สวป. พ.ต.ต. สมเกียรติ   ลำ�พ�ย 0-4592-1025 09-8874-1634
สว.สส. พ.ต.ท. สถ�พร   วงศ์ผ�คุณ 0-4592-1025 08-3379-5454
สภ.โพนเขวา   โทรศัพท์กล�ง  0-4582-1202   โทรส�รกล�ง  0-4582-1202
สว. พ.ต.ท. สุรพงศ์  วรพิมพ์รัตน์ 0-4582-1202 08-1879-8468
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อติวรรต  ศรีเมือง 0-4582-1202 09-5613-9727
สภ.หนองไฮ   โทรศัพท์กล�ง  0-4581-1500    โทรส�รกล�ง  0-4581-1500
สว. ร.ต.อ. เจษฎ�พงค์  ทองแก้วรพิพงษ์  0-4581-1500 08-6085-3151
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อรรณพ   มณีวงษ์ - 08-9812-5110
สภ.กุดเสลา   โทรศัพท์กล�ง  0-4582-1154    โทรส�รกล�ง  0–4582-1154    
สว. พ.ต.ท. วิมล   บุญม�นันท์ 0–4582-1154 09-1103-6325
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชิดชัย   เบ้�ม� 0–4582-1154 08-1600-1681
สภ.ตูม    โทรศัพท์กล�ง  0-4592-3768-9   โทรส�รกล�ง 0-4592-3768
สว. พ.ต.ท. ประพันธ์ศักดิ์   ช�น้อย 0-4592-3768 08-8595-0546
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ดลวัตร   ยืนยง 0-4592-3768 08-0738-3763

ต�ารวจภูธรจังหวัดอ�านาจเจรญิ	 Amnat	Charoen	Provincial	Police	
482 หมู่ 12 ถนนชยำงกูร ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 37000

โทรศัพท์กลำง  0-4545-1934 โทรสำรกลำง  0-4551-2013, 0-4545-1587

Web Site : http://www.amnatcharoen.police.go.th   E-mail : acr.amnatcharoen@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. พงษ์เดช   พรหมมิจิตร 0-4551-2012 08-1977-5317
รอง ผบก. พ.ต.อ. ถว�ย   บูรณรักษ์ 0-4551-2745 08-1879-7435
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรคชัย   ศังขวณิช 0-4551-1925 08-1321-5814
รอง ผบก. พ.ต.อ. วินัย  ฤทธิจันทร์ 0-4551-1928 08-1999-7482
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธเนศ   เทพสุด 0-4551-1926 08-1879-7888
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักด�   เชื้อประทุม 0-4551-2745 08-9962-9902
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ฤกษ์มงคล   ตังวัฒน� 0-4551-2012 08-1768-5133
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุเมธ   แก้วเพ็ชร 0-4545-1922 08-1064-6902
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขวัญเมือง   โพธิต� 0-4545-1922 08-1063-0114
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   บุญวิจิตร์ 0-4545-1923 08-1999-3768
สว.(กพ.) พ.ต.ท.หญงิ ชวี�รตัน์   เอือ้วงษ์ประเสริฐ 0-4545-1935 09-3324-6881
สว.(นผ.) พ.ต.ต. สุริยะ   สุริยะศรี 0-4545-1920 08-8499-5452
สว.(กบ.) พ.ต.ท. ส�โรจน์   ประทุมชัย 0-4545-1902 08-9844-8152
สว.(กร.) พ.ต.ท. สุธน   วงศ์สวัสดิ์ 0-4545-1920 08-2148-2191
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง ลัดด�วรรณ   ไทยเอื้อ 0-4545-1910 08-7921-1770
สว.(คด.) พ.ต.ท. กิตติภพ   ธงอ�จ 0-4545-1934 08-6880-5247
สว.(ทส.) พ.ต.ท. คีรีรักษ์   ม�รักษ์ 0-4545-1920 08-9051-9922

กองก�ากับการสืบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4545-1934   โทรส�รกล�ง  0-4551-2013, 0-4545-1587
ผกก. พ.ต.อ. สุรโชคมพล   วิเศรษฐฐิติพันธ์ 0-4551-1926 08-1600-5033
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรินทร�ดิษฐ   ทิพย์เจริญ 0-4545-1915 08-1549-2606
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไมตรี   บุญม�ศ 0-4545-1915 08-9846-4598
สว.สส. พ.ต.ท. ปัญญ�  นร�ชัย 0-4545-1915 08-1966-0030
สว.สส. พ.ต.ท. เฉวียงศักดิ์   อระบุตร 0-4545-1915 08-6251-5689
สว.สส.(191) พ.ต.ท. เทศ   ประชุมฉล�ด 0-4545-1915 08-2269-7880
สว.สส. พ.ต.ต. ชนะ   กองสิน 0-4545-1915 08-1967-5793

กลุ่มงานสอบสวน  โทรศัพท์กล�ง  0-4545-1934   โทรส�รกล�ง  0-4551-2013, 0-4545-1587
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉัตรพัฒน์   ไชยสัตย์ 0-4545-1900 08-9624-5106
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อดิศร   อินทะน�ม 0-4545-1900 08-7653-4113

สภ.เมืองอ�านาจเจริญ   โทรศัพท์กล�ง  0-4551-2007   โทรส�รกล�ง  0-4545-2595
ผกก. พ.ต.อ. สว่�งวงศ์   จงสมชัย 0-4551-2007 08-1760-2654
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิติธร   แสงย้อย 0-4551-2007 08-9280-7141
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชูสิทธิ์   หล่อแสง 0-4551-2007 08-1059-6633
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เทวร�ช   เอื้อวงษ์ประเสริฐ 0-4551-2007 08-4831-6655
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. วิบูลย์   เจริญรัตน์ 0-4551-2007 08-6870-2576
สวป. พ.ต.ท. คนองฤทธิ์   ด�ร�ช   0-4551-2007 08-5497-1594
สวป. ร.ต.อ. พิทักษ์   วงศ์อ�จ 0-4551-2007 09-4952-6344
สว.สส. ร.ต.อ. ยอดรักษ์   ทองสง่� 0-4551-2007 08-6262-9451
สว.อก. พ.ต.ท. วิช�ญ   ณรงค์แสง 0-4551-2007 08-6254-1623

สภ.น�้าปลีก    โทรศัพท์กล�ง  0-4527-3191    โทรส�รกล�ง  0-4527-3191
ผกก. พ.ต.อ. มหฤกษ์   เสตพันธ์ 0-4527-3191 08-9717-1987
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นพพร   วีระวัฒน�พงษ์ 0-4527-3191 09-1019-7004
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐ�กูร   ฤทธิ์มนตรี 0-4527-3191 09-0182-4956
สวป. พ.ต.ท. วิชัย   มีแวว 0-4527-3191 08-9277-9222
สว.สส. พ.ต.ท. เดชบดี   รัตนวงศ์ 0-4527-3191 08-8563-9965
สว.อก. พ.ต.ต. เอกบดินทร์  โคตรมุงคุณ 0-4527-3191 08-4834-5780
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สภ.ปลาค้าว   โทรศัพท์กล�ง  0-4554-3129    โทรส�รกล�ง  0-4554-3129
สวญ. พ.ต.ท. อิทธินพ   บัวเผื่อน 0-4554-3129 09-8419-4659
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิทักษ์   ชมพูพื้น 0-4554-3129 08-1175-5975  
สวป. ร.ต.อ. คณิต  คำ�สอน 0-4554-3129 09-1050-1591
สว.สส. พ.ต.ต. วิวัฒน์   ธีระวิศิษฐชัย 0-4554-3129 08-1264-5491

สภ.ชานุมาน     โทรศัพท์กล�ง  0-4546-6005    โทรส�รกล�ง  0-4546-6108
ผกก. พ.ต.อ. วีระพงษ์   ทองจันดี 0-4546-6005 08-5765-8484
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรรถพล   สิงหปุร�งกูร 0-4546-6005 08-9949-2973
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรัญ   ผันกระโทก  0-4546-6005 08-9630-3464
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เกษมศักดิ์   เจริญวงศ์   0-4546-6005 08-1660-0649
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�น�จ  ป�เส 0-4546-6005 08-4450-0474
สวป. พ.ต.ต. ศุภชัย  มุท�พร 0-4546-6005 08-1990-2382
สว.สส. ร.ต.อ. วุฒิชัย   เสือส� 0-4546-6005 08-5209-4459
สว.อก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   อ่อนเชียง 0-4546-6005 09-3327-1989

สภ.ปทุมราชวงศา   โทรศัพท์กล�ง  0-4546-5234   โทรส�รกล�ง   0-4546-5234
ผกก. พ.ต.อ. วัลลภ   กรีกุล 0-4546-5234 08-1360-9356
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมคิด   ฉ�กครบุรี 0-4546-5234 08-4835-7014
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพล   ร่วมสุข 0-4546-5234 08-9846-3052
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชัยพร   พรมสำ�ลี 0-4546-5234 08-7262-5809
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เอกพล   น�พิม�ย 0-4546-5234 08-1877-3797
สวป. พ.ต.ท. ประวิทย์   ประช�ปกป้อง 0-4546-5234 08-1555-9495
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   อุน�วงศ์ 0-4546-5234 08-8727-5290
สว.อก. พ.ต.ท. แสงสรรค์  พวงปัญญ� 0-4546-5234 08-9281-8561

สภ.พนา   โทรศัพท์กล�ง  0-4546-3034    โทรส�รกล�ง  0-4546-3033
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   ละลี 0-4546-3034 08-3668-1152
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   พลหงษ์ 0-4546-3034 08-9280-3957
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   แก้วเบ้� 0-4546-3034 08-1070-5580
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประจวบ   เส�ร์ฤกษ์ 0-4546-3034 08-3327-2352
สวป. พ.ต.ต. ช�ญฤทธิ์   ปิดต�ระโพธิ์ 0-4546-3034 08-1876-4059
สว.สส. พ.ต.ท. กำ�จัด   สมบัติ 0-4546-3034 08-7251-8871
สว.อก. พ.ต.ต. สุนทร   แต้มท� 0-4546-3034 08-3325-8553

สภ.ลืออ�านาจ   โทรศัพท์กล�ง  0-4527-2338    โทรส�รกล�ง  0-4527-2338
ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร   โชคพิพัฒน์ทวี 0-4527-2339 08-3124-9946
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชนันต์   พรบุตร 0-4527-2338 08-4826-4224
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประกอบ   รูปแก้ว 0-4527-2338 08-0733-3087
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สัญญ�   เจริญรัตน์ 0-4527-2338 08-8132-7419
สวป. พ.ต.ท. เริงศักดิ์   จิน�พร 0-4527-2338 08-7879-2434
สว.สส. พ.ต.ต. ธีร�วุธ   ทวีสุข 0-4527-2338 09-5621-7044
สว.อก. พ.ต.ท. ประสิทธิชัย   อุ่นเมือง 0-4527-2338 08-5302-5906
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สภ.หัวตะพาน     โทรศัพท์กล�ง  0-4546-9078   โทรส�รกล�ง  0-4546-9078
ผกก. พ.ต.อ. ทัชชกร   รชตะภูวินทร์ 0-4546-9078 08-1879-6051
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ติ   ศรีมงคล 0-4546-9078 09-0364-1890
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิล�   สุวรรณรัตน์ 0-4546-9078 08-1393-3636
พงส.ผนก.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. สมบัติ   น�สินพูล 0-4546-9078 08-1725-3912
สวป. พ.ต.ท. สุทธินันท์   อวนศรี 0-4546-9078 08-4073-9959
สว.สส. พ.ต.ท. เช�ว์   จันทร์พิม�ย 0-4546-9078 08-0084-5848
สว.อก. ร.ต.อ. ธีรยุทธ   สิงห์ทอง 0-4546-9078 09-1020-4229

สภ.เสนางคนิคม   โทรศัพท์กล�ง  0-4546-1123    โทรส�รกล�ง  0-4546-1123
ผกก. พ.ต.อ. ธรรมช�ติ   โคกขุนทด 0-4546-1123 08-9170-2160
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จอมพล   พิเศษกุล 0-4546-1123 08-1354-3219
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐเสฏฐ์   ธ�นัททิพพ์ 0-4546-1123 08-1999-9233
พงส.ผนพ.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   อินทร์ปร�บ 0-4546-1123 08-4829-7070
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวรรณ์   กิ่งคำ� 0-4546-1123 09-1830-4636
สวป. พ.ต.ท. นวพล   ศรีประเสริฐกุล 0-4546-1123 08-3746-8827
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   วงค์ห�ญปร�บ 0-4546-1123 09-3123-0554
สว.อก. พ.ต.ท. วร�กรณ์   มณีรัตน์ 0-4546-1123 08-6878-0292

สภ.โพนทอง   โทรศัพท์กล�ง  0-4555-0191   โทรส�รกล�ง  0-4555-0191
สว. พ.ต.ท. ทวีวัฒน์   บัวศรี 0-4555-0191 08-9864-1207
พงส.ผนก.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ณรงค์ชัย   วงละคร 0-4527-0191 08-3726-6774

ต�ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชาน	ี Ubon	Ratchathani	Provincial	Police	
ถนนสรรพสิทธิ์  ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000

โทรศัพท์กลำง 0-4524-5345  โทรสำรกลำง 0-4525-4233

Web site : www.policeubon.go.th    E-mail : policeubon@policeubon.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ธวัชชัย   นิลำนุช 0-4524-5340 08-9813-4360
รอง ผบก. พ.ต.อ. พัชระ   จันทบ�ล 0-4524-5340 08-1850-4151
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   มังคล� 0-4524-5340 08-7877-3000
รอง ผบก. พ.ต.อ. สหรัฐ   ประสงค์นิจกิจ 0-4524-5340 08-1790-7129
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   หัดกล้� 0-4524-5340 08-9722-4562
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิพล   บุญเกิด 0-4524-5340 09-7446-4646
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันชัย   เครือเช้� 0-4524-5340 08-1967-3676

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง  0-4524-5341    โทรส�รกล�ง  0-4525-4233
ผกก. พ.ต.อ. ภ�สกร   สุบรรณ ณ อยุธย� 0-4524-5341 08-1977-3949
รอง ผกก. พ.ต.ท. อมร   เพ็งพุฒ 0-4524-5341 08-1877-2838
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์   ชูสกุล 0-4524-5341 08-6876-0381
สว.(กพ.) พ.ต.ต. พัฒนพงศ์   พันธ์ใหญ่ 0-4524-5341 08-7243-9013
สว.(นผ.) พ.ต.ต. สถ�พร    สัทธิมนต์ 0-4524-5346 08-1389-0404
สว.(กบ.) พ.ต.ท.หญิง มนพิล�ส  สุขเสริม 0-4525-4622 08-4836-0929
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สว.(กร.) พ.ต.ท. เฉลิม   น�มวงศ์ษ� 0-4524-5350 08-7505-4560
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง ทองมี   โนนตูม 0-4524-5348 08-1068-0516
สว.(คด.) ร.ต.อ. อุธ�ร   บุญจูง 0-4525-5914 08-1547-6384
สว.(ทส.) ร.ต.อ. เสฏฐวุฒิ   ล�ผ่�น 0-4524-5345 09-4014-1461

กองก�ากับการสืบสวน  โทรศัพท์กล�ง  0-4525-4713   โทรส�รกล�ง  0-4525-4233
ผกก. พ.ต.อ. สถ�พร   เอมโอษฐ์ 0-4525-4713 08-9722-5397
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุเทพ   แก้วทน 0-4525-4713 08-5490-8520
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครพล   รัศมี 0-4525-4713 08-1999-3131
สว. พ.ต.ท. ศุภกร   ปะนิท�นัง 0-4525-4713 08-6719-9956
สว. พ.ต.ท. ทศพร   เส็งเรียบ 0-4525-4713 08-1842-3433
สว. พ.ต.ท. ณัฐพล   ประทีปทอง 0-4525-4713 08-5313-1988
สว. พ.ต.ท. เศกสรรค์   สินปรุ 0-4525-4713 08-1817-0247
สว. พ.ต.ท. ศร�ยุธ   ใจกำ�แหง 0-4525-4713 08-1705-9348
สว. ร.ต.อ. บิลศักดิ์   ชัยผ� 0-4525-4713 08-9619-7458

กลุ่มงานสอบสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4524-5353    โทรส�รกล�ง  0-4524-5353
พงส.ผชช. พ.ต.อ. วิชช�ธร   วรรณทวี 0-4524-5353 08-9712-1718
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชุมพล   โพธิ์ศิริ 0-4524-5353 08-6876-6464
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงศักดิ์   ปันฟ้� 0-4524-5353 08-9424-8582

สภ.เมอืงอุบลราชธาน ี โทรศพัท์กล�ง 0-4525-5112, 0-4525-4216, 0-4525-4829, 0-4525-5117 โทรส�รกล�ง  0-4525-4620
ผกก. พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์   แสงจันทร์ 0-4525-5112 [301] 08-1999-1484
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ยุทธย�   ทองพิทักษ์ 0-4525-5112 [311] 08-9585-0758
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อุทิศ   กระจ�ยศรี 0-4525-5112 [311] 08-1878-5583
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมสรรค์   รัตนแสง 0-4525-5112 [302] 08-7905-3400
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพจน์   จงอุตส่�ห์ 0-4525-5112 [303] 08-1400-1626
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อลงกรณ์   สนุกพันธ์ 0-4525-5112 [204] 08-1955-1551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   ชื่นต� 0-4525-5112 [311] 08-7244-0911
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ฉลอง   อุคะ 0-4525-5112 [311] 08-7244-7799
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิจักขณ์   ส�ยเบ�ะ 0-4525-5112 [311] 08-8356-3436
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมอ�จ   แคนเภ�ว์ 0-4525-5112 [311] 08-1470-4583
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เสด็จ   แก้วสิงห์ทอง 0-4525-5112 [311] 08-3367-0499
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลิมยศ   พรหมสุวรรณ 0-4525-5112 [311] 09-3085-7589
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ถ�วร   น�คะบัตร 0-4525-5112 [311] 08-7648-7010
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รุ่งทวี   น�ป�น 0-4525-5112 [311] 08-4714-2359
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิกุล   หนูสิน 0-4525-5112 [311] 08-8123-4069
สวป. พ.ต.ท. อนุสรณ์   แสนสิ่ง 0-4525-5112 [307] 08-7077-7756
สวป. พ.ต.ท. ศิริพงศ์   สุด� 0-4525-5112 [307] 08-9500-4157
สวป. พ.ต.ต. ศุภกิจ   คำ�โท 0-4525-5112 [307] 09-1020-9898
สวป. พ.ต.ต. ศร�ยุทธ   สุยะล� 0-4525-5112 [307] 08-9735-4789
สว.สส. พ.ต.ต. บวรศักดิ์   คำ�รังษี 0-4525-5112 [305] 08-6767-7676
สว.จร. พ.ต.ต. สันติภ�พ   ส�ยง�ม 0-4525-5112 [306] 08-5306-5552
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัฐสรณ์   ธรรมกิตติพันธ์ 0-4525-5112 [410] 09-4541-5457
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สภ.กุดข้าวปุ้น   โทรศัพท์กล�ง  0-4548-4023     โทรส�รกล�ง  0-4548-4023
ผกก. พ.ต.อ. ภุชงค์   วรรณ� 0-4548-4023 08-1966-6979
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประวิตร์  นัยเนตร์ 0-4548-4023 08-1644-4944
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประยงค์   ภูล�ยดอก 0-4548-4023 08-6774-6226
สวป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   แพงไทยสงค์ 0-4548-4023 08-1109-0392
สว.สส. พ.ต.ท. ภูวดล   ไชยสันต์ 0-4548-4023 08-2153-7445
สว.อก. พ.ต.ท. กิตติ   สุทธศรี 0-4548-4023 08-9583-0520

สภ.เขมราฐ   โทรศัพท์กล�ง  0-4549-1175    โทรส�รกล�ง  0-4549-1176
ผกก. พ.ต.อ. อภิช�ติ   สุขเลิศ 0-4549-1175 08-1966-0272
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุวิทย์   น�มวงษ� 0-4549-1175 08-7880-8676
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวัฒน์   ฉัตรเจริญพร 0-4549-1175 08-1771-4343
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทศพล   สังข์เจริญ 0-4549-1175 08-1760-5131
สวป. พ.ต.ต. ฐ�นะ   ต�ร�ช 0-4549-1175 08-7346-0300
สว.สส. พ.ต.ต. ประทีป   สมกำ�พี้ 0-4549-1175 08-1568-3482
สว.อก. พ.ต.ต. ประเทศ   โคจำ�นงค์ 0-4549-1175 08-4958-7171

สภ.เขื่องใน   โทรศัพท์กล�ง  0-4539-1127    โทรส�รกล�ง  0-4539-1127
ผกก. พ.ต.อ. สุทธก�ญจน์   ฟักทอง 0-4539-1127 08-7707-4139
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สุพัตร   สุพรม 0-4539-1127 08-9582-4333
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดชวุฒิ   คงสิม 0-4539-1127 08-0486-7559
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พรศักดิ์   เหลือน�ค 0-4539-1127 08-9844-5141
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   แขนอก 0-4539-1127 08-1725-9662
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วันชัย   ไชยรักษ์ 0-4539-1127 08-0015-1133
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ขจรศักดิ์   ตระก�รไทย 0-4539-1127 08-1072-0599
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มนัส   พิศชวนชม 0-4539-1127 08-4827-3992
พงส.ผนก. ร.ต.อ. อโนช�   สรรศรี 0-4539-1127 08-4826-9386
สวป. พ.ต.ท. ชัยวุฒิ   ถิระกิจ 0-4539-1127 08-1790-6107
สว.สส. พ.ต.ท. สัจจพงษ์   ศรีสงศ์ 0-4539-1127 08-9144-5741
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชมบงกช   ม�ลีหวล 0-4539-1127 08-3366-2233

สภ.โขงเจียม    โทรศัพท์กล�ง  0-4535-1023    โทรส�รกล�ง  0-4535-1023
ผกก. พ.ต.อ. ศักด�  ขวัญบุญจันทร์ 0-4535-1023 08-9569-6554
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริย�   พิทูรย์ 0-4535-1023 08-1799-9187
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิกร  จิรัตน�นนท์ 0-4535-1023 08-1828-5509
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธนสมบูรณ์   เพ็ญภักตร์ 0-4535-1023 08-7875-8951
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เนติพงษ์   น�คปลัด 0-4535-1023 08-1278-7762
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุดใจ   พันธุ์แสง 0-4535-1023 08-4395-6919
สวป. ร.ต.อ. พูลศักดิ์   ชุมพล 0-4535-1023 08-5554-5511
สว.สส. พ.ต.ท. สุรพรรณ   แฉ่งละมัย 0-4535-1023 08-7115-6599
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง เบญจม�ญ  วรรณวงศ์     0-4535-1023 08-9214-4861
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สภ.คันไร่    โทรศัพท์กล�ง  0-4584-9217     โทรส�รกล�ง  0-4584-9217
สว. พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒ   เหิมฉล�ด 0-4584-9217 08-9425-1133
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญเรือง   สุขสำ�ร�ญ 0-4584-9217 08-9614-9296

สภ.โคกจาน   โทรศัพท์กล�ง  0-4529-6053      โทรส�รกล�ง  0-4529-6102
สว. พ.ต.ท. ชัยรินทร์    ทองสุข 0-4529-6053 08-1967-6315
พงส.ผนก. พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์   จันทร์เต็ม 0-4529-6053 08-6237-9575

สภ.ช่องเม็ก   โทรศัพท์กล�ง  0-4548-5015   โทรส�รกล�ง  0-4547-6072
ผกก. พ.ต.อ. จักรกฤษณ์    โพธิ์กร�น 0-4548-5015 08-1064-1461
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ก้องชนะ   บุตรศิริ 0-4548-5015 08-1879-4248
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิรัช   ทรัพย์คณ�รักษ์ 0-4548-5015 08-3735-0203
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   อินทรกำ�แหง 0-4548-5015 08-1877-6917
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สำ�ร�ญ   เคห�รมย์ 0-4548-5015 08-9948-7156
สวป. พ.ต.ท. ทินกร   โทจันทร์ 0-4548-5015 08-7958-1771
สว.สส. พ.ต.ต. โกศล   ยะฮ�ด 0-4548-5015 08-9280-5625
สว.อก. ร.ต.อ. สมปอง   โพธิ์ง�ม 0-4548-5015 08-5309-1153

สภ.ดอนมดแดง   โทรศัพท์กล�ง  0-4530-8022     โทรส�รกล�ง  0-4530-8022
ผกก. พ.ต.อ. สมยศ  ร�มกุล 0-4530-8022 08-1825-4761
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กรม   ลอยห� 0-4530-8022 08-1966-5354
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�ยชล   สง่�เขียว 0-4530-8022 08-1067-4400
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ   ขุนหอม 0-4530-8022 08-6868-7393
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ญ�ณเกียรติ  ปัตพรรณ� 0-4530-8022 08-1999-8175
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุเมธ   ศรีภูม�ตร 0-4530-8022 08-6869-6127
สวป. พ.ต.ท. จอมเทพ   ทุมม�กรณ์ 0-4530-8022 08-1967-8721
สว.สส. พ.ต.ท. สัตย�   แย้มโสภ� 0-4530-8022 08-7455-1555
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง หนึ่งฤทัย   สัณหจันทร์ 0-4530-8022 08-1760-3012

สภ.เดชอุดม   โทรศัพท์กล�ง  0-4536-1161    โทรส�รกล�ง  0-4536-1161
ผกก. พ.ต.อ. ชัยกฤต   โชติวรรณ 0-4536-1161 08-5414-3888
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ไพโรจน์   พุ่มสถิตย์ 0-4536-1161 08-1548-4245
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ทวีศิลป์    อำ�ลอย 0-4536-1161 08-1370-1709
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดุลย์  สุรำ�ไพ 0-4536-1161 08-9717-4832
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นพดล   ช่วยบุญ 0-4536-1161 08-9424-0347
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชียร์ชนะ   ก�ยแก้ว 0-4536-1161 08-5612-1884
สวป. พ.ต.ท. มนตรี   ป�นกลิ่น 0-4536-1161 08-6872-7754
สวป. พ.ต.ท. มนูญ   มังคละพลัง 0-4536-1161 08-6699-0056
สวป. พ.ต.ต. ช�ตรี   ศิริธีรพันธ์ 0-4536-1161 08-7255-0108
สว.สส. พ.ต.ต. ไชยฤทธิ์  สมบูรณ์ 0-4536-1161 08-9426-0978
สว.อก. พ.ต.ท. สุวิทย์   วงษ์จันทร์ 0-4536-1161 09-4356-1474
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ตระการพืชผล   โทรศัพท์กล�ง  0-4548-1728      โทรส�รกล�ง  0-4548-1204
ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ    จันทรมห� 0-4548-1728 [200] 08-1966-8876
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. นิยม     สีห�วัฒน์ 0-4548-1728 [104] 08-1073-8489
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญเลิศ   เลิศวัฒนกิตติ 0-4548-1728 [107] 08-1976-3257
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนชัย   แก้วเสน� 0-4548-1728 [111] 08-1076-1582
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมชัย  ผ�สุขนิตย์ 0-4548-1728 [117] 08-1725-6662
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ป�ระเมศร์   จันทรทิพย์ 0-4548-1728 [103] 08-1709-7328
สวป. พ.ต.ท. ประจักษ์  บุตรศรี 0-4548-1728-[109] 08-7254-8434
สวป. พ.ต.ท. มิตรชัย  สมหวัง 0-4548-1728 [109] 08-1725-8551
สวป. พ.ต.ท. สรศักย์  พ่อค้� 0-4548-1728 [109] 08-9018-9888
สว.สส. พ.ต.ต. สร�วุธ    แก้วใส 0-4548-1728 [111] 08-6044-4221
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นิยะด�  แก้วเมือง 0-4548-1728 [112] 08-1967-8002

สภ.ตาลสุม   โทรศัพท์กล�ง  0-4542-7022    โทรส�รกล�ง  0-4542-7022
ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร    สุขศิริ 0-4542-7022 08-1603-5878
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โสภณ    น�ชัยเวียง 0-4542-7022 08-6870-4631
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเลิศ   เอ็งโอภ�สนันท์ 0-4542-7022 09-8950-5636
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประกิจ   ทุมเสน 0-4542-7022 08-6871-5429
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไสว   พรมเคน 0-4542-7022 08-1966-0797
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทองพูล   จันทะแสง 0-4542-7022 09-3061-2206
สวป. พ.ต.ต. เอกวิทย์   ศรีย�งนอก 0-4542-7022 08-1955-9216
สว.สส. พ.ต.ท. บัญช�   สันติวิชัยกุล 0-4542-7022 08-6503-3036
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์   โสภณ 0-4542-7022 08-1325-4832

สภ.ทุ่งศรีอุดม   โทรศัพท์กล�ง  0-4530-7000    โทรส�รกล�ง  0-4530-7165

ผกก. พ.ต.อ. วิโรจน์   ญ�ณว�รี 0-4530-7000 08-9845-3040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิพร   รักมงคลตระกูล 0-4530-7000 08-9949-7322
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์   ทองศรี 0-4530-7000 08-3465-5977
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไชยยศ   โพธิพิมพ์ 0-4530-7000 08-7646-9444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   ผ่องเมืองปัก 0-4530-7000 08-1879-6223
สวป. พ.ต.ท. ชลช�สน์   โกฏิศรี 0-4530-7000 08-7375-9265
สว.สส. พ.ต.ท. สุวัฒน์   อนุวรรณ 0-4530-7000 09-2396-4408
สว.อก. พ.ต.ต. อรรคพล   สิงหพัฒน์ 0-4530-7000 08-1593-5927

สภ.นาจะหลวย   โทรศัพท์กล�ง  0-4537-9107     โทรส�รกล�ง  0-4537-9107

ผกก. พ.ต.อ. สุธีร์   เศรษฐวงศ์ 0-4537-9107 08-7999-9965
พงส.ผนค. พ.ต.อ. อนุศ�สตร์   ทองเพิ่ม 0-4537-9107 08-1760-4233
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุรภัช   บุรีภักดี 0-4537-9107 08-7909-0944
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุกฤษณ์   สัณฑม�ศ 0-4537-9107 08-9845-4898
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กล้�   ถือคุณ 0-4537-9107 08-1991-1925
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. คมสันต์   ครองง�ม 0-4537-9107 08-1455-7570
สวป. พ.ต.ท. โชติพิสุทธิ์   วิสุทธิ์เมธ�กร 0-4537-9107 08-5027-4070
สว.สส. พ.ต.ต. เดชศักดิ์   ผลพันธุ์ 0-4537-9107 08-9625-9345
สว.อก. พ.ต.ท. ฉลวย   เป้งทอง 0-4537-9107 09-1877-2499

สภ.นาตาล    โทรศัพท์กล�ง  0-4530-5085     โทรส�รกล�ง  0-4530-5085
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   มณีโชติ 0-4530-5085 08-9717-5821
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรี   สุนทโร 0-4530-5085 08-5046-3838
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรัชญนันท์   ปิยทัศนกุล 0-4530-5085 08-1966-1721
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ถนอม   ศิริโรจน์ธนส�ร 0-4530-5085 08-1976-6920
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัยโชคฐ์   ปิยะชัยกวี 0-4530-5085 08-2157-0896
สว.สส. ร.ต.อ. วัฒนศักดิ์   บุตรโคตร 0-4530-5085 08-1172-1699
สว.อก. พ.ต.ท. พิสุทธิ์   กุลโชติ 0-4530-5085 08-5017-0242

สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)   โทรศัพท์กล�ง  0-4587-0228   โทรส�รกล�ง 0-4587-0228
สวญ. พ.ต.ท. ธน�ยุทธ   ภูมิง�ม 0-4587-0228 08-6625-4481
สวป. พ.ต.ต. สุรชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ 0-4587-0228 08-7241-5995
สว.สส. พ.ต.ต. ปภพ   ศรีเสน 0-4587-0228 08-1728-0912

สภ.นาโพธิ์ (พิบูล)   โทรศัพท์กล�ง  0-4538-4033    โทรส�รกล�ง  0-4538-4033
สวญ. พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์   ทองเกษมสกุล 0-4538-4033 09-4286-3969
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จีรโรจน์   อัครภ�ชื่นสกุล 0-4538-4033 08-8086-8807
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สรพงษ์   น�มวงษ� 0-4538-4033 08-5612-4372
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิพิฐพงศ์   ทันธิม� 0-4538-4033 08-5062-3625
สวป. พ.ต.ท. สมิง    สุดโต 0-4538-4033 08-7171-2919
สว.สส. พ.ต.ท. อนันต์   สุรำ�ไพ 0-4538-4033 08-4747-1197

สภ.นาเยีย   โทรศัพท์กล�ง  0-4530-6000      โทรส�รกล�ง  0-4530-6000
ผกก. พ.ต.อ. สุทธ�   กรรณสูต 0-4530-6000 08-1628-6066
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ใส   สุขอ้วน 0-4530-6000 08-1074-2061
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เชื้อช�ติ   เย�ดำ� 0-4530-6000 08-1087-2898
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ณรงค์   ทองมั่ง 0-4530-6000 08-1790-9055
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประนต    หงษ์ทอง 0-4530-6000 08-7247-3251
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อดิศร   ประชุมพันธ์ 0-4530-6000 08-1067-5094
สวป. พ.ต.ท. สงวนศักดิ์   พุทธิผล 0-4530-6000 08-1264-4696
สว.สส. พ.ต.ต. สมพงษ์   ศรีสน�ย 0-4530-6000 08-0465-8778
สว.อก. พ.ต.ต. สุนทร   พงษ์วิเศษ 0-4530-6000 08-5768-2681

สภ.น�้าขุ่น   โทรศัพท์กล�ง  0-4586-4656    โทรส�รกล�ง  0-4586-4656
ผกก. พ.ต.อ. ปริพัฒน์   พฤทธิกุล 0-4586-4656 08-9224-1111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุรักษ์   อินบัญช� 0-4586-4656 08-8355-9453
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สถิตย์พงศ์   พ�ลี 0-4586-4656 08-7262-5556
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วัฒน�   โคลงชัย 0-4586-4656 08-1955-5179
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์   ประถมมูล 0-4586-4656 08-2149-8975
สว.สส. พ.ต.ต. รุ่งโรจน์   วิเศษช�ติ 0-4586-4656 08-1189-0139
สว.อก. พ.ต.ต. ปริย�กร   อุติล� 0-4586-4656 08-8714-8799

สภ.น�้ายืน   โทรศัพท์กล�ง  0-4537-1107    โทรส�รกล�ง  0-4537-1107
ผกก. พ.ต.อ. ธน�พล   มีชัย 0-4537-1107 08-0701-4553
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธน�รักษ์   แก้วสนิท 0-4537-1107 08-8118-8939
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กอบศักดิ์   สุวรรณเนตร 0-4537-1107 08-1389-7901
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ  เวชชศ�ตร์ 0-4537-1108 08-6872-5888
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรพต   ธรรมม� 0-4537-1107 08-0164-9946
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศรชัย   พินิจมนตรี 0-4537-1107 08-9114-4389
สวป. พ.ต.ท. นพสรัญ   อ�จสัญจร 0-4537-1107 08-1705-7565
สว.สส. พ.ต.ท. สมภพ   ศรีแก้วใส 0-4537-1107 08-6996-6177
สว.อก. พ.ต.ท. ธัญสิษฐ์   บัวพันธุ์ 0-4537-1107 08-6544-5379

สภ.โนนกุง   โทรศัพท์กล�ง  0-4586-2422     โทรส�รกล�ง  0-4586-2422
สวญ. พ.ต.ท. สมคิด   สุนทรชัย 0-4586-2422 08-9846-9645
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กฤษด�เวทย์   ประดับศรี 0-4586-2422 08-1547-5933
สวป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   เต็มพร้อม 0-4586-2422 08-6053-3266
สว.สส. พ.ต.ท. หอม   ประหยัด 0-4586-2422 08-3387-9049

สภ.บุณฑริก   โทรศัพท์กล�ง  0-4520-1224    โทรส�รกล�ง  0-4537-6148
ผกก. พ.ต.อ. ชวดล  พลทะมัย 0-4537-6148 08-1393-2679
รอง ผกก.ป. - - -
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�ยรุ้ง   ไป๋ง�ม 0-4537-6148 08-1878-5641
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ช�ญชศิษย์   ฉ�ยกล้� 0-4537-6148 08-1074-8978
สวป. ร.ต.อ. ศิริมงคล  ห้องแซง 0-4537-6148 08-0466-9598
สว.สส. พ.ต.ท. ประช�  พนะสรรพ์ 0-4537-6148 08-9720-6756
สว.อก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   กล่อมไธสง 0-4537-6148 08-3371-3829

สภ.พิบูลมังสาหาร   โทรศัพท์กล�ง  0-4544-1153     โทรส�รกล�ง  0-4544-1173
ผกก. พ.ต.อ. สนอง   บุญเกิด 0-4544-1153 08-1877-4563
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. จำ�นงค์   มีแก้ว 0-4544-1153 08-9716-8119
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมช�ย   ง�มตะคุ 0-4544-1153 08-1877-7741
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทิน   สะเด� 0-4544-1153 08-6865-0450
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปวรชัย   บุรกรณ์ 0-4544-1153 08-4638-4596
สวป. พ.ต.ท. บุญปลูก   เที่ยงจิตต์ 0-4544-1153 08-3734-4912
สวป. พ.ต.ต. พีระศักดิ์   สุระมะณี 0-4544-1153 08-5310-5539
สวป. พ.ต.ต. ชนัสพงศ์   อึ้งตระกูล 0-4544-1153 08-7125-3787
สว.สส. พ.ต.ต. ชยกร   สอนอ�จ 0-4544-1153 08-8377-7557
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชลิด�   พันธ์ใย 0-4544-1153 08-7875-5630



ภ.3

312 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.โพธิ์ ไทร    โทรศัพท์กล�ง  0-4549-6040     โทรส�รกล�ง  0-4549-6203

ผกก. พ.ต.อ. ตะวนักฤตฐ์   เทยีมฟ้�พลกรงั 0-4549-6040 08-1955-5388
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิโรจน์   เหมืองจ� 0-4549-6040 08-6247-0796
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนิต   ส�ระกุล 0-4549-6040 08-1318-7518
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทวีเดช   ใครบุตร 0-4549-6040 08-6878-3645
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ฦๅแรง 0-4549-6040 08-4829-3455
สว.สส. พ.ต.ท. ทัศนะ   สมรักษ์ 0-4549-6040 08-0161-7400
สว.อก. ร.ต.อ. ฉ�ยญ�   วงศ์คำ� 0-4549-6040 08-5300-9518

สภ.ม่วงเฒ่า  โทรศัพท์กล�ง  0-4521-9072     โทรส�รกล�ง  0-4521-9072 

สวญ. พ.ต.ท. เดช�   มีคุณ 0-4521-9072 08-1877-9658
สวป. พ.ต.ท. ชูเกียรติ   เลิศลำ้� 0-4521-9072 08-9949-1918
สว.สส. พ.ต.ท. แสงจันทร์   บรรเท� 0-4521-9072 08-1320-5845

สภ.ม่วงสามสิบ   โทรศัพท์กล�ง  0-4548-9126    โทรส�รกล�ง  0-4548-9126

ผกก. พ.ต.อ. ศรัญ   นิลวรรณ 0-4548-9126 08-1549-0904
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ชลอ   ช่อกล�ง 0-4548-9126 08-1789-8920
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อภิช�ติ    ศรีสำ�อ�งค์ 0-4548-9126 08-4959-9816
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปริญญ�   หันไชยุงว� 0-4548-9126 08-3382-7878
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปวีณ   แข็งเขตก�รณ์ 0-4548-9126 08-9625-7025
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุบล   โนนตูม 0-4548-9126 08-1360-1603
สวป. พ.ต.ท. สุทธิพงศ์   พลสังข์ 0-4548-9126 08-1966-1396
สว.สส. พ.ต.ต. ชคัตตรัย   บัวพันธ์ 0-4548-9126 08-6262-0256
สว.อก. พ.ต.ท. รัชพล   แนวหล้�. 0-4548-9126 09-4304-9269

สภ.วารินช�าราบ   โทรศัพท์กล�ง  0-4532-1215, 0-4532-2515     โทรส�รกล�ง  0-4532-2514

ผกก. พ.ต.อ. อดิเทพ   พิช�ดุลย์ 0-4532-1215 08-1911-1190
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ภ�คภูมิ   อุดนอก 0-4532-1215 08-6465-1654
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. คงวุฒิ   กัญญะล� 0-4532-1215 08-1071-3332
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. วัชรพงษ์   ทองมนต์ 0-4532-1215 09-8618-7543
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรพนธ์   แก้วลี 0-4532-1215 08-3773-8229
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีระยศ   สมทรัพย์ 0-4532-1215 08-4168-1144
พงส.พนก. พ.ต.ต. ธีระวัฒน์   เหิงขุนทด 0-4532-1215 08-5405-3123
สวป. พ.ต.ท. สุระช�ติ   ปวงสุข 0-4532-1215 08-1265-5010
สวป. พ.ต.ท. ณพล   ธนะศรี 0-4532-1215 08-9061-0655
สวป. พ.ต.ท. วรจักร  จันท�ทอง 0-4532-1215 08-1877-6393
สว.สส. พ.ต.ท. มรกตภูมิ   พลศักดิ์ 0-4532-1215 08-9777-2239
สว.อก. พ.ต.ต. ธีรวรรธน์   กอกนอก 0-4532-1215 08-4298-1381
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ศรีเมืองใหม่   โทรศัพท์กล�ง  0-4539-9081    โทรส�รกล�ง 0-4539-9081

ผกก. พ.ต.อ. ส�นิตย์   ไชยสถิต 0-4539-9081 08-7874-9191
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทองป�น   พิมพ์พรม 0-4539-9081 08-9844-9343
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรุษ   คำ�ตุ้ย 0-4539-9081 08-1639-3595
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พรมม�   ทุพรม 0-4539-9081 08-1389-7097
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรรณน�   เพ็ญจันทร์ 0-4539-9081 08-5316-7599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิโชค   พิบูลย์ศักดิ์โสภณ 0-4539-9081 09-3345-3054
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ญ�ณวุฒิ   ส�ยเนตร 0-4539-9081 08-7440-3254
สวป. พ.ต.ท. ป�ณวัตร   ลำ่�สัน 0-4539-9081 08-5490-2460
สว.สส. พ.ต.ท. พอพล   พิมพ์พรมม� 0-4539-9081 09-3354-9113
สว.อก. พ.ต.ท. สุช�ติ   หลีพันธุ์ 0-4539-9081 08-6129-1972

สภ.สว่างวีระวงศ์    โทรศัพท์กล�ง  0-4520-2183    โทรส�รกล�ง  0-4520-2183

ผกก. พ.ต.อ. ปรัชญ�   คงสกุล 0-4520-2183 08-1966-4545
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีระยุทธ   กุระน�ม 0-4520-2183 08-5481-9949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัชยุทธ    ศักดิ์ระพี 0-4520-2183 08-7954-7117
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กิตติคม   ผ�ดผ่อง 0-4520-2183 08-4747-3773
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เช�ว์วัรภูมิ   วิเศษศักดิ์ 0-4520-2183 09-3320-2188
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนันตชัย   คำ�ด้วง 0-4520-2183 08-1071-6064
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รณพงษ์   จรส�ย 0-4520-2183 08-9284-2650
พงส.ผนก. ร.ต.อ. จรัฐพัชร์   เกษเงิน 0-4520-2183 09-0372-8143
สวป. พ.ต.ต. รำ�จวน   แก้วสิงห์ 0-4520-2183 08-2136-2344
สว.สส. พ.ต.ต. วิสกี้   พระอ�ศัย 0-4520-2183 08-5836-1141
สว.อก. พ.ต.ท. สมัย   กอมณี 0-4520-2183 08-4825-1963

สภ.ส�าโรง   โทรศัพท์กล�ง  0-4530-3102    โทรส�รกล�ง  0-4530-3030

ผกก. พ.ต.อ. อิทธิชัย   จ�รุนิล 0-4530-3102 09-1349-5051
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดุจดล   ด้�ยละออง 0-4530-3102 08-1879-7687
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐิติวุฒิ   พรหมอินทร์แก้ว 0-4530-3102 08-0736-9797
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พรหมมินทร์   ภูมิภักดิ์ 0-4530-3102 08-8349-1648
สวป. พ.ต.ท. คำ�พันธ์   ไชยโกฏิ 0-4530-3102 08-9427-1509
สว.สส. พ.ต.ต. สุพจฎ์   น�สวน 0-4530-3102 08-1393-0774
สว.อก. พ.ต.ท. รัฐวิทย์   ณรงค์ดิษย์ 0-4530-3102 08-6193-7253

สภ.สิรินธร   โทรศัพท์กล�ง  0-4536-6188     โทรส�รกล�ง  0-4636-6188

ผกก. พ.ต.อ. จ�ตุรนต์   ตระกูลป�น 0-4536-6188 08-9630-3838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษด�   สุขสวัสดิ์ 0-4536-6188 08-1945-1556
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จุมพล   อินทรลักษณะ 0-4536-6188 08-1955-1551
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อุทัย   ปุชิน 0-4536-6188 08-6878-3064
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทองดี   น�หนองตูม 0-4536-6188 08-6873-3921
สวป. พ.ต.ต. ธวัชชัย   ประพันธมิตร 0-4536-6188 08-6774-6226
สว.สส. พ.ต.ท. วันชัย   ม�ตร�วงศ์ 0-4536-6188 08-8471-3322
สว.อก. พ.ต.ท. เนติรัฐ   คูณแก้ว 0-4536-6188 08-8126-2954

สภ.หนามแท่ง  โทรศัพท์กล�ง  0-4538-1025    โทรส�รกล�ง  0-4538-1025
สว. พ.ต.ท. ประช�   แสนโบร�ณ 0-4538-1025 08-1266-3559

สภ.ห้วยขะยุง   โทรศัพท์กล�ง  0-4543-1091     โทรส�รกล�ง  0-4543-1091

ผกก. พ.ต.อ. เกรียงปกรณ์   อธิปฏิเวชช  0-4543-1091 08-1628-2588
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสน่ห์   ทุ่งล�  0-4543-1091 08-0736-7288
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ต   พุทธบุญ  0-4543-1091 08-2754-8244
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วุฒิชัย   สิงห์คง  0-4543-1091 08-1838-6999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�รมม์  วิเลปะนะ  0-4543-1091 08-1976-1197
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธ�นนท์  เทพคำ�ร�ม  0-4543-1091 08-4035-9938
สวป. ร.ต.อ. อธิศ   น�โควงศ์  0-4543-1091 08-8119-2291
สว.สส. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   ปัญจม�ตย์  0-4543-1091 08-6060-6137
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ชญ�ด�   อ�รีพงษ์  0-4543-1091 08-1997-7580

สภ.ห้วยข่า   โทรศัพท์กล�ง  0-4586-8225     โทรส�รกล�ง  0-4586-8222

สวญ. พ.ต.ท. ภัทรพล  โพธิอะ 0-4586-8225 09-1535-3914
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชูศักดิ์     สุปิงคลัด 0-4586-8225 08-9580-0779
สวป. ร.ต.อ. เจริญ  ตั้งพิทักษ์สกุล 0-4586-8225 08-9925-4656
สว.สส. ร.ต.อ. ทศน�ท   อ�ศนะ 0-4586-8225 08-1966-3916

สภ.เหล่าเสือโก้ก   โทรศัพท์กล�ง  0-4530-4122     โทรส�รกล�ง  0-4530-4122
ผกก. พ.ต.อ. วินัย   เกตุพันธุ์ 0-4530-4122 08-1639-8355
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เฉลิมพล   โพทิพยวงศ์ 0-4530-4122 08-1660-0069
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศรุต   เงินหมื่น 0-4530-4122 08-6878-1155
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กิตติคุณ   ศรไชย 0-4530-4122 08-9717-2365
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์    เสน�พันธ์ 0-4530-4122 08-1264-3973
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิสุทธิ   เกณทวี 0-4530-4122 08-1360-8803
สวป. พ.ต.ท. วรยุทธ    จันทร์สวัสดิ์ 0-4530-4122 08-9189-2049
สว.สส. พ.ต.ท. สิริพงศ์   เพ็งแจ่ม 0-4530-4122 08-8353-3753
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นิยม   สุจิวรณ์ 0-4530-4122 08-9948-8818

สภ.เอือดใหญ่   โทรศัพท์กล�ง  0-4534-6045     โทรส�รกล�ง  0-4534-6045
สว. พ.ต.ท. ถวัลย์   บุญภักดี 0-4534-6045 08-1977-9121
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิทย�   หมุนสิงห์ 0-4534-6045 08-1265-3989



ภ.3

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 315

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ศูนย์ฝึกอบรม	 Training	Center	
41 หมู่ 13 ถนนสุรนำรำยณ์  ต�ำบลจอหอ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ  30000

โทรศัพท์กลำง  0-4437-1389  โทรสำรกลำง  0-4437-1388

Web Site :www.Training.p3.police.go.th 

ผบก. พล.ต.ต. คีรีศักดิ์   ตันตินวะชัย 0-4437-1389 [104] 08-4958-8555
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพจน์   ขอมปร�งค์ 0-4437-1389 [104] 08-1711-1114
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิทธิพันธ์   พุฒทอง 0-4437-1389 [105] 08-1732-2565

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ยุคลเดช   ตันสกุล 0-4437-1389 [106] 08-9419-3166
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประยงค์   ปวงขุนทด 0-4437-1389 [113] 08-4035-4558
สว. พ.ต.ต. สุนทร   สกลลักษมีกุล 0-4437-1389 [109] 08-1265-6957
สว. พ.ต.ต.หญิง นุชน�ถ   พงษ์สุภ� 0-4437-1389 [111] 08-1997-3532
สว. พ.ต.ต. ม�นพ   ขำ�ข�ว 0-4437-1389 [110] 08-1567-9923

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. สมพงษ์   เที่ยงธรรม 0-4437-1389 [107] 08-9807-6944
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วนิด�   กุดหอม 0-4437-1389 [108] 08-9845-6909
สว. พ.ต.ท.หญิง นิส�กร   ฤทธิ์รักษ� 0-4437-1389 [114] 08-1649-1160
สว. พ.ต.ต. รณกร   ทิพย์รส 0-4437-1389 [114] 08-6317-1655
สว. ร.ต.อ.หญิง มิ่งขวัญ   ผ่�นพินิจ 0-4437-1389 [114] 08-9926-8454

ฝ่ายปกครองและการฝึก

ผกก. พ.ต.อ. ยศนันท์   ชมบุญ 0-4437-1882 08-1547-4771
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดม   อินทร์จันทร์ 0-4437-1882 08-1266-5448
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. เกียรติยศ   เสน�ไชย 0-4437-1882 08-9578-8767
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. น�วิน   ช�ติวุฒิ 0-4437-1882 08-3465-3451
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. จินตน�ก�ร   บุตรโคตร 0-4437-1882 08-9845-5215

กลุ่มงานอาจารย์

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง แก้วมณี   สุโกศล 0-4437-1389 [112] 08-9918-4155
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ชัญญ�ทิพย์   ธรีธัญวรชัญ์ 0-4437-1389 [112] 08-9160-9858
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัชทร   สุวรรณกูฎ 0-4437-1389 [112] 08-2372-3150
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์   แสงด�ว 0-4437-1389 [112] 08-6048-7003
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. บุญช่วย   หน่�ยครบุรี 0-4437-1389 [119] 08-9865-3264
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. วิรัตน์   ภูมิสนิท 0-4437-1389 [112] 08-5635-4386
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   พัตรภักดิ์ 0-4437-1389 [112] 08-3721-2662
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์   พิพิธภัณฑ์ 0-4437-1389 [112] 08-5413-7113
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กนกด�ร�   รด�วดีกีรติ 0-4437-1389 [112] 09-7246-6659
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 4

Provincial Police Region 4

ถนนหน้าเมือง  ตำาบลในเมือง  อำาเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์กลาง  0-4323-4886, 0-4324-7120, 0-4324-5166  โทรสารกลาง  0-4324-1230

Web Site : www.police4.go.th    E-mail : Thaipolice4@hotmail.com

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. บุญเลิศ   ใจประดิษฐ 0-4324-5939 08-1321-7747
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุรพล   พินิจชอบ 0-4323-4888 08-1425-6671
รอง ผบช. พล.ต.ต. กรกต    ส�ริย� 0-4324-5479 08-1730-7272
รอง ผบช. พล.ต.ต. จตุพล    ป�นรักษ�  0-4324-6175 08-5001-1530
รอง ผบช. พล.ต.ต. รมสิทธิ์   วีริย�สรร  0-4333-1340 08-5236-4545
รอง ผบช. พล.ต.ต. เจริญวิทย์    ศรีวนิชย์ 0-4324-6190 09-2276-2777
รอง ผบช. พล.ต.ต. พนมพร   อิทธิประเสริฐ 0-4323-4892 08-1935-1935
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. มำโนชย์   สถิตพำนิช 0-4323-4890 08-1626-4626
นว. (สบ 2) ร.ต.อ. วัชรไกร   ใหม่ค�มิ 0-4324-5939 08-9711-3361

กองบังคับการอ�านวยการ	 	General	Staff	Division
โทรศัพท์กลาง  0-4324-7119   โทรสารกลาง  0-4324-1230   Web Site : www.staff_p4.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ณรงค์วิทย์   พ่วงเภตรำ 0-4324-7111 [270] 08-1544-0777
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงษ์ศิริ   สวนแก้ว 0-4333-1052 [238] 08-1965-4413
รอง ผบก. พ.ต.อ. บณุญะศกัดิ ์   พ�นชิกจิอนนัต์ 0-4333-1058 [228] 08-1849-4513
รอง ผบก. พ.ต.อ. โสภณ   ว�รี 0-4333-1058 [228] 08-9842-9713
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญส่ง   น�มกรณ์ 0-4333-1052 [238] 08-1812-8999

ฝ่ายอ�านวยการ 1       โทรศัพท์กล�ง   0-4324-2486
ผกก. พ.ต.อ. นวิบูน   บัวสิษห์ 0-4324-3773 [217] 08-5456-1935
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรชัย   ศรีวงศ์ง�ม 0-4324-2486 [216] 08-1056-6624
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุชัยรัตน์   ธงทอง 0-4324-2486 [215] 08-1739-4968
สว.(ธุรก�ร) พ.ต.ท. มนัส   สกลศิลป์ศิริ 0-4333-1053 [211] 08-9608-3071
สว.(แต่งตั้งฯ) พ.ต.ท. ศิริชัย   ศรีชัยปัญญ� 0-4333-1053 [212] 08-1871-4923
สว.(อัตร�ฯ) พ.ต.ท. มนตรี   บุษทิพย์ 0-4324-3127 08-3157-0053
สว.(ง�นสวัสดิก�รฯ) ร.ต.อ. รินน�   ธรรมวงษ์ 0-4324-2486  08-6531-1596

ฝ่ายอ�านวยการ 2      โทรศัพท์กล�ง  0-4324-7115  โทรส�รกล�ง  0-4323-4893
ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   แก่นเพชร 0-4324-7115 [230] 08-5110-6666
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปวีร์กันต์   พลเยี่ยม 0-4324-7115 [230] 09-5796-4213
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประจบ   ลอยเลื่อน 0-4324-7115 [230] 08-7722-1331
สว. พ.ต.ท. อลงกรณ์   ศรีณรงค์ 0-4324-7115 [230] 08-5003-7291
สว. พ.ต.ท. สุธีรัชต์   วรรณคำ� 0-4324-7115 [230] 08-6866-8120
สว. ร.ต.อ.หญิง พรรณภ�   ไล้ปิต� 0-4324-7115 [230] 08-3289-8981
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 3     โทรศัพท์กล�ง 0-4324-5117, 0-4323-4894  โทรส�ร  0-4324-5117  
ผกก. พ.ต.อ. ประพันธ์   เวทีกูล 0-4324-5117 [239) 08-1975-2586
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง  ศศิธร    พรไพรินทร์ 0-4324-5117 [239] 08-1661-1430
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นวลจันทร์   โพธิ์ศรี 0-4324-5117 [239] 08-1873-8929
สว. พ.ต.ท.หญงิ สคุนธ์ทิพย์   ระวังสำ�โรง 0-4324-5117 [239] 08-1262-3896
สว. พ.ต.ต. ช�ญชัย   ทองดี 0-4324-5117 [239] 08-1545-4191
สว. พ.ต.ท.หญิง ปัธนิต�   ศรพรหม 0-4324-5117 [239] 08-6450-2075
สว. ร.ต.อ.หญิง มนต์ฤดี   จำ�เริญศรี 0-4324-5117 [239] 08-9619-0133

ฝ่ายอ�านวยการ 4       โทรศัพท์กล�ง  0-4333-1054  โทรส�รกล�ง  0-4333-1054
ผกก. พ.ต.อ. ตระกูล  เกียวประเสริฐ 0-4333-1054 [247] 08-9199-4614
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพิสุทธิ์  จันทรเสน�   0-4333-1054 [245] 08-7770-6827
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยุทธน�  เคนวิเศษ          0-4333-1054 [246] 09-4574-6207
สว. พ.ต.ท. รชต   มณีวงศ์ 0-4333-1054 [218] 08-6261-1197
สว. พ.ต.ท. วิทย�   เทศวงศ์ 0-4333-1054 [242] 08-3151-1918
สว. พ.ต.ท. วชรกร   แต้มกล�งวิเชียร 0-4333-1054 [242] 08-7226-4426
สว. พ.ต.ต. ปฐกวิน   ทองรักษ์ 0-4333-1054 [241] 08-6853-4311

ฝ่ายอ�านวยการ 5       โทรศัพท์กล�ง  0-4324-7117
ผกก. พ.ต.อ. ภัทรพล   ห�ญทนงค์ 0-4324-7117 08-4392-3611
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลัดด�วัลย์   ทองสะอ�ด 0-4324-7117 08-9711-5605
สว. พ.ต.ท.หญิง มณีวรรณ   ครองยุติ 0-4324-7117 08-1544-2821
สว. พ.ต.ท. ชัชชัย   ขำ�ทับนำ้� 0-4324-7117 08-1963-6117
สว. พ.ต.ต. คำ�ใส   ดอนบรรเท� 0-4324-7117 09-1036-0876

ฝ่ายอ�านวยการ 6        โทรศัพท์กล�ง  0-4325-5808
ผกก. พ.ต.อ. มนัส   ประช�ชน 0-4324-1407 [237] 08-9254-4410
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   พูลแก้ว 0-4324-7115 [235] 08-1261-2531
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   ทรงบัณฑิต 0-4324-7115 [234] 08-3787-6999
สว.(ธุรก�ร) พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   ฟุ้งเฟื่อง 0-4323-5808 [231] 08-5686-9416
สว.(งบประม�ณ) ร.ต.อ.หญิง ป�ริช�ติ   ไทยดี 0-4333-0473 [234] 08-9509-7309
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์  ชำ�น�ญ 0-4323-1055 [243] 09-1053-1786
สว.(บัญชี) ร.ต.อ.หญิง กิตติพร   ท�ทอง 0-4324-5117 [233] 09-4886-4619

ฝ่ายอ�านวยการ 7         โทรศัพท์กล�ง  0-4324-7114    โทรส�รกล�ง  0-4324-7120
ผกก. พ.ต.อ. วรพันธุ์   ก�รกูล 0-4324-7114 08-1661-1754
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลัลน�   ภูสุวรรณ 0-4324-7114 08-9205-1873
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยยุทธ   ดอกบัว 0-4324-7114 08-1954-4590
สว. พ.ต.ท. วีรน�ท   ศรีอ�สนะ 0-4324-7114 09-0842-0159
สว. พ.ต.ท. ธนสิทธิ์   ชยะบุตร 0-4324-7114 08-1670-0087
สว. พ.ต.ท. รัฐธีร์   ศิรพรพงศ์สุข 0-4324-7114 08-4376-3635
สว. พ.ต.ท. สมจิตร   บุญเขื่อง 0-4324-7114 08-5743-8900
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 8        โทรศัพท์กล�ง  0-4323-4895
ผกก. พ.ต.อ. พรรษวัฒน์   ทองวรรัฐ 0-4323-4895 08-9445-2980
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุนทร�   สิงห์ลอ 0-4323-4895 08-1873-3079
สว. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   ทำ�นอง 0-4323-4895 08-6857-5714
สว. ร.ต.อ. สุกิจ   ชะฎ� 0-4323-4895 08-8018-5855

ฝ่ายอ�านวยการ 9   โทรศพัท์กล�ง  0-4324-4087, 0-4323-4616    โทรส�รกล�ง  0-4324-5166, 0-4324-7120
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิทธิพงศ์   ศรีอ่อน 0-4324-5166 08-7854-4949
สว. พ.ต.ต. วรนันท์   โสเพ็ง 0-4324-5166 09-8139-5414

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน		 	Investigation	Division
ถนนกลางเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์กลาง  0-4333-1056     โทรสารกลาง  0-4333-1056   Web Site : http://inv.p4.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. พีระพงศ์   วงษ์สมำน 0-4333-1060 08-9444-3838
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยรรยง   เวชโอสถ 0-4333-0157 08-1871-4083
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรวัฒน์   มะลิ 0-4333-0157 08-1536-3311
รอง ผบก. พ.ต.อ. สันติ   ไทยเสถียร 0-4333-0157 08-1391-0111
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิรุตติ์   เย็นสวัสดิ์ 0-4333-0157 08-1717-8277

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร   ห�รวิชัย 0-4333-0157 08-1829-7575
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เน�วรัตน์  สุวรรณจูฑะ 0-4333-0157 08-1262-4109
สว. พ.ต.ท. สุรพล   ศรีสุโคตร 0-4333-0157 08-1974-5463
สว. พ.ต.ท.หญิง จตุพร   อุพลเถียร 0-4333-0157 08-9843-9873
สว. พ.ต.ท.หญิง มลิวรรณ์   แสนมี 0-4333-0157 08-3419-6193

กองก�ากับการสืบสวน 1

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐนนท์   ประชุม 0-4323-4376 08-5688-5888
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   จิตรค�ม 0-4323-4376 08-6829-6649
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   ม�กพิสุทธิ์ 0-4323-4376 08-6223-8852
สว. พ.ต.ท. ณัฐพล   มุงคำ�ภ� 0-4323-4376 08-1768-6871
สว. พ.ต.ต. สมภพ   กองสมบัติ 0-4323-4376 08-1661-7883
สว. ร.ต.อ. ศัลย์   พินิจวัฒน� 0-4323-4376 08-9009-8961

กองก�ากับการสืบสวน 2

ผกก. พ.ต.อ. เกษม   มุท�พร 0-4324-4540 08-9944-7005
รอง ผกก. พ.ต.ท. จีระวัฒน์   โพธิน� 0-4324-4540 08-5760-5656
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฤทธิเดช   อนันตโสภณ 0-4324-4540 08-1348-8444
สว. พ.ต.ท. เดชช�ติ   มูลมณี 0-4324-4540 08-7136-6611
สว. พ.ต.ท. ปรเมศร์   ปัดทุมแฝง 0-4324-4540 08-1261-1553
สว. พ.ต.ท. รุ่งเลิศ   คันธจันทร์ 0-4324-4540 08-4448-5005
สว. ร.ต.อ. เวชแก้ว   พรหมจันทร์ 0-4324-4540 08-6238-5127
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กองก�ากับการสืบสวน 3

ผกก. พ.ต.อ. พงศ์ฤทธิ์   คงศิริสมบัติ 0-4324-5315 08-9156-9893
รอง ผกก. พ.ต.ท. แดนไพร   แก้วเวหล 0-4324-5315 08-0820-3551
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทิดเกียรติ   รักษ�พล 0-4324-5315 08-1661-6020
สว. พ.ต.ท. ภ�สกร   หินเธ�ว์ 0-4324-5315 08-1544-0924
สว. พ.ต.ท. สุนันท์    วงษ์สีมี 0-4324-5315 08-6221-3775
สว. พ.ต.ต. ไพรวัลย์    อ�ยุวงษ์ 0-4324-5315 09-8154-4654

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. ธีระวัฒน์   นุม�นิต  0-4323-7529 08-1825-1958
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   ไพคำ�น�ม 0-4323-7529 08-6450-2727
สว. พ.ต.ท. นพดล   ตรีโอษฐ์ 0-4323-7529 08-6640-1228
สว. พ.ต.ท. ยศพงษ์   กุลดิลก 0-4323-7529 08-6988-7777
สว. พ.ต.ต. ยงยุทธ   กิ่งแก้ว 0-4323-7529 08-1871-3799

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. พยุงศักดิ์   น�มวรรณ 0-4324-5674 08-9419-7271
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัฐพล   เหล�พรม 0-4324-5674 08-1055-2721
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์สินธุ์   รุ่งเรือง 0-4324-5674 08-7333-5454
สว. พ.ต.ท. วัฒน�   พลกันย� 0-4324-5674 08-5825-7577
สว. พ.ต.ท. ปรเมศร   พะละพิล� 0-4324-5674 08-5006-0050
สว. พ.ต.ท. ธนพันธ์   จันทร์เทพ 0-4324-5674 08-5859-8885

ต�ารวจภูธรจังหวัดกาฬสนิธุ์		 	Kalasin	Provincial	Police
เลขที่ 1 ถนนกาฬสินธุ์  ต�าบลกาฬสินธุ์  อ�าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์กลาง  0-4381-1501, 0-4381-2528  โทรสารกลาง 0-4381-2528, 0-4381-4658, 0-4382-1808

Web Site : www.kalasin.police.go.th   E - mail : kalasinpolice@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. อภิชิต   เทียนเพิ่มพูล 0-4381-1262 08-1371-9283
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิเชียร   พินดวง 0-4381-2531 08-1872-2286
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐพล   มิ่งพันธ์ 0-4381-2531 08-1694-4209
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทินณรัตน์   เพ็ชรพันธ์ศรี 0-4381-5530 08-5644-3717
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนตรี   จรัญพงศ์ 0-4381-2532 08-1380-2848
รอง ผบก. พ.ต.อ. จรูญ   นวมทอง 0-4381-4701 08-1873-0680
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. พงศกร  ด�เชิงเข� 0-4381-1262 08-6767-4488

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐ์ภ�ณพ   วัชรเสวี 0-4381-2506 08-9449-1486
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรวิชญ์   ภูวเศรษฐ์นนท์ 0-4381-2506 08-7683-8937
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระพงษ์   น�มโยธ� 0-4381-2506 08-1061-3561
สว.(ธร.กพ.) ร.ต.อ. มนตรี   บุรีรัตน์ 0-4381-1501 08-5003-3097
สว.(นผ.) พ.ต.ท. สุรพล   เทพรังสฤทธิ์ 0-4381-2506 08-8548-3418
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สว.(กบ.) พ.ต.ท. รัฐพล   ไชยโย 0-4382-1350 08-7852-2257
สว.(งป.กง.) พ.ต.ท.หญิง นรี   เครือสิงห์ 0-4381-2507 08-0462-9421
สว.(ขว.ทส.) พ.ต.ท. เสถียร   คงประเสริฐ 0-4382-1352 08-3672-9511
สว.(นิติกร) พ.ต.ท. วีระช�ติ   อุดช�ชน 0-4382-1348 09-8431-7636
สว.(ชมส.) ร.ต.อ. สังคม   ป�กวิเศษ 0-4381-2506 08-1744-5687

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. บัญชร   ม�ลีศรี - 08-3415-7447
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุธน   สีห�ม�ตย์ 0-4382-1351 08-1260-5749
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ภูมิพัฒน์ 0-4382-1351 08-1937-3709

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. เสกสรร   อินทรสิทธิ์ 0-4381-5275 08-1919-3551
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกรียงไกร   รับง�ม 0-4381-5275 08-1729-9977
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ลีล�กุล 0-4381-5275 08-1717-0803
สว. พ.ต.ท. ณชรต   แก้วเพชร 0-4381-5275 08-6630-3352
สว. พ.ต.ท. พิชิต   เขตสกุล 0-4381-5275 08-8748-3767
สว. พ.ต.ท. วิชิต   ชุมแวงว�ปี 0-4381-5275 08-7857-8018
สว. พ.ต.ต. มนต์เทียน   พลเยี่ยม 0-4381-5275 08-1799-9481

สภ.เมืองกาฬสินธุ์   โทรศัพท์กล�ง 0-4381-1111  

ผกก. พ.ต.อ. กฤตชัย   สรวมศรี 0-4381-1111 08-1621-6464
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   รองเมือง 0-4381-1111 08-9717-0411
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สงกร�นต์   ใจเย็น 0-4381-1111 08-9422-6507
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พศินดิลก   ด่�นแก้ว 0-4381-1111 09-8469-6994
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญเทียน   พุดสีเสน 0-4381-1111 08-9276-7892
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุนันท์   สร้อยสุด 0-4381-1111 08-7774-3428
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ฑฤกร   สอนวงษ์ 0-4381-1111 08-1768-3801
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเทพ  ภูกัณห� 0-4381-1111 08-1872-1130
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ลังสันต์   ประคำ� 0-4381-1111 08-9569-4344
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บำ�รุง    อ่องจุ้ย 0-4381-1111 08-1260-7905
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สินทร   ภูแสงสั่น 0-4381-1111 08-8738-9110
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชูช�ติ    อุทธิสินธ์ 0-4381-1111 08-3418-4114
สวป. พ.ต.ต. อุดร   หนูคำ� 0-4381-1111 08-6222-9797
สวป. พ.ต.ต. ประช�ช�ติ   ใจคง 0-4381-1111 08-1195-5758
สวป. พ.ต.ต. ทรงศักดิ์   จันทภูมิ 0-4381-1111 08-9663-2516
สว.จร. พ.ต.ต. อภิสัณห์    ทองหมู่ 0-4381-1111 09-1079-9896
สว.สส. ร.ต.อ. กิตติชน   สนิทเชื้อ 0-4381-1111 08-6393-2761
สว.อก. พ.ต.ท. ทินกร   ชนะบำ�รุง 0-4381-1111 08-4279-2889
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สภ.สมเด็จ   โทรศัพท์กล�ง  0-4386-1189       โทรส�รกล�ง  0-4386-1189

ผกก. พ.ต.อ. วรก�ร   บุญประครอง 0-4386-1189 08-5001-3464
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีระชัย   ก้องเวห� 0-4386-1189 08-1263-9415
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บรรจงศักดิ์   ภูทะวัง 0-4386-1189 08-1964-9002
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอกกฤต   กัลย�สนธ์ 0-4386-1189 08-6222-9789
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญจันทร์   สังข์ทอง 0-4386-1189 08-7862-0594
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระชัย   ประทุมช�ติ 0-4386-1189 08-1975-2367
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยงยุทธ   ภูต�ลพบ 0-4386-1189 08-5925-2104
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รพี   สีพันน� 0-4386-1189 08-6713-8689
สว.สส. พ.ต.ท. วรพจน์   วัฒนะสุวรรณ 0-4386-1189 08-6860-4819
สวป. พ.ต.ต. อภิสิทธิ์   เสริญอนัสต์ 0-4386-1189 08-3380-8383
สว.อก. พ.ต.ต. พันธ์ชัย    สุวรรณศรี 0-4386-1189 08-3343-7770

สภ.กมลาไสย  โทรศัพท์กล�ง  0-4389-9136      โทรส�รกล�ง  0-4389-9136

ผกก. พ.ต.อ. วันชัย   รณช�ติชัย 0-4389-9136 08-1985-9804
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมบัติ   พรรณข�ม 0-4389-9136 08-9937-2835
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฏฐพล   แพนพ� 0-4389-9136 08-7218-6068
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภควุฒิ    ดีสุรกุล 0-4389-9136 08-5179-2486
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อำ�พร   ส�ยมณี 0-4389-9136 08-6226-0863
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพนธ์   ภูจอมนิล 0-4389-9136 08-4029-9996
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มณี   ส�ระขันธ์ 0-4389-9136 08-7228-3221
สวป. พ.ต.ท. ชัยมิตร   ศรีกำ�พี้ 0-4389-9136 08-3359-0635
สวป. พ.ต.ท. เมฆินทร์   ภูอ�ภรณ์ 0-4389-9136 08-1964-4144
สว.สส. พ.ต.ท. จำ�รัส   ดลเจือ 0-4389-9136 08-1054-3987
สว.อก. พ.ต.ต. สมพร   งิมขุนทด 0-4389-9136 08-5827-7506

สภ.ยางตลาด   โทรศัพท์กล�ง  0-4389-1350       โทรส�รกล�ง  0-4389-1350  

ผกก. พ.ต.อ. ชัยพร   พงษ์ศักดิ์ 0-4389-1350 08-7900-3399
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรัตน์   จันทศิลป์ 0-4389-1350 08-9578-1991
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดินันท์   มูลมณี 0-4389-1350 09-1053-5458
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุวัตร   แก้วจันท� 0-4389-1350 08-1717-7107
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชิดชัย   ไพรัตน์ 0-4389-1350 08-9619-6295
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฏิวัติ   ประวิเศษ 0-4389-1350 08-1455-9778
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพศ�ล   ใจเกษม 0-4389-1350 08-7220-2473
สวป. พ.ต.ท. คุณวุฒิ   เมธีพิตตินันท์ 0-4389-1350 08-6159-4747
สวป. พ.ต.ต. สุภรณ์    กิจชมภู 0-4389-1350 08-1927-3127
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�นุพันธ์   บุญเพ็ง 0-4389-1350 08-2304-2678
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง สุภ�ภรณ์  ภูตะค�ม 0-4389-1350 08-1574-2225
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สภ.กุฉินารายณ์   โทรศัพท์กล�ง  0-4385-1356       โทรส�รกล�ง  0-4385-1356 
ผกก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   จำ�ป�ทุม 0-4385-1356 08-8572-0377
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิศิษฏ์   คำ�ชัยภูมิ 0-4385-1356 08-1320-8297
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมช�ย   ภูกองชนะ 0-4385-1356 08-9840-2873
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไทรัฐ   สมฤทธิ์ 0-4385-1356 08-6241-0424
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พัฒน์   พูร�ษฏร์ 0-4385-1356 08-9569-2506
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุขสวัสดิ์   โคตรคำ� 0-4385-1356 08-9942-8975
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิชิต   วรรณพฤกษ์ 0-4385-1356 08-5481-5730
สวป. พ.ต.ท. ศิริโชค   มุงคุณคำ�ช�ว 0-4385-1356 08-2841-3437
สวป. พ.ต.ท. วิชพงษ์    ทิม�บุตร 0-4385-1356 08-9895-5241
สว.สส. พ.ต.ท. วิช�นนท์   ดวงท้�วเศษ 0-4385-1356 08-3357-6787
สว.อก. พ.ต.ท. โสภณ    พรมรักษ์ 0-4385-1356 08-8119-7775

สภ.ค�าม่วง   โทรศัพท์กล�ง  0-4387-9078       โทรส�รกล�ง  0-4387-9078
ผกก. พ.ต.อ. วัฒน�   เกษรม�ล� 0-4387-9078 08-7854-9828
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โสณกุญช์   ทรัพย์สมบัติ 0-4387-9078 08-1570-9920
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระ   ศรีลับซ้�ย 0-4387-9078 08-7221-4285
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�คม   พลสวัสดิ์ 0-4387-9078 08-4603-2295
สวป. พ.ต.ท. สุวัฒน์   อวยพรส่ง 0-4387-9078 08-1768-9359
สว.สส. พ.ต.ต. วิช�ธร   พิมพ์กลม 0-4387-9078 08-4012-3889
สว.อก. พ.ต.ท. ฮึกห�ญชัย   ศรีกำ�พล 0-4387-9078 08-1062-4904

สภ.เขาวง    โทรศัพท์กล�ง  0-4385-9119      โทรส�รกล�ง  0-4385-9119
ผกก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   พรหมรุ่งเรือง 0-4385-9119 08-1987-5273
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมนึก   ด�บสมุทร 0-4385-9119 08-1320-2313
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เด่นศักดิ์   แววไธสง 0-4385-9119 08-1954-2291
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนกฤต   พลเยี่ยม 0-4385-9119 08-1773-4488
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุทัย   แก้วบุญ 0-4385-9119 08-7859-8153
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพงษ์   วังเสน� 0-4385-9119 08-3092-9599
สวป. พ.ต.ต. ยุพธศักดิ์   สุปัญบุตร 0-4385-9119 09-0474-6579
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยชิต   โอ่งกล�ง 0-4385-9119 08-7880-0632
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วรรณ�   คนซื่อ 0-4385-9119 08-3329-7062

สภ.ท่าคันโท   โทรศัพท์กล�ง  0-4387-7016      โทรส�รกล�ง  0-4387-7016
ผกก. พ.ต.อ. อภิปรัชญ์   พัฒน�ดี 0-4387-7016 08-1809-8008
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พ�นิชย์   เชษฐสิงห์ 0-4387-7016 08-1769-7865
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีระฉัตร   ส�ข� 0-4387-7016 08-1872-0922
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรพงษ์    เอกวรพงศ์ 0-4387-7016 08-9895-9040
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนีชัช   ฉลองบุญทวี 0-4387-7016 09-1719-7915
สวป. พ.ต.ท. ปิยะพงษ์   พันธุ์ธงชัย 0-4387-7016 08-1656-2251
สวป. พ.ต.ท. จิตติ   อรรคพงษ์ 0-4387-7016 08-3353-6413
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สว.สส. พ.ต.ต. ชูวิทย์   ศรีเพชร 0-4387-7016 08-4952-2290
สว.อก. พ.ต.ต. สน�มชัย   ปุ๊กกระโทก 0-4387-7016 08-6222-4256

สภ.หนองกุงศรี   โทรศัพท์กล�ง  0-4388-1059   โทรส�รกล�ง  0-4388-1059
ผกก. พ.ต.อ. นพดล   ศรีชะต� 0-4388-1059 08-1974-6116
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุญเกื้อ   ศิล�พัฒน์ 0-4388-1059 08-0418-9260
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วินทุ   ฝังใจ 0-4388-1059 08-8571-4897
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�เภ�   อินดี 0-4388-1059 08-1975-2693
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมภ�ร   แสนคำ� 0-4388-1059 08-9569-9670
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   ลมคำ�ภ� 0-4388-1059 08-5267-7711
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักดิ์ช�ติ   เหล่�สักส�ม 0-4388-1059 08-7946-9559
สวป. พ.ต.ต. วิรัตน์   เขจรรัตน์ 0-4388-1059 08-5642-6958
สว.สส. พ.ต.ต. อ�รมณ์   มะลิขจร 0-4388-1059 08-1134-1681
สว.อก. พ.ต.ท. ชัชชัย   ไหมวันท� 0-4388-1059 08-6377-3856

สภ.สหัสขันธ์      โทรศัพท์กล�ง  0-4387-1036       โทรส�รกล�ง  0-4387-1248
ผกก. พ.ต.อ. ประยุทธ   อรัญโชติ 0-4387-1036 08-1708-2045
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โด่งศักดิ์   นนทวงศ์ 0-4387-1036 09-3563-3388
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกก์   พูลบวรรักษ์ 0-4387-1036 08-1531-5478
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   ยี่ว�ศรี 0-4387-1036 08-0414-9291
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์   ไชยพร 0-4387-1036 08-0359-3007
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชุมพล   วันชัย 0-4387-1036 08-9941-8041
สวป. พ.ต.ท. อภัย   ไสยเลิศ 0-4387-1036 08-1964-6261
สว.สส. พ.ต.ต. ชัยณรงค์   พูนดี 0-4387-1036 08-1846-1296
สว.อก. พ.ต.ต. ประยุทธ   ศรีมันตะ 0-4387-1036 08-2742-3525

สภ.นามน   โทรศัพท์กล�ง  0-4386-7055       โทรส�รกล�ง  0-4386-7178
ผกก. พ.ต.อ. วีรสันธ์   สมใจ 0-4386-7038 09-1535-9139
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกษมสุข   สวัสดี 0-4386-7189 08-8548-1525
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษด�   ขันโสด� 0-4386-7189 08-9142-9724
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประนอม   เขตปทุม 0-4386-7189 08-6261-0944
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   น�สินสร้อย 0-4386-7189 08-3151-4120
สวป. พ.ต.ท. อุดร   น�มเจริญ 0-4386-7189 08-1905-6330
สว.สส. พ.ต.ท. ประจง   อุเทศ 0-4386-7189 08-8509-8393
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศศิธร  น�มไธสง 0-4386-7189 08-0408-0986

สภ.ห้วยเม็ก   โทรศัพท์กล�ง  0-4388-9103       โทรส�รกล�ง  0-4388-9103
ผกก. พ.ต.อ. บรรจง   ศิริสุทธิ์ 0-4388-9103 08-9711-4395
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   ภูจีระ 0-4388-9103 08-1261-0433
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ยุทธศรี 0-4388-9103 08-1380-3516
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   เหล่�ก�ร 0-4388-9103 08-9274-7078
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัฐพงศ์   ทองชื่นตระกูล 0-4388-9103 08-1975-0598
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สวป. พ.ต.ต. สุพจน์   น�มวิเศษ 0-4388-9103 08-1056-3113
สว.สส. พ.ต.ต. ประส�ท   อินทะภิระ 0-4388-9103 08-9577-5455
สว.อก. พ.ต.ต. วชิระวิทย์   วงศ์สิทธิ์ 0-4388-9103 08-5755-0735

สภ.ห้วยผึ้ง   โทรศัพท์กล�ง  0-4386-9083       โทรส�รกล�ง  0-4386-9151
ผกก. พ.ต.อ. ฤทธี   รอดชูแสง 0-4386-9083 08-1260-6640
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนจักร  ภูมิดิษฐ์ 0-4386-9083 08-3300-7887
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ต   อุส�คู 0-4386-9083 08-9711-9131
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   อนันทวรรณ 0-4386-9083 08-3461-5629
สวป. พ.ต.ต. อัษฎพร   พรมแป้นดี 0-4386-9083 08-3345-5339
สว.สส. พ.ต.ท. ยงยุทธ   วะสัตย์ 0-4386-9083 08-4390-6926
สว.อก. พ.ต.ต. สถิตย์   น�สิงห์ทอง 0-4386-9083 09-3558-5199

สภ.ร่องค�า   โทรศัพท์กล�ง  0-4389-7080       โทรส�รกล�ง  0-4389-7080
ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐพนธ์   พยอมใหม่ 0-4389-7080 08-1424-7246
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิเชียร   ศรีจันทร์ 0-4389-7080 08-5739-1341
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเกียรติ   รวมวงศ์ 0-4389-7080 08-5004-7940
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิรัช   ชื่นนิรันดร์ 0-4389-7080 08-8737-3787
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวี   จันทะศรี 0-4389-7080 08-9275-6172
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงสิทธิ์   สินธิท� 0-4389-7080 08-7861-3388
สวป. พ.ต.ท. อรรถพร   เครือวัลย์ 0-4389-7080 08-5006-8600
สว.สส. พ.ต.ท. รัฐพล   ไชยโย 0-4389-7080 08-7852-2257
สว.อก. พ.ต.ท. นิพพิชญน์  เอี่ยมนูน 0-4389-7080 08-4420-0006

สภ.นาคู   โทรศัพท์กล�ง  0-4312-6840       โทรส�รกล�ง  0-4312-6840
ผกก. พ.ต.อ. กองพล   ส�ร�ษฏร์ 0-4312-6840 08-9419-3224
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   หล�วม� 0-4312-6840 08-7839-6338
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ฝอยกล�ง 0-4312-6840 08-5461-7719
สวป. พ.ต.ท. จิรเดช   ทองทัศนีย์พร 0-4312-6840 09-3530-4127
สว.สส. พ.ต.ท. ศิริศักดิ์   ศิริพัฒนชัยกุล 0-4312-6840 08-0162-8779
สว.อก. พ.ต.ท. เทอดเกียรติ   บรรณกร 0-4312-6840 08-1641-3963

สภ.สามชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-4381-8142       โทรส�รกล�ง  0-4381-8142
ผกก. พ.ต.อ. ภ�คิน   โพธิ์กุล 0-4381-8142 08-1755-0097
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   เพชรศรี 0-4381-8142 08-1052-3050
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุดจิต   ศรีศิริ 0-4381-8142 08-0407-5554
สวป. พ.ต.ท. ม�นพ   บุญช่วย 0-4381-8142 08-9634-9646
สว.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์   แสนแก้ว 0-4381-8142 09-3321-8689
สว.อก. พ.ต.ต. ประวัติ   ผุยคำ�ภ� 0-4381-8142 08-0734-5370

สภ.ดอนจาน   โทรศัพท์กล�ง  0-4312-0593       โทรส�รกล�ง  0-4312-0593
ผกก. พ.ต.อ. ธนเดช   ตันติอ�ภ� 0-4312-0593 08-0501-0550
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คำ�ปน   ร�ชสีเมือง 0-4312-0593 08-2105-6475
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประทีป   ปัญโญวัฒน์ 0-4312-0593 08-9574-9438
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บพิตร   พรมโยธ� 0-4312-0593 08-1266-7267
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงษ์   โพธิ์ทอง 0-4312-0593 08-1308-3125
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติพัฒน์   เฉิดเกียรติ 0-4312-0593 08-4336-8881
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   แป้นอ้อย 0-4312-0593 06-1158-7043
สว.สส. ร.ต.อ. เวชแก้ว   พรหมจันทร์ 0-4312-0593 08-6238-5127
สว.อก. พ.ต.ต. อนุชิต   มุ่งสูงเนิน 0-4312-0593 08-9842-1130

สภ.ฆ้องชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-4313-1055       โทรส�รกล�ง  0-4313-1055 

ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์   ชอบธรรม 0-4313-1055 08-9256-1229
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิโชติ   ประส�นเกษม 0-4313-1055 08-5696-3939
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สย�ม   จิตเพียร 0-4313-1055 08-6677-8846
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เพิ่มพูน   ทองคำ� 0-4313-1055 08-7232-9291
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   น�สินสร้อย 0-4313-1055 08-3151-4120
สว.สส. พ.ต.ท. พลวัฒน์   อัดโดดดร 0-4313-1055 08-7334-6070
สวป. พ.ต.ท. บัญช�   โสช�รี 0-4313-1055 09-0958-6346
สว.อก. ร.ต.อ. บุญสืบ  ไชยนำ้�ออ้ม 0-4313-1055 08-4415-1219

สภ.โนนสูง   โทรศัพท์กล�ง   0-4312-4643           โทรส�รกล�ง  0-4312-4643

สวญ. พ.ต.ท. เทอดทูล   สร้อยสุขพ�พันธ์ 0-4312-4643 08-7225-7444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถวิล   กุดน�ฝ�ย 0-4312-4643 08-9718-7271
สวป. พ.ต.ต. อติช�ติ   กองทองธเนศ 0-4312-4643 08-4517-4386
สว.สส. พ.ต.ต. ทรงศักดิ์   เกก�คำ� 0-4312-4643 08-5744-4234

สภ.นากุง   โทรศัพท์กล�ง  0-4381-4035       โทรส�รกล�ง  0-4381-4035 

สวญ. พ.ต.ท. ชลพงษ์  อ�รมย์ดี 08-8517-6630 08-7944-4441
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชิด  พลเรือง 08-8517-6630 08-8328-1870
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บรรลือ  ภูฉ�ย� 08-8517-6630 08-9841-2685
สวป. พ.ต.ท. สุริยศักดิ์   ศิริภักดิ์ 08-8517-6630 08-1768-2731
สว.สส. พ.ต.ท. สร�วุธ   ธงสวัสดิ์ 08-8517-6630 08-1964-9277

สภ.ล�าปาว   โทรศัพท์กล�ง  0-4388-4091       โทรส�รกล�ง   0-4388-4090
สว. พ.ต.ท. รณชัย   พ�ภิรมย์ 0-4388-4091 08-0085-5475
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุทัย  แก้วบุญ 0-4388-4091 08-7859-8153

สภ.แซงบาดาล    โทรศัพท์กล�ง  0-4384-0141       โทรส�รกล�ง     0-4384-0141
สว. พ.ต.ท. ชูช�ติ  ด้วงคำ�จันทร์ 0-4384-0964 08-9841-4181
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิกูล  จันทร์หอม 0-4384-0964 08-8548-4689

สภ.บ้านหนองเม็ก   โทรศัพท์กล�ง  0-4385-2011    โทรส�รกล�ง  08-6458-2717

สว. พ.ต.ท. ธรรมนูญ  น�คแท้ 08-6458-2717 08-8557-7402
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ต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	 Khon	Kaen	Provincial	Police	
192 ถนนศูนย์ราชการ  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์กลาง  0-4323-5095-8  โทรสารกลาง  0-4323-6300,  0-4323-6834

Web Site : www.khonkaen.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. จิตรจรูญ  ศรีวนิชย์ 0-4323-6934 [888] 08-1873-4203
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุภ�กร   คำ�สิงห์นอก 0-4323-9122 [802] 08-9840-6766
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุดพิเศษ   เอกศิริ 0-4323-5095 [201] 08-1966-4523
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุสรณ์    พัฒนถ�บุตร 0-4323-6936 [805] 08-1883-8668
รอง ผบก. พ.ต.อ. กีรติพนธ์   สุวรรณะพิชญ� 0-4324-2923 [806] 08-1471-2345
รอง ผบก. พ.ต.อ. ออมสิน   ตร�รุ่งเรือง 0-4324-2454 [804] 08-1849-4513
รอง ผบก. พ.ต.อ. จีร�วัฒน์   คงกระพันธ์ 0-4324-2688 [803] 08-3326-5444
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. นัฐพงษ์   น�อุดม 0-4324-1778 [555] 08-6986-9312

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธก�ร   โสเมือง 0-4323-5095-8 09-4536-5598
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิจิตร�   พรหมนอก 0-4323-5095-8 08-6576-6669
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประยูร   สิทธิเสน� 0-4323-5095-8 [813] 08-9667-3646
สว.(ปป.) ร.ต.อ. สุวิทย์   ภูหนองโอง 0-4323-5095-8 [301] 08-5854-5999
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ท. วิเชียร   ชุมมณเฑียร 0-4323-5095-8 [813] 08-1965-8070
สว.(ยศ.) พ.ต.ท.หญิง สุม�ลี   นิลจันทร์ 0-4323-5095-8 [303] 08-9621-9235
สว.(กบ.) พ.ต.ท. บุฎฎ�   แฝงเมืองคุก 0-4323-5095-8 [401] 08-1601-8987
สว.(งป.กง.) พ.ต.ท.หญิง ทุมม�   สินธุเท� 0-4323-5095-8 [601] 08-1261-0894
สว.(วน.) พ.ต.ท. ช�ติช�ย   เกษรแก้ว 0-4323-5095-8 [822] 08-4278-8479
สว.(มค.) พ.ต.ท. วิษณุ   โคตรพจน์ 0-4323-5095-8 [302] 08-1826-9235
สว. พ.ต.ท.หญิง อภิวรรณ   ชูตระกูล 0-4323-5095-8 08-1848-7989

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. อัครชัย   ยลโสภณ 0-4323-5095-8 [501] 08-7860-8756
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   แสงช�ติ 0-4323-5095-8 [811] 08-5455-9119
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นิต   สิทธิไพร 0-4323-5095-8 [811] 08-9621-2199

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ภุชงค์   ภัทรพงศ์สินธุ์ 0-4323-5095-8 08-1878-2300
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ   พิศมัย 0-4323-5095-8 08-7911-5252
สว. พ.ต.ท. พนัธ์เพชร   เหล่�กำ�เนดิเพชร 0-4323-5095-8 08-8069-7668
สว. พ.ต.ท. วีร์ธวัช   วีรธันยวัชร์ 0-4323-5095-8 08-6977-0554

สภ.เมืองขอนแก่น  โทรศัพท์กล�ง  0-4322-1666,  0-4322-1162  โทรส�รกล�ง  0-4322-7288
ผกก. พ.ต.อ. นภดล   เพชร์สุทธิ์ 0-4322-1162 08-1908-8899
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. อนุศักดิ์  ศักด�วัชร�นนท์ 0-4322-1162 08-4785-7888
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. นรวัฒน์   คำ�ภิโล 0-4322-1162 08-1928-5552
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก.(จร.) พ.ต.ท. จิรวิทย์   ป�นยิ้ม 0-4322-1162 08-1917-1721
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเศษ   ภักดีวุฒิ 0-4322-1162 08-9840-3046
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กุศล   ป้องบุญจันทร์ 0-4322-1162 08-0409-0112
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ค�รม   พรมคุณ 0-4322-1162 08-6600-7907
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธน   พรรณ�นนท์ 0-4322-1162 08-1739-3536
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธิติพงศ์   มงคลศรี 0-4322-1162 08-7431-0696
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นพพร   โสภ� 0-4322-1162 08-1391-7222
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุญฤทธิ์   ชวีวัฒน์ 0-4322-1162 08-4934-7778
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   วิชัยวงษ์ 0-4322-1162 08-1965-7598
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปรีช�   พ�เมืองพล 0-4322-1162 08-5750-4721
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูมี   อีคะละ 0-4322-1162 08-1725-9982
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิสิฐ   หลวงเทพ 0-4322-1162 08-1369-3566
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เศรษฐวิทย์   ลมมูลตรี 0-4322-1162 08-2121-5457
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สว�สดิ์   นวลศรี 0-4322-1162 08-9840-1695
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถวัลย์   สุทธ�วรัตน์ 0-4322-1162 08-9569-6084
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   เกษเจริญคุณ 0-4322-1162 08-1739-4813
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทัศน์   ไพบูลย์ 0-4322-1162 08-6231-2458
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คำ�มูล   สีสะอ�ด 0-4322-1162 08-4785-5582
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัษฎ�วุธ    น�ใจดี 0-4322-1162 08-7954-6931
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเนตร   เพชรรัตน์ 0-4322-1162 08-9042-4343
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชินภัทร์    ประทุมดี 0-4322-1162 08-5014-1327
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทัศน์    ไพบูลย์ 0-4322-1162 08-5231-2458
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ    ตุ้มฉิม 0-4322-1162 08-5012-8290
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพรรณ   จิตรโท 0-4322-1162 08-1708-0403
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทักษ์    สุระน�ถ 0-4322-1162 08-1544-9955
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิมลเกียรติ   พั่วพันศรี 0-4322-1162 08-5467-6623
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปรีช�   อรรคฮ�ด 0-4322-1162 08-9286-5714
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุพรรณ   สุขพิไลกุล 0-4322-1162 08-5467-6623
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพงษ์    คำ�มูลมี 0-4322-1162 08-1058-3609
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชินพันธ์    สังข์แก้ว 0-4322-1162 08-0593-7967
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิโรจน์    ศรวิเศษ 0-4322-1162 08-7945-5553
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชูช�ติ   เทือกอุด 0-4322-1162 08-1662-1808
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพัฒนชัย   นภ�สกุล 0-4322-1162 08-3599-3602
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปุณณริศน์   ธร�นันทเศรษฐ์ 0-4322-1162 08-9712-8799
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กอบเกียรติ   พ�ล� 0-4322-1162 08-2739-8292
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนุชิต   ผดุงช�ติ 0-4322-1162 08-9840-4211
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เดชขจร   บำ�รุงน� 0-4322-1162 08-7858-8396
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เอกสิษฏ์   ศิรสิทธิ์พงศ์พล 0-4322-1162 08-1545-1410
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปิยวัฒน์   พลสวัสดิ์ 0-4322-1162 08-1364-8228
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิษณุ   แสนคำ� 0-4322-1162 09-0597-1867
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พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ญ�ด�   ตันก�นนท์ 0-4322-1162 08-2782-1067
สวป. พ.ต.ท. ปัญญ�   ศรีรัตน์ 0-4322-1162 08-4594-2555
สวป. พ.ต.ท. ภฤศ   ภ�สว่�ง 0-4322-1162 08-8563-5569
สวป. พ.ต.ต. จีรัฐติกุล    จรัสกมลพงศ์ 0-4322-1162 08-6630-3858
สวป. พ.ต.ต. วงศกร   วันชัย 0-4322-1162 08-3455-4460
สว.สส. พ.ต.ต. สุรเดช   เพียรช่�ง 0-4322-1162 08-1051-5060
สว.สส. พ.ต.ต. ช�ติช�ย   ทิมนิกุล 0-4322-1162 08-5738-9063
สว.จร. พ.ต.ท. ปรัชญ�ม�ศ   ไชยสุระ 0-4322-1162 08-4684-0341
สว.อก. พ.ต.ท. ธนะเมศฐ์   พีรวัสวงศธร 0-4322-1162 08-9113-6099

สภ.น�้าพอง   โทรศัพท์กล�ง  0-4343-2012   โทรส�รกล�ง  0-4343-1444
ผกก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   สมจิตร 0-4343-2012 08-1714-7497
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐพงษ์   เกียรติวัฒนกุล 0-4343-2012 08-1830-8195
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ถนอมศักดิ์   โสภ� 0-4343-2012 08-1871-8500
พงส.ผทค. พ.ต.ท. จอมพล   พรประทุม 0-4343-2012 08-9944-9596
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อักขร�ทรณ์   ดอนสถิตย์ 0-4343-2012 08-1872-9234
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภินันท์   รักศิลป์ 0-4343-2012 08-3454-3012
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ตรีเทพ   ทองนอก 0-4343-2012 08-1055-2331
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ภูมินทร์   อินนอก 0-4343-2012 08-6242-6852
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุดใจ   กงทอง 0-4343-2012 08-7946-9238
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยุทธ   คำ�บอน 0-4343-2012 08-5743-1700
สวป. พ.ต.ต. ประมวล   คล้�ยขำ� 0-4343-2012 09-1360-3147
สว.สส. พ.ต.ต. เศรษฐศักดิ์   ศรีดี 0-4343-2012 08-1470-5533
สว.อก. พ.ต.ท. ประดับ  อ่อนต�แสง 0-4343-2012 08-6851-0659

สภ.ชุมแพ   โทรศัพท์กล�ง  0-4331-1111   โทรส�รกล�ง  0-4331-1002
ผกก. พ.ต.อ. นพเก้�   โสมนัส 0-4331-2401 08-1544-9888
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อภิเชษฐ    โหม่งพุฒ 0-4331-1111 08-9186-2323
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เทวฤทธิ์   บูรณรักษ์ 0-4331-1111 08-0401-2337
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   ไชยศรี 0-4331-1111 08-0317-3822
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรวัฒน์   พุฒซ้อน 0-4331-1111 08-9420-9937
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพพร   โสภ� 0-4331-1111 08-1391-7222
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤติเดช    สุพรรณ์ 0-4331-1111 08-1592-2591
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญศักดิ์   สุนทะโรจน์ 0-4331-1111 08-1052-2337
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชน�ธิป   ภ�โนมัย 0-4331-1111 08-5000-9655
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คำ�มูล    สีสะอ�ด 0-4331-1111 08-4785-5582
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุฒิ   โชคน�ฮี 0-4331-1111 08-5855-6120
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภมินทร์   ล้วนโสม 0-4331-1111 08-6220-7299
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชนะ   โกรธ� 0-4331-1111 08-4273-3324
สวป. พ.ต.ท. วิษณุ   พิมพ์โพธิ์ 0-4331-1111 08-0021-0456
สว.สส. ร.ต.อ. ธรรมวิทย์    พลแก้ว 0-4331-1111 08-1827-9022
สว.อก. พ.ต.ท. ภ�ธร   นิยมพงษ์ 0-4331-1111 08-1450-6798
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สภ.ภูเวียง    โทรศัพท์กล�ง  0-4329-1233   โทรส�รกล�ง  0-4329-1111
ผกก. พ.ต.อ. เกษมภพ    ดิศผดุง   0-4329-1233 08-1627-3163
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยยันต์   ศรีมังคละ 0-4329-1233 08-8534-7919
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สถิรพร   สังขนุกิจ 0-4329-1233 08-1689-3109
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิติ   พิมพ์ภูมี 0-4329-1233 08-7232-8118
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   แผงตัน 0-4329-1233 08-1183-9801
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เฉลียว   โมรีย์ 0-4329-1233 08-9617-2951
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิบูลย์   เจริญสุข 0-4329-1233 08-1143-5135
สวป. พ.ต.ท. สร�วุธ   พ�เป้� 0-4329-1233 08-1879-3361
สว.สส. พ.ต.ท. สมุทร   สีด�ร�ช 0-4329-1233 08-7213-5823    
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุม�ลี   นิลจันทร์ 0-4329-1233 08-9621-9128

สภ.หนองเรือ    โทรศัพท์กล�ง  0-4329-4000   โทรส�รกล�ง  0-4329-4111
ผกก. พ.ต.อ. ธน�วัชร   ดีบุญมี 0-4329-4000 [200] 08-1601-4343
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิชัย   ทองคำ� 0-4329-4000 [111] 08-6851-7755  
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธน�รัตน์   มีทองหล�ง 0-4329-4000 [140] 08-1873-0059
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไขแสง   ถวิลวงษ์ 0-4329-4000 [112] 08-1975-5230
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉล�   ป�นพิมพ์ 0-4329-4000 [106] 08-9944-9764
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�เนียง   สำ�โรงพล 0-4329-4000 [105] 08-9415-7271
สวป. พ.ต.ท. คมกฤติ   ส�มแท่น 0-4329-4000 [136] 08-1264-9021
สวป. พ.ต.ต. สล�วุฒิ   จันทศิล� 0-4329-4000 [123] 08-9715-3243
สว.สส. พ.ต.ต. สร�ยุทธ   ก้�นคำ� 0-4329-4000 [123] 08-9487-2516
สว.อก. พ.ต.ท. วิเชียร   เพียช่อ 0-4329-4000 [115] 08-6864-9519

สภ.กระนวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4325-1346     โทรส�รกล�ง  0-4325-1233
ผกก. พ.ต.อ. กฤติเดช  วิรัชกิจ 0-4325-1346 08-1696-1839
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สวัสดิ์   ศรีแสนยง 0-4325-1346 08-7219-5144
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�คม   น�รินทร์ 0-4325-1346 08-8562-6467
พงส.ผทค. พ.ต.ท. สมเพชร   น�รี 0-4325-1346 08-9619-5235
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   ช�รี 0-4325-1346 08-4743-9389
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทินกร   เถ�หมอ 0-4325-1346 08-1546-2753
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสงค์    วงษ์สิน 0-4325-1346 08-9711-3319
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�รบรรณ  จันทร์คูเมือง 0-4325-1346 08-0743-9885
สวป. พ.ต.ต. คณิศร   อัคร�ช 0-4325-1346 08-8059-5992
สวป. พ.ต.ต. ธน�ดล   ดีแป้น 0-4325-1346 08-6407-7860
สว.สส. พ.ต.ท. เอกวุฒิ   ร�ชเหนือ 0-4325-1346 08-1976-8575
สว.อก. พ.ต.ท. นิพันธ์   พรมนิ่ม 0-4325-1346 08-9714-1046

สภ.สีชมพู   โทรศัพท์กล�ง  0-4339-9078  โทรส�รกล�ง  0-4339-9080
ผกก. พ.ต.อ. ทรงพล   บริบ�ลประสิทธิ์ 0-4339-9078 08-6999-0900
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิตรก�นต์   เกื้อก่อยอด 0-4339-9078 08-1897-5897
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   อุ่นคำ� 0-4339-9078 08-9712-9091
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริย�   นภกรีกำ�แหง 0-4339-9078 08-9569-5412
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมจิตร   เจริญสุข 0-4339-9078 08-1054-4048
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิวัฒน์   อินทรบัวบุญ 0-4339-9078 08-7858-1642
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วรพล   ศรีสุวรรณ 0-4339-9078 08-8338-4176
สวป. พ.ต.ท. สิทธิพล   แคว้นน้อย 0-4339-9078 08-1738-3736
สวป. พ.ต.ต. บรรจบ   เกตุชมพู 0-4339-9078 08-1420-5434
สว.สส. พ.ต.ท. ส�นิตย์   สุขแสน 0-4339-9078 08-5013-2979
สว.อก. พ.ต.ท. นภัสกรณ์   ศรีสุวรรณ 0-4339-9078 08-7232-8825

สภ.อุบลรัตน์   โทรศัพท์กล�ง  0-4344-6125   โทรส�รกล�ง  0-4344-6057
ผกก. พ.ต.อ. สุจินต์  ศิริขันธ์ 0-4344-6125 08-4601-1346
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูสย�ม  ล�รังสิต 0-4344-6125 08-9714-8145
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์   จงกลรัตน์ 0-4344-6125 08-6850-0969
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศรีวลัย  ใจหมั่น 0-4344-6125 08-0764-1455
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ครอง   ยอดสง่� 0-4344-6125 08-6218-5188
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุนทร  พิมพ� 0-4344-6125 08-2291-4557
สวป. พ.ต.ท. สวัสดิ์   ศรีล�โท 0-4344-6125 08-1380-3364
สวป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ปลื้มสุด 0-4344-6125 08-1546-0494
สว.สส. พ.ต.ต. สมเกียรติ   มีพูล 0-4344-6125 08-6230-3761
สว.อก. พ.ต.ต. ธนกร  ศิล�ศรี 0-4344-6125 08-4344-6125

สภ.บ้านฝาง     โทรศัพท์กล�ง 0-4326-9200     โทรส�รกล�ง 0-4326-9113
ผกก. พ.ต.อ. โผนชัย   ครองยุทธ 0-4326-9200 08-9712-3880
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สรกฤช   ร�ชภักดี 0-4326-9200 09-5545-4354
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. แมน   ศิริฉ�ย 0-4326-9200 08-5914-1545
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ลิโป้ 0-4326-9200 09-1361-9331
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทียรไชย   ช�วส้�น 0-4326-9200 08-4514-5345
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปิยะพงษ์   อุ่นศิลป์ 0-4326-9200 08-0749-4554
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์    ส�ยสมบัติ 0-4326-9200 08-4510-4119
สวป. พ.ต.ต. ศักรินทร์   เฉนียง 0-4326-9200 08-1799-4122
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   เรียงห� 0-4326-9200 08-9274-0120
สว.อก. พ.ต.ต. วิสุทธิ์   เกื้อกูล 0-4326-9200 08-1869-5782

สภ.พระยืน   โทรศัพท์กล�ง  0-4326-6025  โทรส�รกล�ง  0-4326-6025
ผกก. พ.ต.อ. ธีรัชช์   โอสถ�นนท์ 0-4326-6119 08-1848-4343
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   แก้วน่�น 0-4326-6025 08-2221-2126
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์  ผลดี 0-4326-6025 08-5000-6644
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริพันธ์   แก้วห�น�ม 0-4326-6025 08-1670-3906
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิพร   สินพร 0-4326-6025 08-5745-3003
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนันต์   เฉลิมแสน 0-4326-6025 08-1872-3276
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สวป. พ.ต.ท. ทินกร   มะลิใหม่ 0-4326-6025 08-6242-0814
สว.สส. พ.ต.ท. ชวัชกรณ์   ศรีโช 0-4326-6025 08-1863-7638
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง พัชรีส�น   ช่�งปรีช� 0-4326-6025 08-9944-7998

สภ.เขาสวนกวาง     โทรศัพท์กล�ง  0-4344-9107   โทรส�รกล�ง  0-4344-9267
ผกก. พ.ต.ท. พิชิต   ดีย� 0-4344-9107  08-1768-6730
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   สิงห์ขรณ์ 0-4344-9107  08-1544-8058
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อัครบุตร   อัครสุขบุตร 0-4344-9107 08-1768-5252
ผนพ. พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   สุวรรณร�ษฎร์ 0-4344-9107 09-4614-5154
ผนก. พ.ต.ท. บุญม�ก   เครือแวงมล 0-4344-9107 08-9417-1957
ผนก. พ.ต.ต. กฤตธน   ชุมนร�รักษ์ 0-4344-9107 09-3328-8932
สวป. พ.ต.ต. สุทัศน์   มีลุน 0-4344-9107 09-4279-4997
สว.สส. พ.ต.ต. อภิพงษ์   ไชยวัน  0-4344-9107 08-3198-3472
สว.อก. พ.ต.ท. อุดม   ไชยพิเดช 0-4344-9107 08-5001-4918

สภ.ภูผาม่าน   โทรศัพท์กล�ง  0-4339-6081   โทรส�รกล�ง  0-4339-6354
ผกก. พ.ต.อ. ชุมพล   หันชะน� 0-4339-6081 08-1601-1306
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์   ส�รบุญ 0-4339-6081 08-1818-3450
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ขุนพล   สุทธิวรรณ� 0-4339-6081 08-9275-3526
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   วงษ์วิช� 0-4339-6081 08-1964-8249
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมควร  ชัยหงส์ 0-4339-6081 09-2160-8979
สวป. พ.ต.ต. กิตติกร   บังศรี 0-4339-6081 08-1582-2910
สว.สส. พ.ต.ท. สัมมน�  แก้วม�ก 0-4339-6081 08-9106-7473
สว.อก. พ.ต.ท. เกษม   ท่อนทอง 0-4339-6081 09-1360-8439

สภ.ซ�าสูง    โทรศัพท์กล�ง  0-4321-9080    โทรส�รกล�ง  0-4321-9304
ผกก. พ.ต.อ. สร�วุธ   ศรีชัย 0-4321-9080 08-6240-1188
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิสระพงศ์    แซงมุกด� 0-4321-9080 08-2848-0223
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิพล   เนตรไธสง 0-4321-9080 08-9715-4171
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปัญญ�   ประภ�เนติรักษ์ 0-4321-9080 08-7047-3599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�ลักษณ์   ทุมพร 0-4321-9080 08-1964-8363
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชำ�น�ญวิทย์   เทพอ�จ 0-4321-9080 08-4428-2823
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จรัญ   อุปรัง 0-4321-9080 08-9841-5216
สวป. ร.ต.อ. ไทคมม์   สถิตย์ค่�ย 0-4321-9080 08-0755-5644
สว.สส. พ.ต.ท. สงวน   เชื้อศิริ 0-4321-9080 08-3419-9779
สว.อก. พ.ต.ต. ณัฐศ�สตร์   สุจริต 0-4321-9080 08-2100-6712

สภ.หนองนาค�า   โทรศัพท์กล�ง  0-4321-7115    โทรส�รกล�ง  0-4321-7116
ผกก. พ.ต.อ. ถนอมสิทธิ์  วงษ์วิจ�รณ์ 0-4321-7115 08-9714-8999
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมคิด   ง�มเชื้อ 0-4321-7115 08-9712-3185
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐดนัย   ชัยวงศ์จรัส 0-4321-7115 08-1977-4859
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชิดชัย   อรัญมิ่ง 0-4321-7115 08-6851-0609
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สวป. พ.ต.ท. สุทธิ   จันทร์พ�ณิชย์ 0-4321-7115 08-1117-9149
สว.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์   ซื่อสัตย์ 0-4321-7115 08-9842-8728
สว.อก. พ.ต.ต. ธรณัส   น�มมนตรี 0-4321-7115 08-1982-8840

สภ.เวียงเก่า  โทรศัพท์กล�ง  0-4334-8452     โทรส�รกล�ง  0-4334-8452 
ผกก. พ.ต.อ. วิบูลย์   ธรรม�วิวัฒน์กุล 0-4343-8452 08-9570-4000
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิทักษ์   ครูธวงษ์ 0-4343-8452 08-5011-0124
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรุณรัตน์   ศรีเชียงส� 0-4343-8452 08-1471-1159
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส   โภค�เพ็ชร 0-4343-8452 08-6142-8510
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   แนวกำ�พล 0-4343-8452 09-2263-7294
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เข็มเพชร  ประช�จิตกุล 0-4343-8452 09-8175-7959
สวป. พ.ต.ท. ธน�  อนุตรี 0-4343-8452 08-1369-9881
สว.สส. พ.ต.ต. สรอรรถ  ท�น�ค 0-4343-8452 08-5757-5313
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พ   ศรีฟอง 0-4343-8452 08-9118-0379

สภ.พล   โทรศัพท์กล�ง  0-4341-5580     โทรส�รกล�ง  0-4341-5580
ผกก. พ.ต.อ. สมหม�ย   สิงห์สูง 0-4341-5580 08-1872-5585
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จินด�   เทพยศ 0-4341-5580 08-1261-3088
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดิเรกฤทธิ์   ป�นเรือนแสน 0-4341-5580 08-1768-8045
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สะอ�ด  วีสูงเนิน 0-4341-5580 08-1047-3032
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดิเรก   เขียวกลม 0-4341-5580 08-1768-3450 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทวีป   รินล� 0-4341-5580 08-1974-4532
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมม�ตย์   มั่งไธสง 0-4341-5580 08-4428-7614
สวป. พ.ต.ท. เดช�  เมืองเหนือ 0-4341-5580 08-5926-7003
สว.สส. พ.ต.ต. ณฤทธิ์  ศรีโยธ� 0-4341-5580 08-7434-5858
สว.อก. พ.ต.ท. ก่อเกียรติ   ทองน�ค 0-4341-5580 08-1546-6431

สภ.บ้านไผ่    โทรศัพท์กล�ง  0-4327-2331     โทรส�รกล�ง   0-4327-2351
ผกก. พ.ต.อ. สิทธิชัย  ศรีโสภ�เริญรัตน์ 0-4327-2331 [102] 08-1647-4252
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จ�มร   อันดี 0-4327-2331 [115] 08-1999-3854
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยุทธน�  ง�มชัด 0-4327-2331 [112] 08-6221-5552
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สงวนศักดิ์  รักษ�เคน 0-4327-2331 [103] 08-1872-7075
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัชพงษ์   พงษ์สุวรรณ 0-4327-2331 [105] 08-1988-5671
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิกูล   จันโทสุทธิ์ 0-4327-2331 [105] 08-1965-9380
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สน�น   อุปล� 0-4327-2331 [105] 08-9863-7518
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อำ�น�จ   เช�เทอรี่ 0-4327-2331 [105] 08-6286-3322
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สัมพันธ์   ปังลือรัตน์ 0-4327-2331 [105] 08-6864-9699
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประเจน  สุนันท์ 0-4327-2331 [105] 08-6859-3590
สวป. พ.ต.ท. มนตรี   สุปะตำ� 0-4327-2331 [110] 08-8340-0235
สวป. ร.ต.อ. ปวีร์  มั่นเมือง 0-4327-2331 [110] 08-7718-3113
สว.สส. พ.ต.ต. กฤษฎ�   นิติพจน์ 0-4327-2331 [109] 08-1717-8670
สว.อก. ร.ต.อ. วิชิต  บุณยพิสุทธิ์  0-4327-2331 [115] 08-6005-8249
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สภ.มัญจาคีรี    โทรศัพท์กล�ง  0-4328-9136     โทรส�รกล�ง  0-4328-9540
ผกก. พ.ต.อ. กิตติรัชน์   น้อยโพนทอง 0-4328-9136 08-1873-8107
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บัญดิษฐ์   วิทย์ตะ 0-4328-9136 08-1320-5017
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย   พิมพ์แก้ว 0-4328-9136 08-9574-6202
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เพิ่ม   น�คำ� 0-4328-9136 08-8303-6304
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญส่ง   นรม�ตย์ 0-4328-9136 08-6713-6233
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เลิศฤทธิ์   ภูจริต 0-4328-9136 09-0838-9678
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สรวิช  สินน� 0-4328-9136 08-3336-5998
สวป. พ.ต.ท. สนอง   อุปล� 0-4328-9136 08-9573-3559
สว.สส. พ.ต.ท. จรัส   บุบผ� 0-4328-9136 08-8314-7912
สว.อก. พ.ต.ท. นภสินทุ์   รสดี 0-4328-9136 08-4389-7099

สภ.หนองสองห้อง    โทรศัพท์กล�ง   0-4349-1129       โทรส�รกล�ง  0-4349-1567
ผกก. พ.ต.อ. จำ�รัส   ไชยศักดิ์  0-4349-1129    08-1592-7670
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรเดช   น�รี  0-4349-1129    08-4964-7857
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จีระวัฒน์   โพธิน�  0-4349-1129    -
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทิศ   ฤทธิ์จะโป๊ะ  0-4349-1129    08-6241-8053
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   จิตสงบ  0-4349-1129    08-1369-6669
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศรศักดิ์  พ�กระทก  0-4349-1129    08-6781-6875
สวป. พ.ต.ท. สุรเดช   น�รี  0-4349-1129    08-4964-7857
สวป. พ.ต.ท. อติช�ติ   กองทองธเนศ  0-4349-1129    08-9420-8420
สว.สส. พ.ต.ท. พิษณุรักษ์   มูลทองชุน  0-4349-1129    08-1937-6522
สว.อก. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ไกรนร�  0-4349-1129    08-0010-5618

สภ.ชนบท   โทรศัพท์กล�ง  0-4328-6157     โทรส�รกล�ง  0-4328-6981
ผกก. พ.ต.อ. จรัสพัฒน์   สุตยสรณ�คม 0-4328-6157 08-1768-2329
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สง่�  ศรีวิชัย 0-4328-6157 08-6863-3133
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติคุณ   พรหมประทุม 0-4328-6157 08-3339-5121
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจตมนูญ   สภ�โพโรจน์ 0-4328-6157 08-9942-8416
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�ฆะ   ศรีณรงค์ 0-4328-6157 08-5057-9608
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   โสภ� 0-4328-6157 08-1391-5969
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สน�น   อุปล� 0-4328-6157 08-9863-7518
สวป. พ.ต.ท. ประส�ท   พรหทวิชัย 0-4328-6157 08-1260-1549
สว.สส. พ.ต.ท. สมบัติ   ชัยล� 0-4328-6157 08-1661-7443
สว.อก. พ.ต.ท. พรชัย   โพธิ์ศรี 0-4328-6157 08-9804-1291

สภ.แวงน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-4349-9055    โทรส�รกล�ง  0-4349-9076
ผกก. พ.ต.อ. วิทย�   ทองเหล� 0-4349-9055 08-1977-1884
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิทธิชัย   สง่�ง�ม 0-4349-9055 08-6229-5655
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   คนไว 0-4349-9055 08-1059-2900
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   น�หนอง 0-4349-9055 08-1263-7707
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. พินิตศักดิ์   ภูละคร 0-4349-9055 08-6859-1958
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อิศเรศ   ประสมพืช 0-4349-9055 08-7509-6989
สวป. พ.ต.ท. รณชัย   โพธิ์มี 0-4349-9055 08-6854-0428
สว.สส. พ.ต.ต. อดิศักดิ์  ง�มชัด 0-4349-9055 08-6242-2353
สว.อก. พ.ต.ต. ศิริศักดิ์   พงษ์ประสิทธิ์ 0-4349-9055 08-1308-6086

สภ.แวงใหญ่     โทรศัพท์กล�ง   0-4349-6043      โทรส�รกล�ง  0-4349-6318
ผกก. พ.ต.อ. คะเชนทร์   ยืนยง 0-4349-6043 08-3141-8280
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมพล   ศรีวงษ์ 0-4349-6043 08-4684-5892
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   ขวัญเสน่ห์ 0-4349-6043 08-1871-9198
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จันทโรภ�ส   ชัยล� 0-4349-6043 08-4743-4846
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพรรณ์   พระบุ 0-4349-6043 08-9622-0827
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เช�วรัฐ   สิงโต 0-4349-6043 09-3086-6979
สวป. พ.ต.ท. กิตติพันธ์   แก้วกันย� 0-4349-6043 08-1049-1269
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ยันต์   ทิพย์แสง 0-4349-6043 08-1380-3610
สว.อก. พ.ต.ท. ปัญญ�   ภูผ�คุณ 0-4349-6043 08-6861-6618

สภ.เปือยน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-4349-4020    โทรส�รกล�ง  0-4349-4020
ผกก. พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ   พูลเจริญ 0-4349-4020 08-1585-8781
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นุติ   ศักดิ์สุภ�พ 0-4349-4020 08-1471-4342
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประศ�สตร์   แน่นอุดร 0-4349-4020 08-7218-2483
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุภีร์   บุหรัน 0-4349-4020 08-4743-7131
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โชคพิพัฒน์   พิบูลย์ 0-4349-4020 08-1975-2428
สวป. พ.ต.ต. กิตติชัย   โถวิชัย 0-4349-4020 08-7235-8253
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีด�   อุทัยชัย 0-4349-4020 08-9577-4291
สว.อก. พ.ต.ต. ณัฐศ�สตร์   สุจริต 0-4349-4020 08-8033-9006

สภ.โคกโพธิ์ ไชย   โทรศัพท์กล�ง  0-4321-6159     โทรส�รกล�ง  0-4321-6159
ผกก. พ.ต.อ. สุรัตน์   ไตลังคะ 0-4321-6159 08-5740-6296
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤตวัฒน์   ลิขิตบัณฑิตวงษ์ 0-4321-6159 08-0184-3737
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิสม   ตระแก้วจิตร 0-4321-6159 08-1662-1596
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�คูน   ศรีรุ่งเรือง 0-4321-6159 08-6636-9098
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทย�   เติมผล 0-4321-6159 08-3144-4873
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บำ�รุงเกียรติ   จันทะวงษ์ 0-4321-6159 08-6866-7162
สวป. พ.ต.ต. ณัฎฐชัย   สุภ� 0-4321-6159 08-8311-8835
สว.สส. พ.ต.ต. ไพฑูรย์   อ่อนสะอ�ด 0-4321-6159 09-0189-1556
สว.อก. พ.ต.ท. อิสร�   โชติอ่อน 0-4321-6159 08-7234-5297

สภ.บ้านแฮด   โทรศัพท์กล�ง   0-4321-8197     โทรส�รกล�ง  0-4321-8197
ผกก. พ.ต.อ. วิริทธิ์พล   มีส�ยมงคล 0-4321-8197 09-4514-2159
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยธัช   มงคลธง 0-4321-8197 08-1871-6691
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�สกร   มห�วงค์นันท์ 0-4321-8197 08-1471-8557
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   กำ�บุญม� 0-4321-8197 08-4511-1399
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระ   ห�งน�ค 0-4321-8197 08-1878-5178 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มังกร   ชมจิตร 0-4321-8197 08-0009-5537
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชูเกียรติ   ไชยวิเศษ 0-4321-8197 08-1361-6075
สวป. ร.ต.อ. ภ�นุทัต   นันทะอ�ง 0-4321-8197 08-5011-4561
สว.สส. พ.ต.ต. สุรัตน์   วันทะม�ตร 0-4321-8197 08-7945-6006
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท   ชื่นปรีช� 0-4321-8197 08-6901-1709

สภ.โนนศิลา   โทรศัพท์กล�ง  0-4328-1136     โทรส�รกล�ง  0-4322-1136
ผกก. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์   โสด�มรรค  0-4328-1136 08-1545-3185
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรเทพ   บูช�อินทร์  0-4328-1136 08-9711-0965
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรพงษ์   ธรรมวงศ์  0-4328-1136 08-1873-1299
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   ก�ญจนพลี  0-4328-1136 08-6219-8851
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กำ�ธร   โสด�ศรี  0-4328-1136 08-1662-9334
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   ศิริจันทร์  0-4328-1136 08-9970-9491
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศร�วุธ   แดนสุข  0-4328-1136 08-1965-8154
สวป. พ.ต.ต. คะนอง   ภูบ�ลชื่น  0-4328-1136 09-1061-0552
สว.สส. ร.ต.อ. เชษฐ�   กุสุม�ลย์  0-4328-1136 08-7291-4265
สว.อก. ร.ต.อ. อระส�ร   น�งง�มสำ�โรง  0-4328-1136 08-1053-3482

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม	 	Nakhon	Phanom	Provincial	Police	
ถนนสุนทรวิจิตร  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์กลาง  0-4251-1088, 0-4251-1503   โทรสารกลาง  0-4251-4488  

Web Site : http:\\www.nakhonphanom.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ธนพล   บริบูรณ์ 0-4251-1943 08-1262-9051
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรพล   เกตุมี 0-4251-1088 08-1954-9270
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีทัต   อิ่มทั่ว 0-4251-1503 08-1006-6069
รอง ผบก. พ.ต.อ. รณภพ   หริ่มสืบ 0-4251-1503 08-1708-3358
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมนึก   มิคว�ฬ 0-4251-1088 08-1311-5695
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์ช�ย   ส�ดมะเริง 0-4251-1088 08-1954-1716
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ชัยยุทธ   รอดเวียง 0-4251-1088 08-6877-2265

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อดิศร   เสมสวัสดิ์ 0-4251-1503 08-1648-8060
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สร้อยเพชร    มิคว�ฬ 0-4251-1503 08-1380-3862
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ไทรกระจ่�ง 0-4251-1503 08-1810-9363
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ต.หญิง รัชนี   สุวรรณไตร 0-4251-1503 08-5643-3757
สว.(นผ.) พ.ต.ท. บุญสงค์    สุธรรม 0-4251-2656 08-1739-1723
สว.(กบ.) พ.ต.ท.หญิง สมพิศ    เพียรเจริญ 0-4251-6367 08-0405-5449
สว.(งป.กง.) พ.ต.ท.หญิง พรอุม�   ส�นคล่อง 0-4251-4356 08-9840-3413
สว.(สท.) พ.ต.ต. วร�ยุทธ   อุตธูร 0-4251-1503 08-7222-7030
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สว.(คดีวินัย) พ.ต.ต. ปรีช�   พันธุ์เจ�ะจง 0-4251-1088 08-9710-9306
สว.(กิจก�รพิเศษ) พ.ต.ต. อ�นนท์   รินทร์นอก 0-4251-5803 08-0196-6326

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   อุท�กิจ 0-4251-1088 08-9569-5824
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นพ   มั่นยิ่ง 0-4251-1088 08-9714-8591

กองก�ากับการสืบสวน   

ผกก. พ.ต.อ. ดนัย   รัตนประเสริฐ 0-4251-5803 08-4430-4343
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมคะเน   ไตรยะสุทธิ์ 0-4251-5803 08-1471-1041
รอง ผกก. พ.ต.ท. กำ�พล   จินด�วงษ์ 0-4251-5803 08-7922-2572
สว. พ.ต.ต. ณร�ยุทธ    ไตรยสุทธิ์ 0-4251-5803 08-1712-7775
สว. พ.ต.ต. วีระศักดิ์   ต้นทัพไทย 0-4251-5803 08-1739-5754
สว. ร.ต.อ. คนิน   โพธิ์ชัยส�ร 0-4251-5803 08-5146-3627
สว. ร.ต.อ. ประสิทธิ์   น�ใจดี 0-4251-5803 08-1380-1429

สภ.เมืองนครพนม   โทรศัพท์กล�ง  0-4251-1266, 0-4251-5680  

ผกก. พ.ต.อ. อุกกฤษฏ์   ทรงชัยสงวน 0-4251-1266 08-1592-4492
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ธรรมชัย 0-4251-1266 09-9985-6374
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   มิรัตนไพร 0-4251-1266 08-9861-2920
สวป. พ.ต.ท. แวว   โพธิบุตร 0-4251-1266 08-7855-5279
สวป. พ.ต.ท. คมเดช   รุ่งบุตรศรี 0-4251-1266 08-5744-0166
สวป. พ.ต.ท. แสวง   คนคล่อง 0-4251-1266 08-1768-6979
สวป. พ.ต.ต. พงษ์อนันท์   ชุบรัมย์ 0-4251-1266 08-0199-1320
สว.จร. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   วนสินธุ์ 0-4251-1266 08-0345-9125
สว.อก. ร.ต.อ. อ�ทิตย์   คำ�ยุธ� 0-4251-1266 08-7420-1472
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บัญญัติ   ธย�ธรรม 0-4251-1266 08-1769-1677
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุขสวัสดิ์   บัวอิ่น 0-4251-1266 08-4789-9846
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤษด�   สุพรรณกูล 0-4251-1266 08-3147-8862
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อภิช�ต   สุนีย์ 0-4251-1266 08-4045-6628
สว.สส. พ.ต.ท. โดมฤทธิ์   ศรีพิณเพร�ะ 0-4251-1266 08-1904-7080

สภ.บ้านกลาง     โทรศัพท์กล�ง  0-4205-2144, 0-4205-2145

ผกก. พ.ต.อ. อุทัย   ทะจรสมบัติ 0-4205-2144 09-0420-2786
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉลองรัฐ   สุขสุคนธ์ 0-4205-2144 08-6750-0405
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองพัน   พรมจันทร์ 0-4205-2144 08-1060-0534
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภกร   เฮียงบุญ 0-4205-2144 08-8315-6239
สวป. พ.ต.ท. พิทักษ์   พิล�ศรี 0-4205-2144 08-1975-6810
สว.สส. พ.ต.ท. วชิรพล   เป๊ะช�ญ 0-4205-2144 08-6624-3553
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สภ.ท่าอุเทน    โทรศัพท์กล�ง  0-4251-323, 0-4258-1020

ผกก. พ.ต.อ. พันธุ์ทิพ   จิระสวัสดิ์พงศ์ 0-4258-1323 08-8340-4059
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศรีสุพล   รัดสีท� 0-4258-1323 08-1261-1738
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฌ�นน์   เนื่องกัลย� 0-4258-1323 08-1416-1967
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมยศ    จุลโลบล 0-4258-1323 08-3397-7862
สวป. พ.ต.ท. อนันต์   คณโทมุข 0-4258-1323 08-4684-9866
สวป. พ.ต.ท. ศุภกร    พันธ์สุวรรณ 0-4258-1323 08-1918-9676
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุระชัย    จันทร์อ้วน 0-4258-1323 08-1954-5213
สว.สส. พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์   วรรณพืช 0-4258-1323 08-3283-6872
สว.อก. พ.ต.ท. ธีรเชษฐ์   ธิช�ญ 0-4258-1323 09-3319-5073

สภ.บ้านแพง      โทรศัพท์กล�ง  0-4259-1252-3, 0-4259-1239

ผกก. พ.ต.อ. พิชัยภูษิส  จ�รุพงศ์ 0-4259-1252 08-9951-4161
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ณรงค์   วงศ์ธรรม 0-4259-1252 08-3282-3722
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนัส   พูลอินทร์ 0-4259-1252 08-9710-5413
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤตภ�ส   จ่�ยะสิทธิ์ 0-4259-1252 08-4684-7645
สว.สส. พ.ต.ท. ยวนใจ   หลักคำ� 0-4259-1252 08-4552-5692
สวป. ร.ต.อ. ชินภัทร   แสนมนตรี 0-4259-1252 08-1990-3400
สว.อก. ร.ต.อ. สนอง   จันทะค�ม 0-4259-1252 09-2341-6700

สภ.ศรีสงคราม     โทรศัพท์กล�ง  0-4259-9177

ผกก. พ.ต.อ. โชคชัย   อินทะนิน 0-4259-9177 08-1879-2407
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จรัส   โภค�แสง 0-4259-9177 08-8518-1533
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เดชชัย   วรรณพฤกษ์ 0-4259-9177 09-3424-1377
สวป. พ.ต.ท. กิตติ   มะโนร� 0-4259-9177 09-1682-7682
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เพ็ชร   กิจพฤกษ์ 0-4259-9177 08-8322-4978
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   ยกบัตร 0-4259-9177 08-0007-8971
สว.สส. พ.ต.ท. วศิน   พิมพะวงษ์ 0-4259-9177 08-5460-4299

สภ.ธาตุพนม    โทรศัพท์กล�ง  0-4254-1266  

ผกก. พ.ต.อ. ธีร์รัฐ   ทิพย์นพนนท์ 0-4254-0335 08-5156-5491
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรืองศักดิ์   ไชยอุดม 0-4254-0335 08-1959-0279
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   นิลเพ็ชร 0-4254-0335 08-4411-5252
สวป. พ.ต.ท. รัตนพงศ์   สุอริยพงษ์ 0-4254-0335 08-6596-5191
สวป. พ.ต.ต. จีรุฏฐ์   พิมพ� 0-4254-0335 08-1964-9438
พงส.ผนพ. พ.ต.อ. เสถียร   กิ่งช� 0-4254-0335 08-1955-7636
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญวัฒน์   นึกชัยภูมิ   0-4254-0335 08-7861-7698
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ชื่นต� 0-4254-0335 08-7855-8312
สว.สส. พ.ต.ท. จักรกฤษณ์   ภักดิ์ไธสง 0-4254-0335 08-7222-7566
สว.อก. ร.ต.อ. โฆษิต   หมอย� 0-4254-0335 08-2124-6702
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สภ.หลักศิลา       โทรศัพท์กล�ง 0-4253-0854
ผกก. พ.ต.อ. รัตนทัต   ศรีพล 0-4253-0854 08-1708-6735
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบัติ    ศรีปน 0-4253-0854 08-7490-0048
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุริยะ   โยธะก�รี 0-4253-0854 08-9416-2846
สวป. พ.ต.ท. ทวี    เก�ะกิ่ง 0-4253-0854 08-7863-7127
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมพร    ไวแสน 0-4253-0854 08-1871-7906
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิตรพิบูล   ม�ตย์นอก 0-4253-0854 09-8127-8996
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยยง        จันทรธโยธ� 0-4253-0854 08-7853-8872
สว.อก. พ.ต.ต. ก้องภพ     สนิทนวล 0-4253-0854 09-2945-6664

สภ.นาแก       โทรศัพท์กล�ง  0-4257-1256
ผกก. พ.ต.อ. วรเพชร   เพชรบรม 0-4257-1256 08-3371-3737
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐพล   ต้องเดช 0-4257-1256 08-4799-8929
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิสิทธิ์    จันทร 0-4257-1256 08-1974-1642
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   ต้นง�ม 0-4257-1256 08-1391-0778
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สังเวียน   ศรียศ 0-4257-1256 08-1975-6679
สวป. พ.ต.ท. เข็มช�ติ   อนันต� 0-4257-1256 08-9576-1184
สวป. พ.ต.ต. อลงกรณ์   กนกวรรณ 0-4257-1256 08-6370-5943
สว.สส. พ.ต.ท. สมช�ติ   เพชรโรจน์ 0-4257-1256 08-5748-7345
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ลักขณ�   อินทุวงศ์ 0-4257-1256 08-5608-3511

สภ.หนองบ่อ         โทรศัพท์กล�ง  0-4206-1488
สวญ. พ.ต.ท. มนตรี   ฉิมพ�ลี 0-4206-1488 09-8584-3370
สว.สส. พ.ต.ท. ดำ�รงศิลป์   จันทร์ส� 0-4206-1488 09-8176-6219
สวป. พ.ต.ต. ช�ตรี   แก้วเบ้� 0-4206-1488 08-1134-8059

สภ.พระซอง       โทรศัพท์กล�ง  0-4258-3131
สว. พ.ต.ท. สนิท  หงษ์สุวรรณ์ 0-4258-3131 08-1768-5672
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมพงษ์  แรงรอบ 0-4258-3131 08-5929-0915
สภ.ปลาปาก     โทรศัพท์กล�ง  0-4258-9045, 0-4258-9129
ผกก. พ.ต.อ. เพิ่มศักดิ์   ศรีโสด� 0-4258-9045 08-1872-7383
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สม�น   กิจสมพงษ์ 0-4258-9045 08-1739-3984
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สังคม   พรหมจันทร์ 0-4258-9045 08-5010-4737
สว.อก. พ.ต.ท. ณัฐชัญพงศ์   พ่วงกระสินธ์ 0-4258-9045 08-5761-7834
สวป. พ.ต.ท. ประจักร   ช�ญสมร 0-4258-9045 08-1872-5728
สว.สส. พ.ต.ท. ศรีบุญเรือง   ศรีนอม 0-4258-9045 08-4934-1180

สภ.หนองฮี     โทรศัพท์กล�ง  0-4258-5070
สวญ. พ.ต.ท. เสฎฐวุฒิ   รอดจันทร์ 0-4258-5070 08-1786-2143
สว.สส. พ.ต.ท. บัญช�   แพรสีนวล 0-4258-5070 08-7842-1538
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สม�น   คำ�ตัน 0-4258-5070 08-9571-5841
สวป. พ.ต.ต. อนุช�   ช�วไธสง 0-4258-5070 08-7299-2535
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สภ.กุตาไก้    โทรศัพท์กล�ง  0-4257-8318
สวญ. พ.ต.ท. ธรณินทร์   ศรีทอง 0-4257-8318 08-2133-6335
สวป. พ.ต.ท. นร�ธิป   ไชยคำ�ภ� 0-4257-8318 08-1871-8005
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โกเศษฐ์   คำ่�คูณ 0-4257-8318 08-8557-9177
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมพงษ์   แรงรอบ 0-4257-8318 08-5929-0915
สว.สส. พ.ต.ท. ประยูร   คำ�แหงพล 0-4257-8318 09-7017-5430

สภ.เรณูนคร    โทรศัพท์กล�ง  0-4257-9449
ผกก. พ.ต.อ. เอกชัย   น�ถึง 0-4257-9449 08-3515-6656
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมภพ   แก้วรุณคำ� 0-4257-9449 08-9204-4050
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยศพนธ์   สมอินอ้อย 0-4257-9449 09-3264-4868
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   สัมฤทธิ์สกุลชัย 0-4257-9449 08-3291-9563
สวป. พ.ต.ท. ดำ�รง   ภูผ�ลินิน 0-4257-9449 08-2112-8211
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัตติย�   เขียวมณีรัตน์ 0-4257-9449 06-1154-8727
สว.สส. พ.ต.ต. วสิษฐ   เมืองน�ม 0-4257-9449 08-1129-6354

สภ.นาโดน    โทรศัพท์กล�ง  0-4257-9626

สว. พ.ต.ท. เข็มช�ติ   อนันต� 0-4257-9626 08-9576-1184

สภ.นาหว้า     โทรศัพท์กล�ง  0-4259-7086
ผกก. พ.ต.อ. สุชัย   เช�ว์พร้อม 0-4259-7086 08-1261-5171
รอง  ผกก.ป. พ.ต.ท. ประส�ท   ป�ปะข� 0-4259-7086 08-3346-2493
รอง  ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์   บุญเสริม 0-4259-7086 08-9044-0022
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยทัศรัศมิ์    พรหมศิริ 0-4259-7086 08-9841-9807
สวป. พ.ต.ต. วิภูษิต   เปรื่องธรรมกุล 0-4259-7086 08-9617-8029
สว.สส. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์    พรมแสง 0-4259-7086 08-9421-7773
สว.อก. พ.ต.ท. อัครวัฒน์   สุริยะพงศ์กร 0-4259-7086 09-0339-5390

สภ.โพนสวรรค์   โทรศัพท์กล�ง  0-4259-5097
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   พยัคฆ์มะเริง 0-4259-5097  08-5743-9377
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิชัย   จุลลนันท์ 0-4259-5097  08-8744-4704
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษณพล   ประกิ่งเพชร 0-4259-5097  08-1966-1318
สวป. พ.ต.ท. วัชรินทร์   จิน�ยศ 0-4259-5097  08-9861-2740
สว.สส. ร.ต.อ. ภ�ศ   สุวรรณ์ 0-4259-5097  08-9840-0658
สว.อก. พ.ต.ท. เสริมเกียรติ   ช�ภู่พวง 0-4259-5097  08-1432-5256
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีรวุฒิ   ดั่งเกษี 0-4259-5097  08-1052-5013

สภ.นาทม   โทรศัพท์กล�ง  0-4291-9191
ผกก. พ.ต.อ. ช�ญศิลป์   น�สูงชน 0-4251-9191 08-4794-6286
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมยงค์   วงษ์ส�รักษ์ 0-4251-9191 08-7945-8785
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชลอ   ยอดเงิน 0-4251-9191 08-2118-8039
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประวัติ   พลสุวรรณ์ 0-4251-9191 08-6857-9335
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สว.อก. ร.ต.อ. ปุณมนัส   สังสุวรรณ 0-4251-9191 08-5047-5132
สวป. พ.ต.ท. สุนัน   ช�ญชำ�นิ 0-4251-9191 08-9710-9060
สว.สส. พ.ต.ต. สุรศักดิ์   กิตติภัทรจรรย� 0-4251-9191 08-1749-1454

สภ.วังยาง   โทรศัพท์กล�ง  0-4259-7010
ผกก. พ.ต.อ. รัชพล   บุนน�ค 0-4257-7010 08-9897-2222
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธัชชัย   ใยศิริกุล 0-4257-7010 08-6654-8556
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เทวินทร์   วิโรพรหม 0-4257-7010 08-9569-5399
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยงยุทธ   ผิวพรรณ์ 0-4257-7010 09-0353-5632
สว.สส. ร.ต.อ. เจษฎ�   ว่องไว 0-4257-7010 08-8563-2419
สวป. พ.ต.ท. วิโรจน์   แกล้วกสิกรรม 0-4257-7010 08-7859-7615
สว.อก. พ.ต.ท. นิรุท   จันทร์เพ็ง 0-4257-7010 08-9009-3582

ต�ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	 Maha	Sarakham	Provincial	Police	
470  ถนนนครสวรรค์  ต�าบลตลาด  อ�าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000

โทรศัพท์กลาง  0-4371-1098, 0-4372-3550    โทรสารกลาง  0-4371-1513

Web Site : www.mahasarakham.police.com   E-mail : mahasarakhampolice@gmail.com                               
ผบก. พล.ต.ต. พินิต   มณีรัตน์ 0-4372-1368 08-1855-9191
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนันท์ชัย   สุข� 0-4372-5894 09-3459-5698
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   น�ถวิล 0-4371-1098 08-1661-2160
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรพล   มะกลำ่�ทอง 0-4371-1098 08-1649-6503
รอง ผบก. พ.ต.อ. บรรพต   เทพพ�นิช 0-4371-1098 08-1781-8584
รอง ผบก. พ.ต.อ. พ�นทอง   สุวรรณจูฑะ 0-4371-1098 08-1471-1555
รอง ผบก. พ.ต.อ. อิทธิพล   สุวรรณวัฒนะ 0-4372-3552 08-6711-8110
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ. อรรถพล   วรลักษณ์ภักดี 0-4372-1368 09-4980-9162

ฝ่ายอ�านวยการ  

ผกก. พ.ต.อ. วันชัย   ยังเทียน 0-4371-1098 08-1769-8352
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีรพงค์   ฉิมคล้�ย 0-4371-1098 08-0199-1722
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ�ยุทธ   ธนส�รโสภิณ 0-4371-1098 08-3332-2199
สว.(กพ.) พ.ต.ท.หญิง พรยุพ�   โนนต�ไทย  0-4371-1098 08-6861-7562
สว.(กพ.) พ.ต.ต.หญิง รัชนี   วิริยะ  0-4371-1098 08-1769-6370
สว.(นผ.) ร.ต.อ. ธ�นินท์   คำ�สุวรรณ 0-4371-1098 08-8560-1566
สว.(กบ.) พ.ต.ท. เรืองวิทย์   ศรีทร�ยมูล 0-4371-1098 09-1702-6198
สว.(กง.) ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์   เหล่�นรสิงห์ 0-4371-1098 09-5671-0063
สว. พ.ต.ท. ปรีช�   ตะนะแสง 0-4371-1098 08-9714-3431

กลุ่มงานสอบสวน  

พงส.ผทค. พ.ต.อ. กฤษฎิณทร์   จันทรศรีช� 0-4371-1098 09-3328-0276
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พชธกร   พรหมอ้น 0-4371-1098 08-5854-4377
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สืบสกุล   เกงขุนทด 0-4371-1098 08-4036-3181
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กองก�ากับการสืบสวน  

ผกก. พ.ต.อ. ชัยโรจน์   น�คร�ช 0-4372-5738 08-5000-0200
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษฏิ์ภิวัชร์   ปรีด�พันธุ์ 0-4372-5738 08-3281-5454
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญชัย   สีห�ม�ตย์ 0-4372-5738 08-1830-0391
สว. พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์   เวียงบ�ล 0-4372-5738 08-9571-5945
สว. พ.ต.ท. นนภูริช   เดชธนดุล 0-4372-5738 09-5591-1545
สว. พ.ต.ต. นรวิชญ์   แสงทัพ 0-4372-5738 08-6577-1758
สว. พ.ต.ต. ดุสิต   ภูหงษ์เพชร 0-4372-5738 -
สว. พ.ต.ท.หญิง กษิร�   วงษ์สินธุ์ 0-4372-5738 08-7676-7367

สภ.เมืองมหาสารคาม   โทรศัพท์กล�ง  0-4371-1205   โทรส�รกล�ง  0-4372-3671
ผกก. พ.ต.อ. อุดมศักดิ์   เปลี่ยนขำ� 0-4371-1205 08-1471-7458
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประยุทธ์   พิทักษ์เผ่�สกุล 0-4371-1205 08-7221-2666
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูวดล   ขึมกระโทก 0-4371-1205 08-1708-0392
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฐิติพงศ์   อนุพงศ์พิพัฒน์ 0-4371-1205 08-1647-1080
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมยศ   ศรีพระคุณ 0-4371-1205 08-0020-6444
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุขกวี   ศรีอิส�ณ 0-4371-1205 08-9714-7177
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วุฒ   ศรีวิลัย 0-4371-1205 08-7223-7799
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิสูตร   บุริม�ศ 0-4371-1205 08-4600-9440
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงษ์   อุดมเดช 0-4371-1205 08-5642-4841
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพบูลย์   ฐิติญ�ณวิโรจน์ 0-4371-1205 08-7225-1009
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�เริง   นวลแก้ว 0-4371-1205 08-1749-7462
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมม�ส   สถิตวัฒน์ 0-4371-1205 08-6851-0969
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงษ์   เย�วนิจ 0-4371-1205 08-1977-7284
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุภ�พชน   เตื่อยม� 0-4371-1205 08-1050-3649
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มิตรธิศ�ล   นรช�ญ 0-4371-1205 08-5754-7650
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิชญ์ศรุต   บำ�รุงส�นต์ 0-4371-1205 08-8317-6870
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรัช   รัตนวงษ� 0-4371-1205 08-9842-3316
สวป. พ.ต.ท. เกียรติขจร   อุดรเขต 0-4371-1205 08-1729-5322
สวป. พ.ต.ท. ขวัญชัย   อัตโณ 0-4371-1205 08-6240-0033
สวป. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   ทองหล�ง 0-4371-1205 08-1974-8257
สวป. พ.ต.ต. ปรัชญ�   ต้นกันย� 0-4371-1205 08-9174-5943
สว.สส. พ.ต.ต. ไกรทอง   ชัยสิงห์ 0-4371-1205 08-3346-3458
สว.จร. พ.ต.ต. กตตน์   ภูดวงจิตร 0-4371-1205 08-9681-6135
สว.อก. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   สิทธิเร�ะ 0-4371-1205 08-1258-4545

สภ.พยัคฆภูมิพิสัย    โทรศัพท์กล�ง  0-4379-1395    โทรส�รกล�ง  0-4379-1191
ผกก. พ.ต.อ. ณัฐชัย   คงบุญ 0-4379-1395 08-3336-3699
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิติวุฒิ   อุทป� 0-4379-1395 08-8549-9669
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   ไชยโภชน์ 0-4379-1395 08-1261-0371
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สม�น   แสงสว่�ง 0-4379-1395 08-8311-9547
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   บึงมุม 0-4379-1395 08-9863-7647
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บ�รมี   วงษ์อินต� 0-4379-1395 08-1050-3730
สวป. พ.ต.ท. ธนิต   ใจนิยม 0-4379-1395 08-9947-7464
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฐชัย   ผ�ต�กแดด 0-4379-1395 08-1975-3873
สว.อก. พ.ต.ท. สมช�ย   อ่อนศรีดอนทอง 0-4379-1395 08-3173-7280

สภ.บรบือ        โทรศัพท์กล�ง  0-4377-1663     โทรส�รกล�ง  0-4377-1663
ผกก. พ.ต.อ. อน�วิล   ภู่เงิน 0-4377-1663 08-7056-1367
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ณฤทธิ์   น�มม�วงษ์ 0-4377-1663 08-1975-3397
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวรรณ   นูเพ็ง 0-4377-1663 08-0413-9086
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนพล   ท�ทอง 0-4377-1663 08-7856-6633
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บัญช�   ไชยรส 0-4377-1663 09-1060-5662
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สว่�ง   เดชบุรัมย์ 0-4377-1663 08-6856-3949
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กริชเทพ   วรรณประไพ 0-4377-1663 08-7234-1093
สวป. พ.ต.ท. ยงยุทธ   วรส�ร 0-4377-1663 08-2362-2254
สว.สส. พ.ต.ต. เอนก   รัฐหนองขี 0-4377-1663 08-9861-2250
สว.อก. พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์   เขียวกลม 0-4377-1663 08-5008-0808

สภ.โกสุมพิสัย โทรศัพท์กล�ง  0-4376-1191, 0-4376-1460  โทรส�รกล�ง  0-4376-1460   
ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   สัตยพัฒน์ 0-4376-1460 08-6854-0999
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิโรจน์   สีนำ้�เงิน 0-4376-1460 08-1263-2822
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชรัช   จันทร์สุระ 0-4376-1460 08-4824-4141
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุดม   ภูคำ�สอน 0-4376-1460 08-1974-3430
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฐ�กร   บุ้งทอง 0-4376-1460 08-4402-4044
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติพิชญ์   ภูตะโชติ 0-4376-1460 08-3146-3963
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จตุรงค์   ดรอ่อนเบ้� 0-4376-1460 09-9476-6720
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระชัย   บรรพจันทร์ 0-4376-1460 08-3287-4233
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศร�วุฒิ   โยชน์เมืองไพร 0-4376-1460 08-1924-3395
สวป. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   บุญโชติ 0-4376-1460 08-7429-6415
สว.สส. พ.ต.ท. ไตรมิตร   มูลผ�ล� 0-4376-1460 08-5755-6965
สว.อก. พ.ต.ท. สุภรณ์   ดวงมะฮุง 0-4376-1460 08-6227-1094

สภ.เชียงยืน   โทรศัพท์กล�ง  0-4378-1077-78   โทรส�รกล�ง  0-4378-1077-78      
ผกก. พ.ต.อ. นพ   นรช�ญ 0-4378-1077-78 08-1872-9145
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุรัตน์   ฉิมทิม 0-4378-1077-78 08-1392-4545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชินวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ 0-4378-1077-78 08-9177-3753
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์เดช   นิมิตร 0-4378-1077-78 08-9056-2101
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยันต์   แก้วนิสัย 0-4378-1077-78 08-1965-1209
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยูร   ส�ยสุด 0-4378-1077-78 08-1545-8843
สวป. พ.ต.ท. อภิรักษ์   ศรีห�รักษ� 0-4378-1077-78 08-8561-4628
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระพล   ดวงธิส�ร 0-4378-1077-78 08-6245-3817
สว.อก. พ.ต.ท. ธนกฤต   เนืองพุด 0-4378-1077-78 08-1865-4300
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สภ.วาปีปทุม    โทรศัพท์กล�ง  0-4379-9193    โทรส�รกล�ง  0-4379-9193
ผกก. พ.ต.อ. วิศักดิ์   อินทกรอุดม 0-4379-9193 08-1768-1191
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรกฤษณ์   อุดมชัย 0-4379-9193 08-9940-4666
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประเทืองทิน   วงศิริ 0-4379-9193 08-7214-0608
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพบูลย์   วงค์อินต� 0-4379-9193 08-6636-1124
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทวี   ไชยสีด� 0-4379-9193 08-1964-7357
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สถิตย์  ชัยธ�นี 0-4379-9193 08-2115-7223
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุประวีณ์   ปุริส� 0-4379-9193 08-3328-5882
สวป. พ.ต.ท. สมชิต   วิททะไชย 0-4379-9193 08-4076-8399
สว.สส. พ.ต.ท. ธิติพงศ์   วิเศษวงศ� 0-4379-9193 08-3335-3446
สว.อก. พ.ต.ต. จำ�รัส   เกตุแสง 0-4379-9193 08-9863-4479

สภ.กันทรวิชัย    โทรศัพท์กล�ง  0-4378-9019   โทรส�รกล�ง  0-4378-9019
ผกก. พ.ต.อ. เศกสรร   สุขประเสริฐ 0-4378-9019 08-1661-3901
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรีช�   เก่งส�ริกิจ 0-4378-9019 08-9620-7739
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัญญ�   แก้วม�ล� 0-4378-9019 08-1320-0217
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�คร    พูลมะเริง 0-4378-9019 08-6238-8998
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   น�มวิเศษ 0-4378-9019 08-9709-9988
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมภพ   สุขวิชัย 0-4378-9019 09-9791-1579
สวป. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ใบปอด 0-4376-1460 09-3526-7705
สว.สส. ร.ต.อ. อำ�น�จ   เศษสุ 0-4378-9019 08-8563-5040
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เส�วนีย์   กุญชะโร  0-4378-9019 08-9638-6378

สภ.นาเชือก   โทรศัพท์กล�ง  0-4377-9177    โทรส�รกล�ง  0-4377-9177
ผกก. พ.ต.อ. วีระโรจน์   กรวยสวัสดิ์ 0-4377-9177 09-3532-9576
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรพันธุ์   จันห�ญ 0-4377-9177 08-1601-8502
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ม�ศม�ลัย 0-4377-9177 08-6888-8726
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ละเอียด   พ�ล�  0-4377-9177 08-1561-9591
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไชย   นิลจันทร์ 0-4377-9177 08-4404-2778
สวป. พ.ต.ท. แดง   ดวงต�ไท้ 0-4377-9177 08-0199-1663
สว.สส. พ.ต.ท. บุญสวน   สุรักษ� 0-4377-9177 08-1546-6248
สว.อก. พ.ต.ท. ขวัญชัย   ธนูช�ญ 0-4377-9177 08-9279-4147

สภ.นาดูน   โทรศัพท์กล�ง  0-4379-7103    โทรส�รกล�ง  0-4379-7103
ผกก. พ.ต.อ. สงวนศักดิ์   พูลทรัพย์ 0-4379-7130 08-1955-0198
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี    สิมม� 0-4379-7130 08-6226-6485
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิชัย    สิมล� 0-4379-7130 08-1546-0871
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัฒน�    บุตรโท 0-4379-7130 08-1768-3028
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศักด์ิสทิธ์ิ    ศริิประภ�นนท์กลุ  0-4379-7130 08-5458-5483
สวป. พ.ต.ท. พินิจ   คำ�มี 0-4379-7130 08-9943-9731
สว.สส. พ.ต.ท. สุนทร   ประจักโก 0-4379-7130 08-3455-7191
สว.อก. พ.ต.ต. นักรบ   แสงจันโท 0-4379-7130 08-1975-6001
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สภ.แกด�า   โทรศัพท์กล�ง  0-4378-7123   โทรส�รกล�ง  0-4378-7123
ผกก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   เปลี่ยนขำ� 0-4378-7123 08-1871-2503
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วชิรญ�ณ   ชะนะสิทธิ์ 0-4378-7123 08-7111-8099
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์   สวัสดิ์จู 0-4378-7123 08-5903-4598
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพจน์   ส�คร 0-4378-7123 08-8070-7574
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรวุฒิ   ดีสุรกุล 0-4378-7123 08-7038-0276
สวป. พ.ต.ท. โอฬ�ร   สีตะปัน 0-4378-7123 08-3404-5925
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระยุทธ   ภูวดลผ�แดง 0-4378-7123 08-7715-0488
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์   ท�น� 0-4378-7123 08-6236-6833

สภ.ยางสีสุราช   โทรศัพท์กล�ง  0-4372-9303    โทรส�รกล�ง  0-4372-9303
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   สุริยะ 0-4372-9303 08-1544-1353
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�นวย   เสน�หนอก 0-4372-9303 08-9710-6337
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัทเดช   น�มอ�ม�ตย์ 0-4372-9303 09-9458-6216
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพันธ์   เคลือช� 0-4372-9303 08-6854-8086
สวป. พ.ต.ท. ยุทธพงศ์   ชนะโยธ� 0-4372-9303 08-5742-4560
สว.สส. พ.ต.ต. ปณสิทธิ์   ฤทธิรงค์ 0-4372-9303 08-7066-7707
สว.อก. พ.ต.ท. อนันต์   ยุทธโกศ� 0-4372-9303 08-9692-6814

สภ.กุดรัง     โทรศัพท์กล�ง  0-4372-8191    โทรส�รกล�ง  0-4372-8250
ผกก. พ.ต.อ. พันกฤษณ์   วิชญชีวินทร์ 0-4372-8191 08-1954-9444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิร�ช   คำ�รินทร์ 0-4372-8191 08-9709-7997
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญช่วย   จันทร์ศิริ 0-4372-8191 08-1975-6359
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรงค์   แสนเทพ  0-4372-8191 08-1545-6707
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิทักษ์   กองทัพไทย 0-4372-8191 08-4334-7398
สวป. พ.ต.ท. สุรช�   พรหมผุย 0-4372-8191 08-3141-4488
สว.สส. พ.ต.ท. ไมตรี   โปร่งจิตร 0-4372-8191 08-6851-9252
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ธนิตต�   โสด�ภักดิ์ 0-4372-8191 08-1918-7209

สภ.ชื่นชม       โทรศัพท์กล�ง  0-4375-1210     โทรส�รกล�ง  0-4375-1210
ผกก. พ.ต.อ. กิจจ�   แสงชวลิต 0-4375-1210 08-1499-7155
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษฎ�   ประไพบูลย์ 0-4375-1210 08-1668-5447
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองสุข   ไชยวงษ์จันทร์ 0-4375-1210 08-6857-6813
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ภคว�มนตรี 0-4375-1210 08-4454-3435
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กมล   ศิริพันธ์ 0-4375-1210 08-3359-2507
สวป. พ.ต.ท. ยอดเพชร   โคทน� 0-4375-1210 08-9711-9102
สว.สส. พ.ต.ต. พงษ์เทพ   ยลอนันต์ 0-4375-1210 09-5662-3141
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริภ�พ   จันทร์ดก 0-4375-1210 08-6873-8763

สภ.เขวาใหญ่       โทรศัพท์กล�ง  0-4375-4088    โทรส�รกล�ง  0-4375-4088
ผกก. พ.ต.อ. อนุสรณ์   มั่งมี 0-4375-4088 08-1887-8979
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   อ�ม�ตย์สมบัติ 0-4375-4088 08-1601-2330
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทธินันท์   ชำ�น�ญ 0-4375-4088 08-9622-1145
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมพร   เหล่�สมบัติ 0-4376-2896 09-1689-8736
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉลอง   เลพล 0-4376-2896 08-4743-7913
สวป. พ.ต.ท. สมภพ   ป�นะใน 0-4375-4088 08-5162-4157
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ต�ละซอน 0-4375-4088 08-1053-5301
สว.อก. พ.ต.ต. คมกริช   วงษ์ช�รี 0-4375-4088 08-6864-1441

สภ.กู่ทอง  โทรศัพท์กล�ง  0-4398-8555    โทรส�รกล�ง  0-4398-8555
สวญ. พ.ต.ท. จตุรงค์   มหิทธิโชติ 0-4398-8567 08-6221-1144
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พุธ   ช�ด� 0-4398-8555 08-9715-6688
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณกรณ์   รักแร่  0-4398-8555 08-0757-2674
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปรีช�กร   แสนเมือง 0-4398-8555 08-9277-5811
สวป. พ.ต.ท. กิตติภพ   จันท�ศรี 0-4398-8555 08-4510-0535
สว.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   โพธิ์จันทร์ 0-4398-8555 08-8572-6724

สภ.ดอนหว่าน  โทรศัพท์กล�ง  0-4390-0070     โทรส�รกล�ง  0-4390-0070
สวญ. พ.ต.ท. จำ�รัส   จันแดง 0-4390-0070 08-3033-8226
สวป. พ.ต.ท. เฉลิมช�ติ   ทิพยวิชิน 0-4390-0070 08-7423-3589
สว.สส. พ.ต.ท. น�วิน   อุ่นใจชน 0-4390-0070 08-5413-7276
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สังคม   ปองไป 0-4390-0070 08-3092-8065
สภ.ราษฎร์เจริญ   โทรศัพท์กล�ง  0-4399-2035     โทรส�รกล�ง  0-4399-2035
สวญ. พ.ต.ท. เจษฎ�   เปรมโต 0-4399-2035 08-1974-6568
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองคำ�  พลอ�จทัน  0-4399-2035 08-7491-7686
สวป. พ.ต.ต. ดำ�รงค์   บรรจงรอด 0-4399-2035 08-7428-1938
สว.สส. พ.ต.ท. จุลดิษฐ์   แก้วดอนไพร 0-4399-2035 08-1856-4628

สภ.เหล่า   โทรศัพท์กล�ง  0-4376-2896    โทรส�รกล�ง  0-4376-2896
สวญ. พ.ต.ท. ไพชยนต์   วงศ์วุฒิโท 0-4376-2896 08-0193-0866
สวป. พ.ต.ท. วิศิษฐ์   วงศ์มั่น  0-4376-2896 08-4545-8564
สว.สส. พ.ต.ท. วิจิตร   ทดคุย 0-4376-2896 08-9395-6915
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โชติ   ศรีเชียงห� 0-4376-2896 08-2852-4612
พงส.ผนก. พ.ต.ท. แสงเพชร   อ�จสุโพธิ์ 0-4376-2896 08-8320-1579

สภ.นาข่า   โทรศัพท์กล�ง  0-4399-1471    โทรส�รกล�ง  0-4399-1471
สวญ. พ.ต.ท. พงษ์ศิริ   พลเยี่ยม 0-4399-1471 08-7852-9510
สวป. พ.ต.ท. เกียรติยศ   จันทร์สะอ�ด 0-4399-1471 08-1974-3125
สว.สส. พ.ต.ต. ฤทธิกร   ทองนุช 0-4399-1471 08-9569-2901
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   ประตังเวส� 0-4399-1471 08-3146-1244
พงส.ผนก. พ.ต.ต. คำ�พอง   ดังก้อง 0-4399-1471 08-8513-0828

สภ.ปอพาน   โทรศัพท์กล�ง  0-4398-9055   โทรส�รกล�ง  0-4398-9055
สว. พ.ต.ท. อัยรัตน์   ถ�วรเรืองฤทธิ์ 0-4398-9055 09-3320-5746
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์   คำ�ย� 0-4398-9055 08-9570-4559
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สภ.นาสีนวน   โทรศัพท์กล�ง  0-4375-2144   โทรส�รกล�ง  0-4375-2144
สว. พ.ต.ท. พีระพัทธ์   เทพบรรห�ร 0-4375-2144 09-8464-3564
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บรรลุ   สินน� 0-4375-2144 09-2570-4978

สภ.มะค่า    โทรศัพท์กล�ง  0-4377-4091    โทรส�รกล�ง  0-4377-4209

สว. พ.ต.ต. สมจิตร   ช�ล�เช�ว์วิรุฬน์ 0-4377-4091 08-7067-4055

สภ.หนองซอน   โทรศัพท์กล�ง  0-4375-2111   โทรส�รกล�ง  0-4375-2111
สว. พ.ต.ต. วิโรจน์   น�หนองข�ม 0-4375-2111 08-9420-2989
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธรรมรัต   ศรีบรรเท� 0-4375-2111 08-1445-5673

สภ.ท่าตูม   โทรศัพท์กล�ง  0-4379-3162    โทรส�รกล�ง  0-4379-3047
สว. พ.ต.ท. พรชัย   คุณ�เมือง 0-4379-3162 09-0269-8900
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เชษฐ�   ผด�วงศ์ 0-4379-3162 08-6237-3210
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ด�ว   ฐ�นะกอง 0-4379-3162 08-1380-8143

สภ.ก�าพี้   โทรศัพท์กล�ง  0-4399-0057    โทรส�รกล�ง  0-4399-0057
สว. พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   ขันศรีมนต์ 0-4399-0057 08-4791-0007
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มังกร   สอนอ้น 0-4399-0057 08-5642-2503

ต�ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร	 Mukdahan	Provincial	Police	
ถนนแก้วกินรี  ต�าบลมุกดาหาร  อ�าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000

โทรศัพท์กลาง  0-4261-1455  โทรสารกลาง  0-4261-1617

Web Site : www.mukdahan.police.go.th           E-mail : infomukdahan@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วิทวัส   บูรณสมภพ 0-4261-1555 [16] 08-1558-3131
รอง ผบก. พ.ต.อ. เอกชัย   อนันตชัย 0-4261-1455 08-1947-7964
รอง ผบก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   แก้วเนตร 0-4261-1455 09-3435-8677
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิษณุ   วัตถุ 0-4261-1455 08-1872-3850
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัชชัย   วงศ์สุนะ 0-4261-1455 08-1661-6111
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   ไทยพุทร� 0-4261-1455 08-1661-3373

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กวีกฤษฏิ์   ชูวงศ์เหมือนแท้ 0-4261-1455 [21] 08-1809-7172
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชูพล   อ่อนชัย 0-4261-1455 [21] 08-8710-8933
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   ผ�ลิก� 0-4261-1455 [21] 08-9569-6896
สวป. พ.ต.ท. วิชิต   เยื่อใย 0-4261-1555 [21] 08-4516-7323
สว. (ง�นธุรก�รฯ) พ.ต.ท.หญิง ว�ศินี   อนุกิจพ�นิช 0-4261-1455 [19] 08-4785-3067
สว. (ง�นนโยบ�ยและแผน) พ.ต.ต.หญิง ปุณณภ�   สมวงศ์ 0-4261-1455 [20] 08-1866-0211
สว. (ง�นคว�มมั่นคงฯ) พ.ต.ต. รัช   เบ้�สวัสติไชย 0-4261-1455 [20] 08-9716-0469
สว. (ง�นงบประม�ณฯ) พ.ต.ท. ชัยยันต์   สอนเสียม 0-4261-1563 [22] 08-1872-4915
สว. (ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุงฯ) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   รัดสีสม 0-4261-1112 08-3147-7132
สว. (ง�นเทคโนโลยสี�รสนเทศฯ) พ.ต.ต. ปิยเดช   พบสมัย 0-4261-1455 [17] 08-1739-5824
สว. (นิติกร) พ.ต.ต. วีระศักดิ์   เชื้อกล�ง 0-4261-1455 08-1470-2398
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กองก�ากับการสืบสวน 

ผกก. พ.ต.อ. ภณกช   หรรษ� 0-4263-0126 08-1708-1810
รอง ผกก. พ.ต.ท. น�ม   พ�นิชนอก 0-4263-0126 08-9569-5654
สว. พ.ต.ท. ศักดิ์ด�   น�คประสิทธิ์ 0-4263-0126 08-3355-7677
สว. พ.ต.ต. ศรีสย�   ว่องไว 0-4263-0126 09-3929-1340
สว. ร.ต.อ. อุกฤษฎ์   สังฆะมณี 0-4263-0126 08-0541-4052

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. หมั่น   สิงหสุต 0-4261-1455 [11] 08-1872-4874

สภ.เมืองมุกดาหาร    โทรศัพท์กล�ง   0-4261-1333       โทรส�รกล�ง   0-4263-3534
ผกก. พ.ต.อ. วีระเดช   เลขะวรกุล 0-4263-3529 08-9841-3300
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุริยันต์   จินด�วัลย์ 0-4261-1333 08-6175-4999
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�คริต   รักษ�ศิลป์ 0-4261-1333 08-4428-3473
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มงกุฏเพชร   ธ�นี 0-4261-1333 08-7231-5060
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นำ�ชัย   ศรีเวียง 0-4263-3531 08-1739-7478
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตเตชิษฐ์   บำ�รุง   0-4261-1333 08-1661-1360
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   สิตวงษ์ 0-4261-1333 08-1545-2625
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   ภูน�เมือง 0-4261-1333 08-5750-8907
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กวี   เสนนอก 0-4261-1333 08-9620-6819
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คเชนทร์   พันนุม� 0-4261-1333 08-1710-1021
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจด็จ   ปรีพูล 0-4261-1333 08-9277-0925
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประหัส   ปล�ยด่วน 0-4261-1333 08-8557-3854
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิวัฒน์   แสนสุข 0-4261-1333 08-1061-7011
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พงลด�   ไมตรี 0-4261-1333 08-9863-2246
สว.จร. พ.ต.ท. วิทย�   หินโยธ� 0-4261-1333 08-3338-6600
สวป. พ.ต.ท. พิชิต   ศรีวรรณ� 0-4261-1333 08-5680-4016
สวป. พ.ต.ท. ชินดล   ง�มสุทธิ 0-4261-1333 08-1403-0735
สวป. พ.ต.ต. ฉัตรมงคล   บุญกล�ง 0-4261-1333 08-1875-6888
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   วงษ์เส 0-4261-1333 08-4686-1919
สวป. พ.ต.ต. นิยม   ดลร�ษี 0-4261-1333 08-7220-9039

สภ.ค�าชะอี    โทรศัพท์กล�ง  0-4269-1055     โทรส�รกล�ง  0-4269-1054
ผกก. พ.ต.อ. จตุรงค์   เปรมศิริ 0-4269-1055 08-1684-7156
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกษ�   ตันสมรส 0-4269-1055 08-3147-0066
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พัฒน�   ค�ดพันโน 0-4269-1055 08-9569-6985
พงส.ผนพ.หน.ง�นสอบสวน พ.ต.ท. ชัย   ร่มธรรมไทร 0-4269-1055 06-1154-1924
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   พ�ภักดี 0-4269-1055 08-7955-0405
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทงศักดิ์   โพธิ์โหน่ง 0-4269-1055 08-8572-0679
สวป. พ.ต.ท. ชำ�นิ   เมินขุนทด 0-4269-1055 08-1871-9425
สว.สส. พ.ต.ท. สุพัฒน์   กองศรี 0-4269-1055 08-1877-8191
สว.อก. พ.ต.ต. ประช�   มูลส�ร 0-4269-1055 08-1833-4286
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สภ.ดอนตาล   โทรศัพท์กล�ง   0-4268-9099           โทรส�รกล�ง  0-4268-9099
ผกก. พ.ต.อ. พิษณุ   บรรลุศิลป์ 0-4268-9099 08-1593-1233
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุขขี   บุญเต็ม 0-4268-9099 08-1997-8828
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บรรพต   สุขบท 0-4268-9099 08-1799-2403
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมศักดิ์   หอมบุญมี 0-4268-9099 08-4602-0646
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   ชัยหงส์ษ� 0-4268-9099 08-3339-0153
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชิดช�ย   คำ�บุญ 0-4268-9099 08-1718-7910
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิทูรย์   เจริญอ�จ 0-4268-9099 08-4515-5211
สวป. พ.ต.ต. พลไชย   ภูจอมจิตร 0-4268-9099 08-6227-4201
สว.สส. ร.ต.อ. ปกรณ์    เรือนแสน 0-4268-9099 08-9410-9077
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติโชติ   กุลกิจ 0-4268-9099 08-8548-0021

สภ.นิคมค�าสร้อย    โทรศัพท์กล�ง  0-4268-1131      โทรส�รกล�ง  0-4268-1131
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   น�คทั่ง 0-4268-1131 08-9293-9449
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อรัญ   รักก�ร 0-4268-1131 08-1171-3685
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประภ�ส   สุจันท� 0-4268-1131 08-3353-7737
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชย�นนท์   นิติกุล 0-4268-1131 08-7924-8020
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชรวิตต์   ทับทิมไสย์ 0-4268-1131 08-5002-8090
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีระชัย   สมประสงค์  0-4268-1131 08-1544-8251
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิติวัฒน์   คนห�ญ   0-4268-1131 08-1053-2942
สวป. พ.ต.ท. อนุวัฒน์   สุทธิสนธ์ 0-4268-1131 08-3409-7363
สว.สส. ร.ต.อ. ต่อฤทธิ์   ศิล�คุปต์ 0-4268-1131 08-3291-4999
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุธิด�   แก้วเพชร 0-4268-1131 08-6646-2711

สภ.ดงหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-4269-7049    โทรส�รกล�ง  0-4269-7049
ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   ถ�วรพจน์ 0-4269-7049 08-7952-2805
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสกสิทธ   ทวีชัย 0-4269-7050 08-8572-6282 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระวุฒิ   เสียงใส 0-4269-7051 09-0840-5767
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักรินทร์   โพธิน�ม 0-4269-7052 08-2850-0810
สวป. พ.ต.ต. ผงเพชร   ท�ซ้�ย 0-4269-7053 08-9862-0170
สว.สส. พ.ต.ท. ส�คร   ชมวีระ 0-4269-7054 08-5758-8919
สว.อก. พ.ต.ท. เด่น   อ่อนป�น 0-4269-7055 08-9518-4791

สภ.หว้านใหญ่  โทรศัพท์กล�ง  0-4269-9099     โทรส�รกล�ง  0-4269-9099
ผกก. พ.ต.อ. พ�ชื่น   ภ�ณุพินทุ 0-4269-9099 08-1639-9096
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรจิต   จันทร์แดง 0-4269-9099 08-5117-7709
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกรียงไกร   กุญชร 0-4269-9099 08-6455-5726
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระ   เทพภูเวียง 0-4269-9099 08-9843-6180
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บัญช�   ศรีษะภูมิ 0-4269-9099 08-1964-9706
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   สุวะศรี 0-4269-9100 08-9427-1127
สว.อก. พ.ต.ต. รัตนะ   เอี่ยมนูน 0-4269-9099 09-0023-9484
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สวป. พ.ต.ต. ถ�วร   ยอดยรรยง 0-4269-9099 08-9812-4156
สว.สส. พ.ต.ต. จำ�เนียร   เศษฤทธิ์ 0-4269-9099 08-7922-2572
สว.อก. พ.ต.ต. รัตนะ   เอี่ยมนูน 0-4269-9100 09-0023-9484

สภ.หนองสูง   โทรศัพท์กล�ง  0-4263-5183       โทรส�รกล�ง  0-4263-5183

ผกก. พ.ต.อ. กฤตนัย   บัวพันธ์ 0-4263-5183 08-1974-8163
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐฐ์   อภิณัฐธนสมบัติ 0-4263-5183 08-8539-7177
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โอภ�ส   วงษ์คำ�ห�ญ 0-4263-5183 08-1700-9129
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวี   ปะม� 0-4263-5183 08-6225-9107
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพิศ   ย�มดี 0-4263-5183 08-5852-8327
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เมธี   กุลวงศ์ 0-4263-5183 08-8747-3975
สวป. พ.ต.ท. ธีรพล   มนต์ดี 0-4263-5183 08-5465-2929
สว.สส. พ.ต.ท. วิทิพย์   โพธิ์สุข 0-4263-5183 08-0415-3891
สว.อก. พ.ต.ต. โชติวิทย์   เกตุดิษฐ์ 0-4263-5183 08-1738-3976

สภ.ผึ่งแดด      โทรศัพท์กล�ง  0-4263-6206    โทรส�รกล�ง  0-4263-3206

ผกก. พ.ต.อ. พุฒินันท์   อำ�พันธ์ 0-4263-3206 09-4268-5596
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ลิขิต   คันศร 0-4263-3206 08-3414-5872
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิจิตร   บุญวรรณ  0-4263-3206 08-1708-8747
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ   สุเทวี 0-4263-3206 08-4519-6398
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ตรี   กิจันทร์ 0-4263-3206 08-6459-6305
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรีช�   ครองยุติ 0-4263-3206 08-9622-5689
สวป. พ.ต.ท. ขันชัย   บุญหลักคำ� 0-4263-3206 08-3357-9807
สว.สส. พ.ต.ท. ธีรเดช   เหมนนท์ 0-4263-3206 08-3351-6688
สว.อก. พ.ต.ต. ไมตรี   เศษโถ 0-4263-3206 08-7132-3146

สภ.บ้านค้อ   โทรศัพท์กล�ง  0-4263-6167  โทรส�รกล�ง  0-4263-6167

สวญ. พ.ต.ท. ธน�ศักดิ์   บุตรเนียร   0-4263-6167 08-8319-3525
พงส.ผนพ (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทวี   ปะม� 0-4263-6167 09-6471-8188
สวป. พ.ต.ท. วิชิต   เยื้อใย 0-4263-6167 08-4516-7323
สว.สส. พ.ต.ต. สุทธิศักดิ์   สอนสะอ�ด 0-4263-6167 09-5602-5388
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมช�ย   กิ่งมลิ 0-4263-6167 08-9618-3243

สภ.หนองสูงใต้   โทรศัพท์กล�ง 0-4264-2787    โทรส�รกล�ง  0-4264-2787
สว. พ.ต.ท. วีระวุฒิ   เศษแสงศรี 0-4264-2787 08-1499-5977
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธิติภูมิ   ผิวบุญเรือง 0-4264-2787 08-3419-5859

สภ.กกตูม     โทรศัพท์กล�ง  0-4267-6500    โทรส�รกล�ง  0-4267-6500

สวญ. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   แสนวัง 0-4267-6500 08-9710-1443
สว.สส. พ.ต.ท. นิรันดร   เขตเจริญ 0-4267-6500 08-9944-4177
สวป. ร.ต.อ. สมบูรณ์   สีท�เลิศ 0-4267-6500 09-0614-7085



ภ.4

350 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ค�าป่าหลาย    โทรศัพท์กล�ง  0-4264-3085   โทรส�รกล�ง  0-4264-3085
สว พ.ต.ท. ปิยมิตร   แสงเมือง 0-4263-0285 08-9572-1713
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์   สุวะศรี 0-4263-0286 08-9427-1127

สภ.ดงเย็น    โทรศัพท์กล�ง   0-4261-2558      โทรส�รกล�ง   0-4261-2558
สว. พ.ต.ท. ภูวน�ท   สุขรมย์ 0-4261-2558 08-9547-6689
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพบูลย์   สุวรรณคุณ 0-4261-2558 08-7145-6562

สภ.ป่าไร่    โทรศัพท์กล�ง  0-4266-4413     โทรส�รกล�ง  0-4266-4413
สวญ. พ.ต.ท. อดุลย์   ศรีทอง 0-4266-4413 08-9713-3663
สวป. พ.ต.ท. พิทย�   วรรณโยชน์ 0-4266-4413 08-7651-4478
สว.สส. พ.ต.ท. กิจจ�วัชร   แสงศรี 0-4266-4413 08-1067-5328
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พุทธ�   สีอ่อน 0-4266-4413 08-0409-8881

สภ.นาอุดม     โทรศัพท์กล�ง 0-4266-2499     โทรส�รกล�ง  0-4266-2499
สว. พ.ต.ท. บุญหล�ย   ศรีอุบล 0-4266-2499 08-4477-5445
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภูริทัต   ศักขิน�ดี 0-4266-2499 08-6632-5591

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด	 Roi	Et	Provincial	Police
ถนนสุริยเดชบ�ารุง  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด   45000

โทรศัพท์กลาง 0-4351-1778   มท.42375  โทรสารกลาง  0-4351-1778, 0-4351-4922

Web Site : www.roiet.police.go.th     E-mail : roicetpolice@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ยงเกียรติ  มนปรำณีต 0-4351-1933 08-4468-3322
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนช�ติ  รอดคลองตัน 0-4351-1778 09-2315-8665
รอง ผบก. พ.ต.อ. สรพล   สรสกุลชัย 0-4351-1778 08-1636-5460
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิบูลย์   วงศ์ก้อม 0-4351-1778 08-1261-0060
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุทธิชัย   บุนน�ค 0-4351-1778 08-1260-9098
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิงห์ทอง   พลล� 0-4351-1778 08-0191-8008
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักรพงศ์   น�มสง่� 0-4351-1778 08-9274-9045
นว. ร.ต.อ. นรวีร์   อดิเรกล�ภวงศ์ 0-4351-1933 08-0559-3999

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กันตชัย   เสม�ภักดี 0-4351-3029 09-1724-9437
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วนิด�   สีด�คุณ 0-4351-8750 08-1260-1243
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประพันธ์ศักดิ์   จันทร์ศิริ 0-4351-8750 08-7232-2848
สว.(ขว.) พ.ต.ท. เทพฤทธิ์   ว�ระสิทธิ์ 0-4351-8750 08-3134-5111
สว.(ธร.) พ.ต.ท.หญิง สุด�วรรณ   ศรีวงศ์ 0-4351-8750 09-0340-2491
สว.(กพ.) พ.ต.ท.หญิง สดใส   ต�ลทอง 0-4351-3029 08-9275-7281
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง จิร�ภรณ์   สุขประเสริฐ 0-4351-3025 08-1965-1902
สว.(นผ.) พ.ต.ท. ปรัชญ�   สุทธิประภ� 0-4351-3777 08-6091-4864
สว.(กบ.) พ.ต.ท. เกรียงไกร   จำ�นงกิจ 0-4351-1944 08-6235-5380
สว.(ศทส.) พ.ต.ท.หญิง ปวีณ์ริศ�   พลเยี่ยม 0-4351-6470 08-3935-6149
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ผกก. พ.ต.อ. สมพงษ์   พันธุ์ชัย 0-4351-6255 08-1268-7824
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐฏ์เอก  จงตระก�รสมบัติ 0-4351-6255 08-1544-8422
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัขพง   น�มปัดส� 0-4351-6255 08-1051-1811
สว. พ.ต.ท. สง่�   น�มห�ไชย 0-4351-6255 08-1052-9157
สว. พ.ต.ท. สมจันทร์  ภูดี 0-4351-6255 08-1184-8504
สว. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   แสวง 0-4351-6255 08-4713-5557
สว. พ.ต.ต. นพวิทย์   ดิษฐ�ธน�ธรศิริ 0-4351-6255 08-1266-0627
สว. พ.ต.ต. ชวลิต   อ�จห�ญ 0-4351-6255 09-1060-2026

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.ท. เทพอุทัย   ส�ยชมภู 0-4351-2935 08-9863-1189
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   สินทรธรรม 0-4351-2935 08-1604-8987
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรชัย   ง�มดี 0-4351-2935 08-1873-7343
พงส.ผนพ.(ปฏิบัติร�ชก�รฯ) พ.ต.ท. อุไร   คำ�สวัสดิ์ 0-4351-2935 08-1871-3411
พงส.ผนพ.(ปฏิบัติร�ชก�รฯ) พ.ต.ท. จิตรศักดิ์   เนตรโสภ� 0-4351-2935 08-8530-5772
พงส.ผนพ.(ปฏิบัติร�ชก�รฯ) พ.ต.ท. ถ�วร   ศรีโคตรจันทร์ 0-4351-2935 08-1873-5815

สภ.เมืองร้อยเอ็ด   โทรศัพท์กล�ง  0-4351-1777     โทรส�รกล�ง  0-4351-1766
ผกก. พ.ต.อ. วีระวัฒน์   สระบัว 0-4351-1777 08-1261-5454
พงส.ผทค.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมชัย   นิลจันทร์ 0-4351-1777 08-9278-5245
พงส.ผทค. พ.ต.อ. แสวง   น�ต�แสง 0-4351-1777 08-5854-0834
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุคิด   เพ็ชรโยธ� 0-4351-1777 08-9861-1350
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คณพศ   พนมชัย 0-4351-1777 08-9522-7469
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์   รองเมือง 0-4351-1777 08-5007-5347
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ธร�ธิป   เข่งคุ้ม 0-4351-9819 08-1975-5027
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประโยชน์  โชติชัย 0-4351-9817 08-6533-9466
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เริงศักดิ์   สุวรรณศรี 0-4351-9817 08-4028-9966
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมภ�ร   ชะพินใจ 0-4351-9817 08-9569-2300
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริย�   แสงอ่อนต� 0-4351-9817 08-9574-2348
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรวัลย์   น�วัลย์ 0-4351-9817 08-4428-6716
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรีช�   คำ�ทองเขียว 0-4351-9817 08-8340-9979
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมัย   มงคลชู 0-4351-9817 08-9914-1231
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นรินทร์   น�มบ้�นค้อ 0-4351-9817 08-7491-9148
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชยพัทธ์   วงศ์ศิริ 0-4351-9817 08-0750-3636
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นพรัตน์   หลวงสน�ม 0-4351-9817 08-7649-4332
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนกิจ   ศิริวุฒิ 0-4351-9817 08-1545-9358
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญชัย   นนท์ชนะ 0-4351-9817 08-8561-2327
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดุลย์   จุดศรี 0-4351-9817 08-8516-5929
สวป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   เวียงอินทร์ 0-4351-1777 08-1799-9997
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สวป. พ.ต.ท. เรืองสวัสดิ์   โยธคล 0-4351-1777 08-1038-4848
สวป. พ.ต.ต. เชิดชัย   ถนอมชีพ 0-4351-1777 08-6358-7964 
สวป. พ.ต.ต. ห�ญพล   ห�ญโยธี 0-4351-1777 08-1766-1025
สว.สส. พ.ต.ต. นิคม   วิช�ชัย 0-4351-1777 08-1866-4132
สว.จร. พ.ต.ท. ยศวัฒน์   เกียรติกรทวียศ 0-4351-9819 08-9773-2055
สว.อก. พ.ต.ต. สุรศักดิ์  อ่อนวิจ�รณ์ 0-4351-1777 08-9245-6362

สภ.พนมไพร   โทรศัพท์กล�ง  0-4359-1011     โทรส�รกล�ง  0-4359-1011
ผกก. พ.ต.อ. นพพร   แก้วยนต์ 0-4359-1011-2 08-1662-9509
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ด�บทอง   อุภัยพรม 0-4359-1011-2 08-1954-5826
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประมวล   ยุทธชิต 0-4359-1011-2 08-7260-8462
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุริย�   ยอดวงษ์          0-4359-1011-2 08-1872-6749
สวป. พ.ต.ต. เสถียรภูมิ   ศรสุทธิ์ 0-4359-1011-2 08-7250-5655
สว.สส. พ.ต.ท. วิชิต   เคนห�ญ  0-4359-1011-2 08-8534-3498
สว.อก. พ.ต.ท. ม�โนชย์  วงษ์อุร� 0-4359-1011-2 08-7183-9396

สภ.ธวัชบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-4356-9071       โทรส�รกล�ง  0-4356-9071
ผกก. พ.ต.อ. สุกฤษณ์  ข้อร่วมคิด 0-4356-9071 08-9168-3815
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชรินทร์   สัตย�คุณ 0-4356-9071 08-1170-7191
รอง ผกก.สส พ.ต.ท. สีหช�ติ  พรจรรย� 0-4356-9071 08-1873-6613
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมศักดิ์   รุ่งแสง 0-4356-9071 08-0177-0055
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุวัตร   บุญวิเศษ 0-4356-9071 08-9944-3652
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   เกตุพิบูลย์ 0-4356-9071 08-1967-5539
สวป. พ.ต.ท. ณปภัช   สงเคร�ะห์ 0-4356-9071 08-5642-6161
สว.สส. พ.ต.ท. สุรเดช    อัฐเสน�   0-4356-9071 08-9279-7239
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สมสวย   ฉำ่�มณี 0-4351-3025 08-1872-8167

สภ.อาจสามารถ    โทรศัพท์กล�ง  0-4359-9088      โทรส�รกล�ง  0-4359-9088
ผกก. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์   วีระศิริ 0-4359-9088 08-2979-5914
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจนพล   พลเยี่ยม 0-4359-9088 08-6219-7398
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์   อุตรศ�สตร์ 0-4359-9088 08-9715-8444
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โชคชัย   ประดิษฐ์พงษ์ 0-4359-9088 08-9843-3606
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ่อนสี   สีด�ม�ตย์ 0-4359-9088 08-1964-9130
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมคิด   ไชยพลง�ม 0-4359-9088 08-6221-0810
สวป. พ.ต.ท. เสริมวิช   ดอนหนองบัว 0-4359-9088 08-1470-3826
สว.สส. พ.ต.ท. วัฒน�   อุธ�ดร       0-4359-9088 08-1871-8395
สว.อก. พ.ต.ท. ทวี   สุวรรณพงษ์     0-4359-9088 08-9914-5382

สภ.โพนทอง  โทรศัพท์กล�ง  0-4357-1491     โทรส�รกล�ง  0-4357-1491
ผกก. พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์   อุปพงศ์ 0-4357-1491 08-9519-9541
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมทรัพย์   จันทะส�ร 0-4357-1491 09-7108-2015
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   บัวเทิง 0-4357-1491 08-7023-7590
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองพูล   ทองจันทร์ 0-4357-1491 08-6227-9693
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฏฐชัย   พุดหล้� 0-4357-1491 08-1118-2411
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภิไชย   จันทะวงษ์ 0-4357-1491 09-0342-4659
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิไชย   ไถวฤทธิ์ 0-4357-1491 08-1729-3559
สวป. พ.ต.ท. พีระวัฒน์   ภูมิภ�ค 0-4357-1491 08-7947-3773
สว.สส. พ.ต.ต. เอนกชัย   สุขอ�ษ� 0-4357-1491 08-8573-2383
สว.อก. พ.ต.ต. คำ�ปัน   มะโนรมย์ 0-4357-1491 08-6174-6417

สภ.เสลภูมิ   โทรศัพท์กล�ง  0-4355-1491    โทรส�รกล�ง  0-4355-1491
ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐพล   ดำ�รงวัชรศักดิ์ 0-4355-1491 08-9843-1321
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เนติวัฒน์   จันทร� 0-4355-1491 08-6861-1601
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประวิทย์   โทห� 0-4355-1491 08-1871-4919
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักยะ   แสงวรรณ 0-4355-1491 08-1412-1212
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิรักษ์   ดวงใจ 0-4355-1491 08-1369-7491
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   ศรีโคตรจันทร์ 0-4355-1491 08-1392-1776
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มงคล   พน�ดร 0-4355-1491 08-7429-7805
สวป. พ.ต.ท. วุฒิวิวัฒน์   แวสะแลแม 0-4355-1491 08-1969-0966
สว.สส. พ.ต.ท. ไพบูรณ์   ทิพย์โสต 0-4355-1491 08-9574-6473
สว.อก. พ.ต.ท. ประนุต   ภูมีศรี 0-4355-1491 08-1749-6124

สภ.สุวรรณภูมิ    โทรศัพท์กล�ง  0-4358-1635     โทรส�รกล�ง  0-4358-1635
ผกก. พ.ต.อ. สุริเดช   วรรณสุทธิ์ 0-4358-1635 08-4420-7337
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นภ�เดช   ศิริส�ข� 0-4358-1635 08-6850-8821
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   เตยหล้� 0-4358-1635 08-7220-6897
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัช   ทองสุก        0-4358-1635 08-4792-5355
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไชย�   น�มสิมม� 0-4358-1635 08-7225-4626
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   อ�จห�ญ 0-4358-1635 08-1869-6640
พงส. พ.ต.ต. สมบัติ   ผิวผ่อง 0-4358-1635 08-8335-6321
สวป. พ.ต.ต. ธวัชชัย   ชัยศรื 0-4358-1635 08-1869-6640
สว.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ล�สองชั้น 0-4358-1635 08-9840-7796
สว.อก. พ.ต.ท. สุบัน   จันทะค�ม 0-4358-1635 08-1260-1160

สภ.เกษตรวิสัย     โทรศัพท์กล�ง  0-4353-0110     โทรส�รกล�ง  0-4353-0110
ผกก. พ.ต.อ. ธนิต   เหรียญเจริญ 0-4353-0110 08-1819-1099
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยพล    พลเยี่ยม 0-4353-0110 08-9711-6090
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชัย   จันทรัตน์ 0-4353-0110 08-1725-3565
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกษมรัฐฒ์   วันทอง 0-4353-0110 09-1050-6215
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สำ�ร�ญร�ชเดช    เฉยีบแหลม 0-4353-0110 08-4789-1600
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสงค์   พันธุ์สุภ� 0-4353-0110 09-0843-7689
สวป. พ.ต.ท. ไพรัตน์   สมทรัพย์ 0-4353-0110 08-9941-0313
สว.สส. พ.ต.ท. กฤษณะ   ศิริสิงห์ 0-4353-0110 08-0056-1673
สว.อก. พ.ต.ต. ฉัตรณรงค์   ผสมศรี 0-4353-0110 08-5608-2919



ภ.4

354 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.จตุรพักตรพิมาน     โทรศัพท์กล�ง  0-4356-1120     โทรส�รกล�ง  0-4356-1120

ผกก. พ.ต.อ. วันชัย   วินทะสมบัติ 0-4356-1177 08-5855-4099
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนนัท์ชยั    โสภ�วะนสันติกิลุ 0-4356-1177 09-1024-3541
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นัฏฐ์   วันเพ็ญ 0-4356-1177 08-3340-8672
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บรรเจิด   ชมภูพฤกษ์ 0-4356-1177 08-9574-4513
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   ศรีชะอุ่ม 0-4356-1177 09-3325-8006
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประดิษฐ์   บำ�รุงส�นต์ 0-4356-1177 08-7857-8531
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญศรี   เดชชัย 0-4356-1177 08-1362-9247
สวป. พ.ต.ต. ธรรม์ปทีป   วัฒนสุขชัย 0-4356-1177 08-1117-3995
สว.สส. ร.ต.อ. ศักดิ์ด�   เผ่�ภูธร 0-4356-1177 08-4402-2546
สว.อก. พ.ต.ต.หญงิ ศริทิร   รตันพรหมรนิทร์ 0-4356-1177 09-1695-4654

สภ.ปทุมรัตต์    โทรศัพท์กล�ง  0-4358-7087     โทรส�รกล�ง  0-4358-7535

ผกก. พ.ต.อ. พงศธร   สิทธิส�ร 0-4358-7535 08-9577-8218
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�นุกูล   พูลสุข 0-4358-7535 08-6818-9190
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จำ�รัส   ทองกระจ่�ง 0-4358-7535 08-1069-8511
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อวยชัย   ภูมิเศษ 0-4358-7535 08-9577-1853
สวป. พ.ต.ท. พิชัย   มูลรัตน์ 0-4358-7535 08-1263-6387
สว.สส. พ.ต.ท. ศิริมิตร   กมลศิลป์ 0-4358-7535 08-0199-2655
สว.อก. พ.ต.ท. สินชัย   จันทร์เนย 0-4358-7535 08-1008-7576

สภ.หนองพอก     โทรศัพท์กล�ง  0-4357-9139     โทรส�รกล�ง  0-4357-9139

ผกก. พ.ต.อ. ไวยยวุฒิ   รัตนวิโรจน์ 0-4357-9139 08-1983-0482
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภกร   ไชยทิพย์ 0-4357-9139 08-6587-4096
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ถ�วร   ถ�วรบุตร 0-4357-9139 08-1471-0047
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ปิยังกูร  ลุนหล้� 0-4357-9139 08-3362-9995
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญทัน   พลเยี่ยม 0-4357-9139 08-1991-9942
สวป. พ.ต.ท. ธีรวีร์   อุตตรชน 0-4357-9139 08-7950-9945
สว.สส. พ.ต.ท. ไพศ�ล  เขมะรัง 0-4357-9139 08-1592-8081
สว.อก. พ.ต.ต. คนงศ์   พุดสีเสน 0-4357-9139 08-7927-0564

สภ.เมืองสรวง     โทรศัพท์กล�ง  0-4359-7081     โทรส�รกล�ง  0-4359-7081
ผกก. พ.ต.อ. วิโรจน์รัตน์   จั่นประดับ 0-4359-7081 08-3678-5518
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุภ�พ   ห�รี 0-4359-7081 08-9576-7772
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทัศน์   อะท�โส 0-4359-7081 08-9861-2350
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภทรพล  ภ�ษี 0-4359-7081 08-1975-6533
พงส.ผนก. พ.ต.ต. คูณทวี   วันทะไชย 0-4359-7081 08-9572-1767
สวป. พ.ต.ต. วิเศษ   สังขพัฒน์ 0-4359-7081 08-7221-1919
สว.สส. พ.ต.ท. ไพบูรณ์  น�เมือง 0-4359-7081 08-1986-5462
สว.อก. พ.ต.ต. ทินนิกร   จันทโยธ� 0-4359-7081 08-8324-0225
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สภ.โพธิ์ชัย   โทรศัพท์กล�ง  0-4356-7080     โทรส�รกล�ง  0-4356-7080
ผกก. พ.ต.อ. สะอ�ด   เวียงเงิน 0-4356-7080 08-9712-7936
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรจิตร  ประช�ชู 0-4356-7080 08-9856-1155
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ถนอม   บุตรพรหม 0-4356-7080 08-1320-0500
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมพร   เวียงธรรม 0-4356-7080 08-1391-1233
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   พรมม� 0-4356-7080 08-0753-0154
สวป. พ.ต.ท. ทินกร   เถินมงคล 0-4356-7080 08-1873-8414
สว.สส. พ.ต.ท. กุศล   แม่นเมือง 0-4356-7080 08-6136-7126
สว.อก. พ.ต.ท. สมจิตร   สักก�ระ 0-4356-7080 08-1745-0481

สภ.เมยวดี    โทรศัพท์กล�ง  0-4357-7066     โทรส�รกล�ง  0-4357-7066
ผกก. พ.ต.อ. สุบรร   พิมพ์ชัยศรี 0-4357-7066 08-1975-0331
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�กร   สุขประเสริฐ 0-4357-7066 09-0335-3377
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุจน์   วิเชียรภักดิ์ 0-4357-7066 08-7228-0018
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�  ส�รผล 0-4357-7066 08-5760-2440
สวป. พ.ต.ท. สัมพันธ์   สังข์คำ� 0-4357-7066 09-8269-3365
สว.สส. พ.ต.ต. บุญสม   นับสถิตย์ 0-4357-7066 08-6219-4108
สว.อก. พ.ต.ท. ป�นุวัฒน์   ปักก�ระน� 0-4357-7066 08-1261-4210

สภ.โพนทราย   โทรศัพท์กล�ง  0-4359-5080     โทรส�รกล�ง  0-4359-5080
ผกก. พ.ต.อ. นิมิตร  จันทศิริศรี 0-4359-5080 08-1711-5815
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวัฒนชัย   สุธรรม 0-4359-5080 08-1261-3143
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสรี   พุดหล้� 0-4359-5080 08-5003-3345
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญมี   ไทยอ่อน 0-4359-5080 08-6223-0099
สวป. พ.ต.ท. ชนณรงค์  วันช� 0-4359-5080 08-8318-3772
สว.สส. พ.ต.ท. วิช�ญ   สุทธิประภ� 0-4359-5080 08-9454-0110
สว.อก. พ.ต.ท. พิทักษ์   ธงศรี 0-4359-5080 08-1945-9727

สภ.ศรีสมเด็จ   โทรศัพท์กล�ง  0-4350-8165     โทรส�รกล�ง  0-4350-8165
ผกก. พ.ต.อ. บญุชนะพฒัน์  สกลุจ�รุมรรค� 0-4350-8165 08-1487-6867
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วินัย  มั่งคั่ง 0-4350-8165 08-5754-1188
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชน�ก�นต์   ชำ�น�ญ 0-4350-8165 08-3334-9339
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. รุ่งเรือง   สลับสี 0-4350-8165 08-6224-7663
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประเทือง   ขจรอนันต์ 0-4350-8165 08-7231-8436
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทธพร   คำ�โนนงิ้ว 0-4350-8165 08-9240-1422
สวป. พ.ต.ต. เดช�ชัย   อนันต� 0-4350-8165 08-6458-5192
สว.สส. พ.ต.ท. สุพัน   คำ�ไพรินทร์ 0-4350-8165 08-7262-1698
สว.อก. พ.ต.ท. อิทธิพล   แอต�ล 0-4350-8165 08-9612-1123

สภ.จังหาร    โทรศัพท์กล�ง  0-4350-7124       โทรส�รกล�ง  0-4350-7124
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   ศรีผ่องง�ม 0-4350-7124 08-1708-4324
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ชัยประสิทธิ์วงศ์ 0-4350-7124 08-1717-3119
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�นนท์   โยธะก�รี 0-4350-7124 08-1873-3199
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิตรศักดิ์   เนตรโสภ� 0-4350-7124 08-8530-5772
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ญ�ณวุฒิ   คุ้มบัวล� 0-4350-7124 08-1755-9182
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   สุ่มม�ตย์ 0-4350-7124 08-1265-6504
สว.สส. พ.ต.ท. เกรียงไกร  พรมลี 0-3450-7124 08-6223-6084
สว.อก. พ.ต.ท. โชคชัย   แก้วไพรวัน 0-4350-7124 08-9713-8864
สภ.เชียงขวัญ    โทรศัพท์กล�ง  0-4350-9146      โทรส�รกล�ง  0-4350-9147
ผกก. พ.ต.อ. วุฒิชัย   แช่มช้อย 0-4350-9146-7 08-1055-4519
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัชพล   ส�ครขันธ์ 0-4350-9146-7 08-7948-7117
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพงศ์   เขียวหว�น 0-4350-9146-7 08-0415-9444
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สำ�อ�ง    สีห�บุตรโต 0-4350-9146-7 08-6228-6029
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติ   วินทะไชย 0-4350-9146-7 08-6641-1979
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดิศักดิ์   ทรงอ�ษ� 0-4350-9146-7 08-7948-3313
สวป. พ.ต.ท. บุญช่วย   ภูอุท� 0-4350-9146-7 08-9942-0983
สว.สส. พ.ต.ต. สุนทร   สีย�งนอก 0-4350-9146-7 08-7856-0539
สว.อก. พ.ต.ต. ประวิทย์   วิชัย 0-4350-9146-7 08-1052-0082

สภ.หนองฮี      โทรศัพท์กล�ง  0-4350-6118     โทรส�รกล�ง  0-4350-6118
ผกก. พ.ต.อ. สงัด   เอี่ยมทร�ย 0-4350-6118 08-5011-4565
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดนัย  คงสูงเนิน 0-4350-6118 08-9577-6304
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุบิน   หนูเปีย 0-4350-6118 08-8040-2614
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพร   ธิม�ชัย 0-4350-6118 08-9577-0031
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุริย�   พรหมจ�รีย์ 0-4350-6118 08-6240-3761
สวป. พ.ต.ต. วิทวุฒิ   สมภักดี 0-4350-6118 08-1965-9489
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย   ทิโย 0-4350-6118 08-5730-5060
สว.อก. พ.ต.ต. ธณัฐพงษ์  ภูมิภ�ค 0-4350-6118 09-9298-6565

สภ.ทุ่งเขาหลวง      โทรศัพท์กล�ง  0-4355-7002     โทรส�รกล�ง  0-4355-7002
ผกก. พ.ต.อ. วิษณุ  จันปุ่ม 0-4355-7002 08-5439-3838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรศักดิ์   ศรีโพธ� 0-4355-7002 08-1769-9166
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ดวงช�ทม 0-4355-7002 08-1954-3860
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไวพจน์   ขันสุวรรณ� 0-4355-7002 08-9840-2723
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิติภัทร   ชุมพล 0-4355-7002 08-9843-0103
สวป. พ.ต.ต. ณัฐภัทร  เสม�นู 0-4355-7002 09-1675-5719
สว.สส. พ.ต.ท. สุริยงค์   คณะค�ย 0-4355-7002 08-1975-3297
สว.อก. พ.ต.ต. เสรีภ�พ  พ�น� 0-4355-7002 09-8104-9776

สภ.โพธิ์ทอง      โทรศัพท์กล�ง  0-4361-1715     โทรส�รกล�ง  0-4361-1715
ผกก. พ.ต.อ. ธันย์พศิน  เพ็งพี 0-4361-1715 09-2920-7949
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรพันธ์   ทองพิทักษ์ 0-4361-1715 08-1262-2678
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยอดช�ย   ปะวรรณจะ 0-4361-1715 08-6221-2289
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสันต์   ประทุมภักดิ์ 0-4361-1715 08-1975-5786
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สวป. พ.ต.ท. ธนพงษ์   บุตรพรหม 0-4361-1715 08-1966-0669
สว.สส. พ.ต.ต. อนันต์   น�มวิเศษ 0-4361-1715 08-9067-5150
สว.อก. พ.ต.ต. ชุติพงศ์   พิมท� 0-4361-1715 08-7934-0874

สภ.หน่อม    โทรศัพท์กล�ง  0-4366-6246     โทรส�รกล�ง  0-4366-6246
สวญ. พ.ต.ท. ชลิต   มรกตมณีวรรณ 0-4366-6246 08-1975-0588
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   จันละคร 0-4366-6246 08-1873-1517
สวป. พ.ต.ท. สุวิทย์   พื้นแสน 0-4366-6246 08-0750-2057
สว.สส. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   ล�พ�ณิชย์ 0-4366-6246 08-8327-8732

สภ.โคกสว่าง    โทรศัพท์กล�ง  0-4362-5553      โทรส�รกล�ง  0-4362-5553
สวญ. พ.ต.ท. ถวิล   คำ�เกษ 0-4362-5553 09-3326-0795
พงส.ผนพ. (ปฏิบัติร�ชก�รฯ) พ.ต.ท. จันล�   เย็นวัฒน� 0-4362-5553 08-4742-9532
สวป. พ.ต.ต. บุญร่วม   ป�ริโชติ 0-4362-5553 08-1052-2191
สว.สส. พ.ต.ท. เนติพจน์   สุภ�รี 0-4362-5553 09-2863-7692

สภ.ดงครั่งใหญ่     โทรศัพท์กล�ง  0-4350-1839     โทรส�รกล�ง  0-4350-1840
สวญ พ.ต.ท. วิรัตน์   นิลเหลือง 0-4350-1839 08-0010-8517
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คำ�ม่วน  จ่�ภ� 0-4350-1839 08-9278-2010
สวป. พ.ต.ท. นรินทร์   วัชรไกร 0-4350-1839 08-8334-8699
สว.สส. พ.ต.ท. บุญม�   บุตรท� 0-43501839 08-7217-9470

สภ.บ้านบัวขาว    โทรศัพท์กล�ง  0-4361-1244    โทรส�รกล�ง  0-4361-1244
ผกก. พ.ต.อ. สำ�นวน   พวงพันธ์ 0-4361-1244 08-1708-4610
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ   น�ถำ้�เพชร 0-4361-1244 08-1789-0875
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชล   รักษ�ภักดี 0-4361-1244 08-4686-7042
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   สุวรรณโคตร 0-4361-1244 08-0180-2454
สวป. พ.ต.ท. วิเชียร   มะโนธรรม 0-4361-1244 08-0678-9433
สว.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์   ภูกองแข 0-4361-1244 08-1544-8297
สว.อก. พ.ต.ต. ศักรินทร์  บุญเสงี่ยม 0-4361-1244 08-2844-4789

สภ.เชียงใหม่    โทรศัพท์กล�ง  0-4362-5076      โทรส�รกล�ง  0-4362-5076
สวญ. พ.ต.ท. สุภสิทธิ์   สุวรรณี 0-4362-5076 08-0181-0013
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. แสวง   สวัสดิ์นะที 0-4362-5076 08-3679-8145
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นพร�ช   จันป�น 0-4362-5076 08-7551-8181
สวป. พ.ต.ท. เสรี   อุทิศ 0-4362-5076 08-9714-1555
สว.สส. พ.ต.ต. ธัชพล   มูลละคร 0-4362-5076 08-9569-9953

สภ.สว่าง     โทรศัพท์กล�ง  0-4366-0503  ,  โทรส�รกล�ง  0-4366-0503
สวญ. พ.ต.ท. เทอดศักดิ์   พีระพันธุ์ 0-4366-0503 09-5669-4996
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประส�ท   ฤทธิแสง 0-4366-0503 08-1060-3632
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิรวิชญ์   แสงกุดเรือ 0-4366-0503 08-4704-6015
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   ศรีตระกูล 0-4366-0503 08-9573-3954
สว.สส. พ.ต.ต. สมเกียรติ   บัวนิล 0-4366-0503 08-9572-6568
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สภ.หัวโทน     โทรศัพท์กล�ง  0-4350-1829     โทรส�รกล�ง  0-4350-1829
สวญ. พ.ต.ท. ยุทธกร  วงเวียน 0-4350-1829 08-1565-6383
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. สุรพล   วินทะไชย 0-4350-1829 08-1547-6096
สวป. พ.ต.ต. ช�ญณรงค์   ขันประกอบ 0-4350-1829 08-7237-2925
สว.สส. พ.ต.ท. โสภิต   ลุนสำ�โรง 0-4350-1829 08-9569-9003

สภ.ขวาว       โทรศัพท์กล�ง 0-4366-5643      โทรส�รกล�ง  0-4366-5643
สวญ. พ.ต.ท. อำ�น�จ   พัฒนศักดิ์ศิริ 0-4366-5643 08-3334-4622
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศรศิลป์   เปล่งชัย 0-4366-5643 08-4512-1690
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�คร   ช�ยพรหม 0-4366-5643 08-6232-2563
สวป. พ.ต.ท. ถ�วร   คำ�กอง 0-4366-5643 08-7373-1166
สว.สส. พ.ต.ต. สมพงษ์   มนัส 0-4366-5643 08-6234-4243

สภ.บ้านดู่    โทรศัพท์กล�ง  0-4361-1713     โทรส�รกล�ง  0-4361-1713
สว. พ.ต.ท. ยุทธน�   วิรักษ� 0-4361-1713 08-9622-8218
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมนึก   โนนพล 0-4361-1713 08-3327-9090
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�คริต    กวีมูล 0-4361-1713 09-3069-7274

สภ.ดู่ใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-4367-1503      โทรส�รกล�ง  0-4367-1502
สว. พ.ต.ท. วิชิต  ศรีสุน�รถ 0-4367-1503 08-7944-7557
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชณ  ภูโอบ 0-4367-1503 08-3563-4943

สภ.หนองแวงควง    โทรศัพท์กล�ง  0-4361-1403      โทรส�รกล�ง  0-4361-1403
สว. พ.ต.ท. พร้อมศักดิ์  รัตนดี 0-4361-1403 08-0608-9777
พงส.ผนก.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. พงษ์เพชร  หงษ์ศรี 0-4361-1403 08-9721-5128
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุรินทร์  อุตมรัตน์ 0-4361-1403 08-1871-6539

สภ.ม่วงลาด    โทรศัพท์กล�ง  0-4365-6539     โทรส�รกล�ง  0-4365-6539
สว. พ.ต.ท. สุเมธ   เหล่�ยนข�ม 0-4365-6539 08-3363-6191
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิพนธ์  วันดีศรี 0-4365-6539 09-3529-1177
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธงชัย   นนยะโส 0-4365-6539 08-3337-1140

ต�ารวจภูธรจังหวัดเลย	 Loei	Provincial	Police	
ถนนเลย - ด่านซ้าย  ต�าบลกุดป่อง  อ�าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

โทรศัพท์กลาง  0-4281-1682  โทรสารกลาง  0-4281-3017

Web Site : http://loei.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ศักดำ   วงศ์ศิริยำนนท์ 0-4281-5456 08-1871-8338
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   วัฒนสุขชัย  - 08-8959-1935
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   จีบภิญโญ  - 08-1933-2131
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนิตศักดิ์   ศิริพัฒน์ธนภ�ค  - 08-1690-3052
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศรีพงษ์   เตียประพงษ์  - 08-1708-3773
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ตรี    ปรีช�กุล  - 08-1592-9229
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. สุพจน์  โพธิ์สุวรรณ  - 08-1060-0280
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วรวุฒิ   คุณะเกษม  - 08-4143-5243
รอง ผกก. พ.ต.ท. หญิง ปร�ณี   สินเธ�ว์  - 08-1873-9331
รอง ผกก. พ.ต.ท. โกศล    แก่นแก้ว  - 08-1693-3517
สว. พ.ต.ต. ศิริศักดิ์   ชนะก�ญจน์ 0-4286-1443 08-0414-4415
สว. พ.ต.ต. สมพงษ์   เทือกเพีย 0-4281-4332 08-3150-2381
สว. พ.ต.ต. พีรพงษ์   ร�กสี 0-4281-4331 08-3352-0478
สว. พ.ต.ต. สมสกุล   โวห�รลึก - 08-8748-8083
สว. พ.ต.ต. ประมวล   สม�นทอง 0-4281-4332 08-6222-9866
สว. พ.ต.ต. แดนชัย   ฤทธิ์รักษ� - 08-0065-8297

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ปิติพัฒน์   ธวัชวิเชียร 0-4281-4356 08-1392-0379
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมพงษ์   หงษ์ไพลิน 0-4281-4356 08-1954-1845
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุดร   ชูก้�น 0-4281-4356 08-9709-2799

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ชัยยุทธ   ธรรมสุน�  - 08-1766-2938
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวนทอง   พุทธเสน  - 08-6850-4343
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยศวัจน์   ตั้งจิตรมณีศักด�  - 08-1766-2938
สว. พ.ต.ต. ชัยวัฒน์   ขำ�ภักดิ์  - 08-1833-1991
สว. พ.ต.ต. ธนเดช   ระแวงวรรณ  - 08-9919-4285
สว. ร.ต.อ. กฤศณัฏฐ์    พิมพ์กิรติ  - 08-1916-2896
สว. ร.ต.อ. โกวิทย์    ศรีนวล  - 08-4514-6245

สภ.เมืองเลย    โทรศัพท์กล�ง  0-4281-1254     โทรส�รกล�ง  0-4281-2703

ผกก. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์    อรัณยก�นนท์  - 08-6239-8999
พงส.ผทค. พ.ต.อ. รังศิษย์    พินทุวรรณ์  - 08-3353-3939
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรรถศักดิ์    ศิริพ�นิช  - 08-2488-1888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พนมศักดิ์    มีระหงษ์  - 08-1496-5810
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบุญพล   คำ�ต�  - 08-1964-5449
สวป. พ.ต.ท. จักรี   ม�ตร�คิด  - 08-9375-3667
สวป. พ.ต.ท. วุฒิพงษ์    ภ�ดี  - 08-8310-9121
สวป. ร.ต.อ. ธน�ตรี   ศรีลุนช่�ง  - 08-6636-3406
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรัสย์    แสนประสิทธิ์  - 08-0749-4445
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดำ�รง   วงษ์ลืออำ�น�จ  - 08-3336-6464
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมร   โพธิ์ละเด�  - 08-9274-6668
สว.จร. พ.ต.ท. จิระพงษ์   สิงหะสุริยะ  - 08-9186-9167
สว.สส. พ.ต.ท. ยศวัจน์   แก้วสืบธัญนิจ  - 08-1050-5757
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คณพศ   ภูคงนำ้�  - 08-7236-2220
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐกมล   ท้�วกล�ง  - 08-7771-1411
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เดช�   โพธ�ร�ม  - 08-1729-4482
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ว�นิช   ภูดวงด�ษ  - 09-3323-0300
สว.อก. พ.ต.ต. สุรพล   ทองเงิน  - 08-8563-9759

สภ.วังสะพุง  โทรศัพท์กล�ง  0-4284-1245     โทรส�รกล�ง  0-4284-1022
ผกก. พ.ต.อ. สุจินต์   น�ว�เรือน 0-4284-1245 08-1873-3892
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์    สิมสวัสดิ์ 0-4284-1245 08-1675-6355
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นัทย�    ทองจันทร์ 0-4284-1245 08-8879-7944
สวป. พ.ต.ท. ยศพนธ์    วันทองสังข์ 0-4284-1245 08-6131-1896
สว.สส. พ.ต.ต. บัญช�  ศรีสร้อย 0-4284-1245 08-1049-4242
สว.อก. พ.ต.ท. ภีระ  แสนแก้ว 0-4284-1245 08-7237-6831

สภ.ด่านซ้าย    โทรศัพท์กล�ง  0-42891-1310     โทรส�รกล�ง  0-42891-1358
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธวัฒน์    โชคชัย  - 08-1661-4934
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐนันท์   เปรมกมล  - 08-1878-9233
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระพัน  สมสุข  - 08-7959-7891
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปัญญ�  จันทะนพ  - 08-9937-5068
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์  ชนะพล  - 08-9646-1877
สว.สส. พ.ต.ท. บุญหลง   อิสระไพศ�ล  - 08-7184-0698
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัฒน�  พ�จันล�  - 08-6229-6174
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพรัช   จันทร์สิงห์  - 08-1799-3348
สว.ธร. ร.ต.อ. วีระ   พิล�ด�  - 08-1954-2482

สภ.ท่าลี่   โทรศัพท์กล�ง   0-4288-9038      โทรส�รกล�ง  0-4288-9038
ผกก. พ.ต.อ. สุรพงษ์    อ่อนปุย  - 08-1739-2073
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เปลี่ยน   น�มพรมม�  - 08-6853-4545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิจักขณ์  เนติเจริญรุจน์  - 08-9842-6597
พงส.ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พ.ต.ท. ประส�ท   ชูลิขิต  - 08-3141-2846
สวป. พ.ต.ท. ใจช�ย   หงษ์เวียง  - 08-6241-7518
สว.สส. พ.ต.ท. บรรลุ    ลครพล  - 08-4785-5790
สว.อก. พ.ต.ท. สมทรง   โชคบัณฑิต  - 08-9094-9199
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทธพล   ไชยอุตม์  - 08-5456-2891
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญเชิด   กองเกิด  - 08-4787-6115
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประเสริฐศักดิ์   วังคีรี  - 08-1964-5735
สภ.เชียงคาน   โทรศัพท์กล�ง  0-4282-1181     โทรส�รกล�ง  0-4282-1177
ผกก. พ.ต.อ. จักรภพ   ท้�วฤทธิ์  - 08-4672-8999
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิวัฒน์   ตรีธรรมกุล  - 08-9940-5078
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนต์ชัย   บ�งยี่ขัน  - 08-5119-9134
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์   ศรีสุข  - 08-6342-4698
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิฑูรย์   เทียงค�ม  - 08-0195-2300
สวป. พ.ต.ต. วัชระพงษ์   จักรโนวัน  - 08-8398-0701
สว.สส. พ.ต.ท. ปิติ   จันทร์สวัสดิ์  - 08-9569-4409
สว.อก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สุพัฒน์ทรงฤทธิ์  - 08-1845-3091
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สภ.ภูกระดึง   โทรศัพท์กล�ง  0-4287-1024     โทรส�รกล�ง  0-4287-1024

ผกก. พ.ต.อ. กิตติ   แดงสมบูรณ์  - 08-1873-7618
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิทักษ์    ล�ดล่�ย  - 08-1842-6892
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปร�โมทย์    ตระกลูโชคเสถยีร  - 08-6344-5759
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพัฒน์    นันทะแสง  - 08-9569-5412
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชูเกียรติ    ภูบ้�นหม้อ  - 08-9814-7988
สว.สส. พ.ต.ท. ฤทธ์    ประนิล  - 08-1059-4921
สว.อก. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์    เปรมบำ�รุง  - 09-2913-4058
สว.สส. พ.ต.ท. สมทรง   โชคบัณฑิต  - 08-9094-9199
สวป. พ.ต.ต. สันติร�ษฎร์   บุษดี  - 08-7216-3578

สภ.ปากชม  โทรศัพท์กล�ง  0-4288-1035    โทรส�รกล�ง  0-4288-1035

ผกก. พ.ต.อ. เอกพงษ์   พลมณี  - 08-9509-0101
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จีรพงศ์   พัฒน�ดิษฐกุล  - 08-1871-8218
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดรัมพร   พรมตู้  - 08-0743-1614
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พ�นิช   อ�นุภ�พประเสริฐ  - 08-1261-2589
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ใจส�ม�รถ  - 08-7210-2323
สว.สส. พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์   บุญคมรัตน์  - 08-8340-3124
สว.อก. พ.ต.ต. จำ�ลอง   เรือนใหม่  - 08-8726-0755

สภ.ภูเรือ  โทรศัพท์กล�ง  0-4289-9090        โทรส�รกล�ง  0-4289-9090

ผกก. พ.ต.อ. สุรใจ   รุ่งเรือง  - 08-1266-0202
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทอดศักดิ์   บุญโชติ  - 08-9916-6244
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพันธ์   พงษ์ธน�วุฒิกรณ์  - 08-1902-7855
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ช�ญชัย   กุณะวงษ์  - 08-5463-3008
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประส�ร   พรศรี  - 08-9573-0291
สวป. พ.ต.ต. บุญชัย   สิมพล�  - 08-9942-4744
สว.สส. พ.ต.ท. ชนิพฒัน์  พรหมส�ข� ณ สกลนคร  - 08-4931-1249
สว.อก. พ.ต.ท. อังครน�วิน   บุญประสิทธิ์  - 09-0782-9587

สภ.นาแห้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-4289-7074   โทรส�รกล�ง  0-4289-7074

ผกก. พ.ต.อ. อภิชิต   สุรพินิจ 0-4289-7074 08-9379-2727
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดุรกร   สิทธิสมบูรณ์ 0-4289-7074 09-8805-6235
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เผด็จ    ภู่บุบผ�ก�ญจน 0-4289-7074 08-1615-5540
สว.สส. พ.ต.ท. ปรัญชัย   ทุมรินทร์ 0-4289-7074 08-5000-0434
สว.อก. พ.ต.ท. อนันต์    เกษร 0-4289-7074 08-7188-1415
สวป. พ.ต.ท. ภูวเดช   ภูวปรีช�นนท์ 0-4289-7074 08-0451-4848
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธ�ตรี    เสน�ผดุง 0-4289-7074 08-4086-3603
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ตรี   ซื่อตรง 0-4289-7074 08-6851-1605
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สภ.นาด้วง   โทรศัพท์กล�ง  0-4288-7073     โทรส�รกล�ง   0-4288-7073
ผกก. พ.ต.อ. ชัชทอง   ธุระทอง 0-4288-7073 08-1647-2455
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   ซ่อนกล�ง 0-4288-7073 08-6450-7427
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อดุลย์    สุทธิส�ร 0-4288-7073 08-1954-9534
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สินศักดิ์    แควภูเขียว 0-4288-7073 08-3344-5334
สวป. พ.ต.ท. พิชัย    นิ่มศรี 0-4288-7073 09-2642-9659
สว.สส. พ.ต.ท. จตุภูมิ    โพธิขำ� 0-4288-7073 08-3301-6050
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิธิศ    แสงนภ�ก�ศ 0-4288-7073 08-1965-7248
สว.อก. ร.ต.อ. ประเพียร   กุมผัน 0-4288-7073 09-0854-4824

สภ.ภูหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-4287-9074      โทรส�รกล�ง   0-4287-9013
ผกก. พ.ต.อ. ด�วเรืองภูมิ    สันดี 0-4287-9074 08-5927-5757
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนูศิลป์    มะโรณีย์ 0-4287-9074 08-1261-5355
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนตรี    หงษ์ทวี 0-4287-9074 08-1799-2984
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คมเดช    สุวรรณช�ติ 0-4287-9074 08-7919-6635
สวป. พ.ต.ท. สมโภชน์    ศรีพรหม 0-4287-9074 08-9278-2118
สว.สส. พ.ต.ท. ประดิษฐ์    วิมลจิตร 0-4287-9074 09-8148-9431
สว.อก. พ.ต.ต. บรรเจิด    จูจันทร์ 0-4287-9074 08-7903-9304

สภ.ผาขาว  โทรศัพท์กล�ง  0-4281-8246     โทรส�รกล�ง  0-4281-8246
ผกก. พ.ต.อ. ส�ยสิทธิ์    พุ่มจันทร์ธนัง 0-4281-8246 08-1660-3210
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อุดมศักดิ์   ประจินต์ 0-4281-8246 08-9507-4589
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชัย   ช�วสวน 0-4281-8246 09-8114-0485
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จงรักษ์   น�มอั้ง 0-4281-8246 08-5758-4244
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พีรวิชญ์   สมีแจ่ม 0-4281-8246 08-5456-1990
สวป. พ.ต.ท. นิยม   ภมรพล 0-4281-8246 08-0618-3645
สว.สส. พ.ต.ท. ทัศน์   จันทีนอก 0-4281-8246 08-7578-5273
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง  ปรีย�ภัทร์   มูลสุวรรณ์ 0-4281-8246 08-1260-6488

สภ.หนองหิน     โทรศัพท์กล�ง  0-4285-2091      โทรส�รกล�ง  0-4287-4162
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย    พิมพิ์ชู  - 08-7221-8049
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   สวัสดี  - 08-1884-0320
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิโรจน์   ตระกูลวงศ์  - 08-1875-5543
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   โกศล  - 08-1050-4328
สวป. พ.ต.ท. เสน่ห์   รักว�ด  - 08-1360-6427
สว.สส. พ.ต.ต. ยศพล    พนเติม  - 08-8560-5169
สว.อก. พ.ต.ต. ช�ติ   บุญไล  - 08-4419-5797
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทองส�   ร่องช�ติ  - 08-4788-3196

สภ.เอราวัณ    โทรศัพท์กล�ง   0-4285-3388     โทรส�รกล�ง  0-4285-3212
ผกก. พ.ต.อ. สวัสดิ์    เตียวิรัตน์  - 08-1276-4242
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปัฐพงษ์    สิงเถื่อน  - 08-9944-8079



ภ.4

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 363

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยพล    คำ�นอก  - 08-1453-1742
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมนึก    เหล่�จันด�  - 08-9710-7440
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�เนียร    ไชยว�ส  - 08-0007-6199
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์   ทัศนีย�นนท์  - 08-1996-9915
สวป. พ.ต.ต. สุรพล    ทองสุขแก้ง  - 08-7852-2874
สว.อก. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์   เปรมบำ�รุง  - 09-2913-4058

สภ.นาดินด�า    โทรศัพท์กล�ง  0-4207-2449        โทรส�รกล�ง  0-4207-2449
ผกก. พ.ต.อ. ณัฐกฤต    คำ�วิเศษชัย 0-4207-2449 08-1871-1793
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สฤษดิ์ชัย    มณีเนตร 0-4207-2449 08-1964-4730
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสถียร    ศรีสมุทร 0-4207-2449 08-1601-5522
หน.พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ค�รมณ์    ผดุงพจน์ 0-4207-2449 08-1964-4929
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิบูลวัฒน์   วรรณพิมพ์ 0-4207-2449 08-7227-2086
สวป. พ.ต.ท. วิมล    น�มป้อง 0-4207-2449 08-5738-1191
สว.สส. พ.ต.ท. สุริย�    แสงสุริย� 0-4207-2449 08-9525-0575
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�ม�รถ    ตองหว้�น 0-4207-2449 08-1260-9359
สว.อก. พ.ต.ท. อรรคเดช    บุญง�ม 0-4207-2449 08-7220-0654

สภ.หนองหญ้าปล้อง  โทรศพัท์กล�ง 0-4207-7700, 0-4207-7631 โทรส�รกล�ง  0-4207-7700 ,0-4207-7631
ผกก. พ.ต.อ. สุกิจ    อ่วมวงษ์  - 08-5010-8049
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รักศักดิ์    ภูแต้มใจ  - 08-7854-9109
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีรพัฒน์    โกษ�  - 08-8064-3439
หน.ง�นสอบสวน พ.ต.ท. ปรีด�    ผุยแสงพันธ์  - 08-1965-5654
สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์    ปัญญ�วงศ์  - 08-1725-5340
สวป. พ.ต.ท. เสย    เสน�ม�  - 08-6457-2446
สว.อก. พ.ต.ต. ทองยุทธ    หงษ์ภูมี  - 08-8973-3532

สภ.โคกงาม   โทรศัพท์กล�ง  0-4207-8067   โทรส�รกล�ง   0-4207-8067
ผกก. พ.ต.อ. ช�ลี    เรียนถ�วร  - 08-1687-6442
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เชี่ยวช�ญ   ท้�วบุตร  - 09-3064-5622
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยศพล   พิทักษ์ธรรม  - 08-4313-3177
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญชู   มีศรี  - 08-1380-5490
สวป. พ.ต.ท. ธงชัย   ถิ่นวงษ์แพง  - 08-9940-0123
สว.สส. ร.ต.อ. ผดุงศักดิ์   จันทะวงษ์  - 08-3418-3327
สว.อก. พ.ต.ต. สำ�ร�ญ   ช่วยท้�ว  - 08-1930-3142

สภ.โพนทอง   โทรศัพท์กล�ง   0-4286-3611    โทรส�รกล�ง  0-4286-3611
ผกก. พ.ต.อ. สุพจน์   ดวงไพชุม  - 08-5969-4477
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   พรหมสุวรรณ  - 08-1865-4747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์    ลอดคูบอน  - 08-1999-7112
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัชรินทร์   เขื่อนแก้ว  - 08-1769-6326
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   คำ�มงคุณ  - 08-7131-4896
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สว.สส. ร.ต.อ. รณกฤต  ฤทธิศักดิ์  - 08-0733-9399
สว.อก. พ.ต.ท. บรรจง   เปรมอยู่  - 08-9856-1345

สภ.เชียงกลม   โทรศัพท์กล�ง  0-4207-5038      โทรส�รกล�ง  0-4207-5038
สวญ. พ.ต.ท. เสรี   เย็นสวัสดิ์  - 08-1769-6083
สวป. พ.ต.ต. ชัยย�   ดวงริวงศ์  - 08-1670-2454
สว.สส. พ.ต.ต. ชัชวัสส์   บุตรอินทร์  - 08-9991-6460
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ช�ติช�ย   ศรีบุรินทร์  - 08-8509-5975

ต�ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร	 Sakon	Nakhon	Provincial	Police	
1899  ถนนศูนย์ราชการ  ต�าบลธาตุเชิงชุม  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัพท์กลาง 0-4271-1665 ศปก.ภ.จว.โทรศัพท์กลาง 0-4271-6396 Fax 0-4271-6408 โทรสารกลาง 0-4271-1923

Web Site : http://www.Sakhonnakhon.police.go.th  E-mail : skppol@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. พลศักดิ์   บรรจงศิริ 0-4271-1878 08-1380-8285
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมประสงค์   พิมพิล� 0-4271-6264 08-1739-7676
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชิรญ�ณ   ป�จรีย�นนท์ 0-4271-6264 08-1545-4363
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   ห�ญนัทธี 0-4271-6264 08-1549-0949
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   ไชยบุตร  - 08-1768-5474
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรินทร์   ชัยชมภู 0-4271-6264 08-1872-1686
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประม�ณ   คุ้มวงศ์ดี 0-4271-6264 08-1261-0783

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. จักรภพ   สุคนธร�ช  - 08-1869-1818
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�นัท   จิร�ธนะกุล  - 08-1985-0015
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครเดช   แสนภูว�  - 08-1544-0776
สว. พ.ต.ท.หญิง ยุพิน   ขันติยู 0-4271-6395 08-3329-8592
สว. พ.ต.ท. ชัชชุมพล   คนซื่อ 0-4271-6406 08-1260-0053
สว. พ.ต.ต.หญิง สุรีรัตน์   สิทธิศักดิ์ 0-4271-4543 08-8733-2958
สว. พ.ต.ต. วีรชัช   เภ�น�ง 0-4271-6407 08-0766-8345
สว. ร.ต.อ. กมลดิษฐ์   ดวงสุพรรณ 0-4271-1665 08-4512-2629
สว. พ.ต.ท.หญิง สรวงสุด�   สุภ� 0-4271-1806 08-4600-5664
สว. พ.ต.ต. อุทิตย์   ล�ชัย - 08-0762-9561

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุคนธ์   พัฒน์มะณี 0-4271-6647 08-9577-4336
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญสวน   เหล่�จูม - 08-0758-3649

กองก�ากับการสืบสวน    โทรส�รกล�ง 0-4271-2906
ผกก.สส. พ.ต.อ. พิพัฒน์   มน�ปี 0-4271-1760 08-1975-8995
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   ตรงเที่ยง - 08-1733-6865
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   จิระสกุลไทย - 08-4799-9389
สว. พ.ต.ท. สมคิด   ผ�ณิบุศย์ - 08-9274-7403
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สว. พ.ต.ท. กฤศกร   เชื้อสิงห์ - 08-5757-1991
สว. พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์   คงวัฒน�นันทน์ - 09-1770-8097
สว. พ.ต.ท. ณัฎฐชัย   สิริศรีจันทร์ - 08-4484-8081
สว. พ.ต.ท. อธิโชค   มีทอง - 08-1554-4992

สภ.เมืองสกลนคร   โทรศัพท์กล�ง  0-4271-1506    โทรส�รกล�ง  0-4271-6409
ผกก. พ.ต.อ. ฐ�กูรสมบัติ   สวงโท - 08-3669-9918
พงส.ผทค. พ.ต.อ. คมสัน   บุญเติม - 08-7218-2882
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูธร   จันทร์ฤ�ชัย - 08-0418-7448
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธิติ   สมศรี - 08-8582-3438
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกียรติภูมิ   สุวรรณไตรย์ - 08-4391-5558
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�นนท์   สืบสมุทร - 08-4955-9296
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมจิตร   เบ็ญเจิด - 08-9482-8668
สวป. พ.ต.ท. พันธุจิตต์   ศรีตล�ด - 08-9569-9982
สวป. พ.ต.ท. รัฐศ�สตร์   ดียิ่ง - 08-4297-7986
สวป. พ.ต.ท. เสกสรร   บ�อุ้ย - 09-0351-5018
สวป. ร.ต.อ. เดช�ธร   เชี่ยวว�นิช - 08-1717-1818
สว.สส. พ.ต.ท. รัชพง    น�มปัดส� - 08-1051-1811
สว.สส. ร.ต.อ. กิตติพล   เกตุม�ล� - 08-9963-6162
สว.จร. พ.ต.ท. อภิช�ต   ครองยศ - 08-4956-9611
สว.อก. พ.ต.ท. ภูมิเทพ    ภูมิธน�นนท์ - 08-0744-1191

สภ.ขมิ้น    โทรศัพท์กล�ง  0-4274-6319   โทรส�รกล�ง  0-4274-6319
ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   องอ�จ - 08-9274-3096
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองสัมฤทธิ์   อุ่นวิเศษ - 09-3530-8822
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุช�ติ   เมชนก - 08-1846-8866
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เชษฐ์   แตงน�ว� - 08-9924-5168
สวป. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   เครื่องดี - 08-7822-4228
สว.สส. พ.ต.ท. ไมตรี   เทพล - 08-1749-4209
สว.อก. พ.ต.ท. หรรษก�นต์   ปะกิระคัง - 08-9593-3796
สภ.พรรณานิคม   โทรศัพท์กล�ง  0-4277-9232    โทรส�รกล�ง  0-4277-9233
ผกก. พ.ต.อ. ระพีพัฒน์   บุญคง - 08-1768-8500
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนั่น   คำ�สีเขียว - 08-9619-5139
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยยงค์   ทิทำ� - 08-1670-8098
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เด่นพงศ์   บุตรประเสริฐ - 08-1634-8989
สวป. พ.ต.ท. สุเทพ   สนิทชน - 08-1768-9071
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ตรี   พงษ์ไพบูลย์ - 08-4954-2992
สว.อก. ร.ต.อ. ไชยรัตน์   ช�สมบัติ - 08-9422-1776
สภ.วาริชภูมิ   โทรศัพท์กล�ง  0-4278-1186    โทรส�รกล�ง  0-4278-1186
ผกก. พ.ต.อ. นิยม   พุทธ�ศรี - 08-1871-3672
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐกิตติ์   แก้วคำ�แสน - 08-1954-1136
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิเชษฐ์   เทพพ�นิช - 08-1842-2079
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองสุข   น�รีจันทร์ - 08-1739-4604
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อภิเดช   บุญไชยโย - 08-8316-4744
สวป. พ.ต.ต. อธิพงษ์   กงพ�น - 08-7372-8877
สว.สส. พ.ต.ท. สุพิน   แวงแสน - 08-7229-8617
สว.อก. พ.ต.ท. สัณห์ชัย   สุขธวัช - 08-8326-7535

สภ.สว่างแดนดิน    โทรศัพท์กล�ง  0-4272-1605-6   โทรส�รกล�ง  0-4272-1416
ผกก. พ.ต.อ. กวีศักดิ์   สุขบ�ง - 08-6083-8182
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีระศักดิ์   พิมพ์มีล�ย - 08-4602-6705
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐพล   เติมแก้ว - 08-1799-6421
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิทย�กรณ์  ษม�กรวิทิต - 08-1261-1233
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ศรีโยธ� - 08-1623-0868
สวป. พ.ต.ท. ชัยพร   สีม�วุธ - 08-7018-4382
สวป. พ.ต.ต. ดุลยธนู   หมื่นพรม - 08-2848-6699
สว.สส. พ.ต.ต. พัลลภ  กลิ่นหอม - 08-4458-5182
สว.อก. พ.ต.ต. วสันต์   ใจหมั่น - 08-5349-0446

สภ.ค�าบ่อ      โทรศัพท์กล�ง  0-4277-4111    โทรส�รกล�ง  0-4277-4111
สวญ. พ.ต.ท. วรพงษ์   พุ่มศิโร - 08-5730-9130
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติชัย   จักรบุตร - 08-4514-1853
สว.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์   ง�มเสน่ห์ - 08-1058-9782
สวป. พ.ต.ท. สุพันธ์   อันทะเกตุ - 08-7226-4157

สภ.แวง      โทรศัพท์กล�ง  0-4272-9123    โทรส�รกล�ง  0-4272-9123

ผกก. พ.ต.อ. วิชยันต์   ดวงก้งแสน - 08-3326-2691
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   บุญไทย - 08-3415-8227
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุบล   วงศ์รักษไทย - 08-3347-3475
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรินทร์   อุประโคตร - 08-0199-2079
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จงประเสริศร์   มธุรส - 08-5466-4456
สวป. พ.ต.ท. บุญเชิด   พลแสน - 08-2850-6513
สว.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์   อ่�งลี - 08-1768-1968
สว.อก. พ.ต.ต. สันติ   ปุณริบูรณ์ - 08-1320-1617

สภ.วานรนิวาส    โทรศัพท์กล�ง  0-4279-1134    โทรส�รกล�ง  0-4279-1134

ผกก. พ.ต.อ. สุรกิจ   นิลพิบูลย์ - 08-1890-0045
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยเชษฐ์   สุระเสียง - 08-7229-6939
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   วัณณกุล - 08-4962-3653
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิรักษ์   ผ่องวิไล - 08-4980-8889
สวป. พ.ต.ท. ประทีบ   กุลแก้ว - 08-1376-5469
สว.อก. พ.ต.ต. รุ่งวิทย�   บุญวิเศษ - 08-5465-5882



ภ.4

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 367
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สภ.ศรีวิชัย      โทรศัพท์กล�ง  0-4216-7087    โทรส�รกล�ง  0-4216-7087  
ผกก. พ.ต.อ. กิตติศักดิ์   จันทร์ศรี - 08-6225-4053
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขวัญทอง   ฟองลม - 08-3348-4885
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วันชัย   เขื่อนธะนะ - 08-1871-6920
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มงคล   ไหวดี - 08-1739-8846
สวป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   อักษรพิมพ์ - 09-3326-3477
สว.สส. พ.ต.ท. จงฑณ   ชื่นสกุล - 08-3304-6234
สว.อก. ร.ต.อ. สังคม   น�เมือง - 08-1066-3252

สภ.อากาศอ�านวย   โทรศัพท์กล�ง  0-4279-9254    โทรส�รกล�ง  0-4279-9078
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   ล้อศรีสกุล - 08-1873-4878
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนั่น   คำ�สีเขียว - 08-9619-5139
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พัฒนอุดม   อุ่นประกอ - 08-1897-7281
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพจน์   น�สถิตย์ - 08-6224-6379
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์   ขันติยู - 09-1689-6907
สว.สส. พ.ต.ท. ไพชยนต์   ผ�ยทอง - 09-3385-2092
สว.อก. พ.ต.ต. สมบัติ   สุวรรณไตร - 09-2463-4790

สภ.นิคมน�้าอูน    โทรศัพท์กล�ง  0-4278-9122    โทรส�รกล�ง  0-4278-9122
ผกก. พ.ต.อ. พงศ์ปณต   หนูแก้ว - 08-6230-8590
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสริฐศักดิ์   คงอยู่ - 08-1494-5551
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สีมอญ   ตันตุล� - 08-0413-6214
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญณรงค์   นนทม�ร - 08-0351-4511
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์   สุวรรณ - 08-2837-4657
สวป. พ.ต.ต. เชี่ยวช�ญ   จำ�ป�เมือง - 08-1207-4323
สว.สส. พ.ต.ท. เอกวัฒน์   รักโคตร - 08-1739-2220
สว.อก. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   เวียงนนท์ - 08-1726-0150

สภ.กุสุมาลย์    โทรศัพท์กล�ง  0-4276-9080     โทรส�รกล�ง  0-4276-9080
ผกก. พ.ต.อ. เสถียร   บุญชื่น - 08-1872-5604
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธัญวุฒิ   เสือข้�ม - 08-7374-7070
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พอง   แพงไชย - 08-9209-6132
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธเนศ   ประทุมวัลย์ - 08-9136-3443
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งช�ย   ลูกอินทร์ - 08-1436-2888
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติชัย   จักรบุตร - 08-9639-5886
สวป. พ.ต.ท. เนตร   พรมศิริ - 08-1117-9884
สว.สส. พ.ต.ต. สม�นศักดิ์   ศรีประเสริฐ - 08-9786-9068
สว.อก. ร.ต.อ. ถวิล   อนุไพร - 08-6715-2000

สภ.โพนนาแก้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-4270-7020    โทรส�รกล�ง  0-4270-7020
ผกก. พ.ต.อ. บุญเลิศ   ร�ชพรมม� - 08-5645-2556
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เชิงศักดิ์   เอิบอ�บ - 08-9938-6455
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์   มห�ปัญญ�วงศ์ - 08-1871-4232
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กองเกียรติ   จันทร์สนิท - 08-6229-7832
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภุมรัตน   รินสีม� - 08-6174-5183
สวป. พ.ต.ท. ปรีด�  สุดช� - 08-8450-8138
สว.สส. พ.ต.ต. สมศักดิ์   คำ�หนัก - 08-8540-9224
สว.อก. ร.ต.อ. สุรศักดิ์   จ่�ภ� - 08-2739-9524

สภ.ภูพาน    โทรศัพท์กล�ง  0-4270-8131     โทรส�รกล�ง  0-4270-8131
ผกก. พ.ต.อ. ขวัญช�ติ   ไขแสง - 08-3336-8388
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรพล   ป�ระคะ - 08-1965-5060
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สำ�เน�   ปิ่นแก้ว - 09-0962-8971
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ขวัญชัย   แถลงจิตร - 08-7865-1499
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัฒนวิทย์   นิคม - 08-9569-7708
สวป. พ.ต.ท. นรินทร์  โคตรคำ�จันทร์ - 08-6459-1436
สว.สส. พ.ต.ท. สรศักดิ์   แก้วอุดม - 08-1749-7874
สว.อก. พ.ต.ท. ศ�สตรวรรธ  จันทร์ง�ม - 08-1066-3252

สภ.ส่องดาว   โทรศัพท์กล�ง  0-4278-6126     โทรส�รกล�ง  0-4278-6091
ผกก. พ.ต.อ. จิระศักดิ์  พิล�วัลย์ - 08-1871-2258
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงพล   วันท�วงษ์ - 08-4956-0727
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปภ�วิน   ไชยคำ�ภ� - 08-1954-3348
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญยงค์  แก้วประเสริฐ - 09-3326-8338
สวป. พ.ต.ท. สุเนตร   นร�ศร - 08-0414-7856
สว.สส. พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์  สิทธิ - 08-7854-2049
สว.อก. พ.ต.ต. ขวัญนิรันดร์   พละพันธ์ - 09-1189-9991

สภ.เจริญศิลป์   โทรศัพท์กล�ง  0-4270-9205    โทรส�รกล�ง  0-4270-9205
ผกก. พ.ต.อ. รชตะ   ศรีวณิช - 08-6336-8143
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธ   ไชยพล - 08-1964-2222
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณ   ชั้นไพบูลย์ - 08-6063-9933
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นพดล   บัวลี - 08-0190-1456
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จีรศักดิ์   ภูแสนศรี - 08-1736-4215
สว.สส. พ.ต.ท. สุพิศ   อ่อนละมุล - 08-6220-5370
สวป. พ.ต.ท. ตฤณสิษฐ์   ธัญอิสร�พัฒน์ - 08-1837-4455
สว.อก. พ.ต.ต. นิรันดร์   พุทธวงศ์ - 08-6231-5666

สภ.กุดบาก   โทรศัพท์กล�ง  0-4278-4116    โทรส�รกล�ง  0-4278-4125
ผกก. พ.ต.ท. ศุภเกียรติ   เทิดตระกูล - 08-1722-1947
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   กลีบแก้ว - 08-1320-9214
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�ณุพล   เลพล - 08-1966-9808
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   วิเศษนันท์ - 08-9420-1649
สวป. พ.ต.ต. สมคิด   ห�ญชุยช�ย - 08-1767-4614
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สว.สส. พ.ต.ท. ชูเกียรติ   สุขสวัสดิ์ - 08-1592-3452
สว.อก. ร.ต.อ. สนชัย   หงษ์ทอง  - 08-9582-0469

สภ.ค�าตากล้า   โทรศัพท์กล�ง  0-4279-6004    โทรส�รกล�ง  0-4279-6004
ผกก. พ.ต.อ. ธรีน�รถ   ป�ลกะวงศ์ ณ อยธุย�  - 08-4383-8949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิคม   ผิวโพนม่วง  - 08-7221-7964
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรเมฐ   ศรีบ�ง  - 08-3407-1679
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บรรลุ   ทะช�ด�  - 08-6636-7209
สวป. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   พ�ค�ม  - 08-7105-5099
สว.สส. พ.ต.ท. สมคิด   ขุนน�ยก  - 08-8733-6137
สว.อก. พ.ต.ท. ปรีช�   แฉล้มศรี  - 08-1545-7905

สภ.พังโคน  โทรศัพท์กล�ง  0-4277-1111    โทรส�รกล�ง  0-4277-1505
ผกก. พ.ต.อ. วุฒิชัย   จันโทภ�ส  - 08-5756-7567
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปกรณ์   กันยะจันทร์  - 08-5451-3344
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไกร  สอนสี  - 08-8732-5599
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพจิตร   ใครบุตร  - 08-1320-2526
สวป. พ.ต.ต. ดุลย์   รัตนะ  - 08-7023-8392
สว.สส. พ.ต.ต. อภิวัฒน์   สิทธิจันทร์  - 08-9553-9823
สว.อก. ร.ต.อ. ธวัชชัย   มุริจันทร์  - 08-7225-8758

สภ.บ้านม่วง   โทรศัพท์กล�ง  0-4279-4320   โทรส�รกล�ง  0-4279-4320
ผกก. พ.ต.อ. กริช   ปัตล�  - 09-1191-1169
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัฒน�   รักเสมอวงศ์  - 08-7858-9497
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรพรรดิ   วิจิตรไวทยะ  - 08-7944-9244
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมบัติ   อุ่นมีสี  - 08-1057-7203
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�กล   วะห�โล  - 08-9278-9058
สวป. พ.ต.ท. วิรัตน์   เขียวนิล  - 08-3351-0099
สว.สส. พ.ต.ต. อติโรจน์   ท�แจ้ง  - 08-4953-5858
สว.อก. พ.ต.ท. วิเชียร   ส�ยประศ�สน์  - 08-3345-4620

สภ.เต่างอย       โทรศัพท์กล�ง  0-4276-1061    โทรส�รกล�ง  0-4276-1079
ผกก. พ.ต.อ. เกษม   จ้อยสีด�  - 08-1320-9233
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�เนียร   สกลอินทร์  - 08-8036-1809
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิรันดร์   อรุณชัย  - 08-5481-7359
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บำ�รุง   วงศ์อนันต์  - 08-1873-1600
สวป. พ.ต.ท. อรุณ   ดำ�รงค์กิจ  - 08-6639-7758
สว.สส. พ.ต.ท. จีรัชญ์พัฒน์   จันทร์แดง  - 08-8708-4616
สว.อก. ร.ต.อ. วีระพงษ์   สุวรรณเกษ�วงศ์  - 09-1686-4191

สภ.โคกศรีสุพรรณ    โทรศัพท์กล�ง  0-4276-6092  โทรส�รกล�ง  0-4276-6092
ผกก. พ.ต.อ. บุญฤทธิ์    เลิศธรรม  - 08-8736-6473
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�ทร   สิมพล�  - 08-9570-0227
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภัทรพล   กมล  - 08-6366-7776
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ว�สน์   ว�ระสิทธิ์  - 08-5744-4747
สวป. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   ปู่ท�  - 08-7953-7924
สว.สส. พ.ต.ต. วรวิทย์   นนพละ  - 08-4742-0009
สว.อก. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   ศักดิ์ศรีบุญดี  - 08-1192-5559

สภ.ตาดโตน       โทรศัพท์กล�ง  0-4271-3475   โทรส�รกล�ง  0-4271-3475
ผกก. พ.ต.อ. สุรสิทธิ์   ถ�วร  - 08-1873-9074
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประก�ศ   สุนันท�  - 08-4785-2309
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดนัย   ทองคำ�  - 08-1975-8702
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นุกูล   ข�วแม้นจันทร์  - 08-1875-3369
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เมธสิทธิ์   มธุรส  - 08-3348-8898
สวป. พ.ต.ต. สุเนตร   นวลบัตร  - 08-7430-2565
สว.สส. พ.ต.ท. ไกรสร   อินธิร�ช  - 08-3341-1432
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศุภิสร�   จันทะรักษ์  - 09-7304-8899

สภ.สร้างค้อ      โทรศัพท์กล�ง  0-4216-3563  โทรส�รกล�ง  0-4216-3564
สวญ. พ.ต.ท. พรศักดิ์   ง�มดี  - 09-1883-5161
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์   สุวรรณ  - 08-2837-4657
สวป. พ.ต.ท. สร�วุธ   มันต�พันธ์  - 08-1117-7420
สว.สส. พ.ต.ท. สัญญ�   แสงทอง  - 09-3092-2171

สภ.หนองสนม      โทรศัพท์กล�ง  0-4270-4947    โทรส�รกล�ง  0-4270-4947
สวญ. พ.ต.ท. สว�ท   จันท�คำ�  - 08-1974-7550
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นภดล   บัวลี  - 08-0190-1456
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   โคแก้ว  - 08-9715-3571
สว.สส. พ.ต.ท. เล็ก   อ�ม�ตย์  - 08-1974-0759

สภ.สว่าง       โทรศัพท์กล�ง  0-4297-3068    โทรส�รกล�ง  0-4297-3014
สวญ. พ.ต.ท. ศุภชัย   เชื้อกรุงเทพ  - 08-9710-2757
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บำ�เพ็ญ   ไวยรจน�  - 08-3284-0989
สวป. พ.ต.ท. ตะวัน   ฉวีวรรณ์  - 08-1912-8359
สว.สส. พ.ต.ท. จำ�รัส   ประคอง  - 08-1980-3789

สภ.โพนงาม      โทรศัพท์กล�ง  0-4216-8104    โทรส�รกล�ง  0-4216-8104
สวญ. พ.ต.ท. กุลช�ต   จันโทริ  - 08-7945-7399
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คชณิธ   เที่ยงแท้  - 08-7859-7729
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   ศิลวิชัย  - 08-9276-2571

สภ.โพนแพง     โทรศัพท์กล�ง  0-4298-1272   โทรส�รกล�ง  0-4298-1272
สวญ. พ.ต.ท. วีระ   นนทะวงษ์  - 08-1060-7172
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิเชียร   ผ่องใสศรี  - 08-8336-3709
สวป. พ.ต.ท. ชิน   ติงมห�อินทร์  - 08-9981-4425
สว.สส. พ.ต.ท. บรรดิษฐ์   วงศ์ก�ศ  - 08-1261-0321
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สภ.นาใน       โทรศัพท์กล�ง  0-4270-4844 
สว. พ.ต.ท. ณัฐพัชร์   วิเท่ห์วรก�ญจน์  - 08-7104-7589
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ติช�ย   วงษ์แสงจันทร์  - 08-1974-6151

สภ.โคกสี       โทรศัพท์กล�ง  0-4277-6057    โทรส�รกล�ง  0-4277-6057
สว. พ.ต.ท. อภิช�ติ   มัฆน�โส  - 08-1380-6154
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชุมพร   พรมอินทร์  - 08-1369-7487

สภ.ดงมะไฟ      โทรศัพท์กล�ง  0-4298-1231    โทรส�รกล�ง  0-4298-1231
สว. พ.ต.ต. สมัคร   กองเกิด  - 08-3348-0088
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เพื่อน   พรมดี  - 08-7233-1339
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นันท์มนัส   โพธิ์ศรี  - 09-3569-9136

ต�ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย	 Nong	Khai	Provincial	Police	
ถนนหนองคาย-โพนพิสัย  ต�าบลหาดค�า  อ�าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000

โทรศัพท์กลาง 0-4201-2800  โทรสารกลาง 0-4201-2810, 0-4201-2811

Web Site : www.nongkhai.police.go.th   E-mail : spknongkhai@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ชูรัตน์   ปำนเหง้ำ 0-4201-2800 08-6634-4442
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   ป�นจินด� 0-4201-2800 08-0759-0950
รอง ผบก. พ.ต.อ. จ�รุพล   ยี่ตัน 0-4201-2800 08-3456-5253
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติศักดิ์   จำ�รัสประเสริฐ 0-4201-2800 08-9416-3322
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   ลือสมบูรณ์ 0-4201-2800 08-4696-9696
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรคพงศ์   พิมลศิริ 0-4201-2800 08-6863-4004
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนเดช   ศรีเรไร 0-4201-2800 08-1954-0784
นว. (สบ 1) ร.ต.ท. สืบวงค์   สุดหนองบัว 0-4201-2800 08-7976-7079

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. บพิธ   พิม�ยนอก 0-4201-2800 08-1708-0989
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุขประเสริฐ   ดรพล 0-4201-2800 08-9622-1882
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิสิฏฐ์   ศรีทรัพย์ 0-4201-2800 08-1661-5989
สว.(กพ.) พ.ต.ท. คูณทัต   วีระศักดิกุล 0-4201-2810 08-5754-2424
สว.(ธร.) พ.ต.ท.หญิง เพ็ญภิญญ�   พรเพ็ง 0-4201-2800 08-1974-1228
สว.(วน.) พ.ต.ท. ชวภณ   ฝ้�ยข�ว 0-4201-2800 08-5806-4494
สว.(นผ.) พ.ต.ต. มงคลชัย   พลบูรณ์ 0-4201-2810 09-8565-4979
สว.(มค.) พ.ต.ท.หญิง ดวงจิต   ศิล�เกตุ 0-4201-2810 08-7434-5693
สว.(กบ.) พ.ต.ต. จิตติพร   แสนพันดร 0-4201-2800 08-5628-1120
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง วรรณกุล   ติโนชัง 0-4201-2800 08-1965-1930

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ไพโรจน์   กุจิรพันธ์ 0-4201-2800 08-9841-1203
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ   ภัทรศิริกรพัฒน์ 0-4201-2800 08-2651-4269
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ผกก. พ.ต.อ. จักร�วุธ   จงศิริ 0-4241-2992 08-6458-3434
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรภพ   ศรีจันทะ 0-4241-2992 08-1380-4949
สว. พ.ต.ท. รณฤทธิ์     แสนคำ� 0-4241-2992 08-1871-6743
สว. พ.ต.ต. รักช�ติ   น�มมูล  0-4241-5000 08-8513-7966
สว. พ.ต.ท. ทวีพงษ์   กีรติพงษ์ธรรม 0-4241-2992 08-1964-4172
สว. พ.ต.ต. สุริย�   บุญสิทธิ์ 0-4241-2992 08-9841-9614

สภ.เมืองหนองคาย   โทรศัพท์กล�ง  0-4241-2710    โทส�รกล�ง  0-4241-2710
ผกก. พ.ต.อ. อภิศักดิ์   กรองทิพย์ 0-4241-2710 08-4428-4888
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   วิสุเวช 0-4241-2710 08-1768-1479
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปรีด�   ดวงพุทธ� 0-4241-2710 08-6631-9897
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรืองยศ   ภูแช่มโชติ 0-4241-2710 08-3352-3553
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์   วงษ์สนิทธีร� 0-4241-2710 08-4799-2844
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เตชรัฐ   ประทุมช�ติ 0-4241-2710 08-1661-4753
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติธัช   สีห�ชัย 0-4241-2710 09-4695-1911
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เนรมิต   นนสะเกตุ 0-4241-2710 08-7220-6609
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บำ�รุง   แนบชิดชัย 0-4241-2710 08-3338-2334
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไตรเทพ   ไตรย�งค์ 0-4241-2710 08-1059-6090
สวป. พ.ต.ท. วิเศษ   ล�นอุ่น 0-4241-2710 08-1375-2670
สวป. พ.ต.ท. สุริยะ   เลิศภูมิปัญญ� 0-4241-2710 08-7779-9955
สวป. พ.ต.ท. วิริยภ�พ   วิริยะวังพรม 0-4241-2710 08-6858-4848
สวป. พ.ต.ต. สมพ�น   ขันเงิน 0-4241-2710 08-5459-7676
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ   สีเสมอ 0-4241-2710 08-8339-2922
สว.จร. พ.ต.ท. สุรกิจ   ค้วนเครือ 0-4241-2710 08-7491-9883
สว.อก. พ.ต.ท. สมพงษ์   ลิ้มพ�นิชย์ 0-4241-2710 09-3086-8288
สภ.ท่าบ่อ     โทรศัพท์กล�ง  0-4243-1035   โทรส�รกล�ง  0-4240-1072
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย    สงวนศักดิ์ภักดี 0-4243-1035 08-1545-5359
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประสงค์    กองปัญญ� 0-4243-1035 08-1261-7090
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทันสมัย   พรหมสิทธิ์ 0-4243-1035 08-9275-2654
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัชพงศ์   อ�จแก้ว 0-4243-1035 08-3353-1511
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุวัตร   อ่อนโก้ก 0-4243-1035 08-6621-8951
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�ยันต์   พ�น� 0-4243-1035 08-7861-8196
สวป. พ.ต.ท. ไพรง�ม   ยศปัญญ� 0-4243-1035 08-4788-8312
สวป. พ.ต.ต. อนันต์   สุพรรณเภสัช 0-4243-1035 08-7895-1911
สว.สส. พ.ต.ต. สุริยะ   เต่�ทอง 0-4243-1035 08-3699-4412
สว.อก. พ.ต.ท.หญงิ เบญจม�ศ   ปิตกภทัร�กร 0-4243-1035 08-8560-5155

สภ.โพนพิสัย     โทรศัพท์กล�ง  0-4247-1332    โทรส�รกล�ง  0-4247-1332
ผกก. พ.ต.อ. ชนะเกียรติ   วงศ์แสงเทียน 0-4247-1332 08-5145-8336
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมพงค์   อำ่�กรด 0-4247-1332 09-0464-9990
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐนกร   ฐ�วะโร 0-4247-1332 08-9940-3229
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธน�เดช   พิทักษ์ชลเดช 0-4247-1332 08-4951-6545
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   กัณห� 0-4247-1332 08-4957-3349
สวป. พ.ต.ต. จุลินทร์   ตล�ดธ�นี 0-4247-1332 08-9842-9876
สว.สส. พ.ต.ท. เจษฏ�   ศรีกวนช� 0-4247-1332 08-7862-5506
สว.อก. พ.ต.ต. สุรสิทธิ์   บุญเนตร 0-4247-1332 09-3549-8359

สภ.สังคม     โทรศัพท์กล�ง  0-4244-1080     โทรส�รกล�ง  0-4244-1080
ผกก. พ.ต.อ. สุรวุฒิ   อุรัจฉัท 0-4244-1080 08-1873-6651
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อภิร�ช   สนิทวงศ์ชัย 0-4244-1080 08-9572-7482
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชวลิต   วุฒิเป๊ก 0-4244-1080 08-1320-0416
สวป. พ.ต.ท. พนัส   เน�วรัตน์ 0-4244-1080 08-1477-6600
สว.สส. พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย   เสน�ม�ตย์ 0-4244-1080 08-2853-3876
สว.อก. พ.ต.ต. เอกชัย   บุญว�ส 0-4244-1080 08-8560-8898

สภ.ศรีเชียงใหม่   โทรศัพท์กล�ง  0-4245-1035    โทรส�รกล�ง  0-4245-2092, 0-4245-1175
ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ   น�แถมพลอย 0-4245-1175 08-1965-6969
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศรีนคร   นัยวัฒน์ 0-4245-1175 08-4798-8939
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชินโชติ   วัฒนธน�นพ 0-4245-1175 08-9121-1999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภกร   เพียรเสมอ 0-4245-1175 08-8557-2065
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   ลีทอง 0-4245-1175 08-1592-9519
สวป. พ.ต.ท. คำ�ดี   น้อยเจริญ 0-4245-1175 08-0400-1255
สวป. พ.ต.ต. ณัชพล   ใจดี 0-4245-1175 08-1050-2645
สว.สส. พ.ต.ต. ว�ทชัย   สำ�นวนชี 0-4245-1175 08-7052-5588
สว.อก. พ.ต.ท. ดนุก�นต์   ผ�ตูมพิทักษ์ 0-4245-1175 08-7427-3526

สภ.สระใคร    โทรศัพท์กล�ง  0-4246-3234    โทรส�รกล�ง  0-4246-3234
ผกก. พ.ต.อ. วีระยุทธ   ใบภักดี 0-4246-3234 08-0194-7828
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พสิษฐ์   โลเกศเสถียร 0-4246-3234 08-4195-7537
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิยม   อุตะมะ 0-4246-3234 08-1873-4495
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริมงคล   บุญหนุน 0-4246-3234 08-4514-4553
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   วิทยเจษฎ� 0-4246-3234 08-1261-4884
สว.สส. พ.ต.ท. อโนทัย   สุขมนต์ 0-4246-3234 08-1975-6438
สว.อก. พ.ต.ท. พิทูรย์   นินทระ 0-4246-3234 09-3914-6733

สภ.เฝ้าไร่     โทรศัพท์กล�ง  0-4241-7236, 0-4241-7236    โทรส�รกล�ง  0-4241-7236
ผกก. พ.ต.อ. วรพงษ์   นันทลักษณ์ 0-4241-7236 08-1871-1936
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีระเดช   เจริญสุข 0-4241-7236 08-9699-6070
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรทิพย์   กูลพฤกษี 0-4241-7236 08-1872-2594
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อธิศ   แสนเภ� 0-4241-7236 06-1042-2792
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมคง   ศรีวิเศษ 0-4241-7236 08-3281-2565
สวป. พ.ต.ต. อรุณธร   ศรีสงค์ 0-4241-7236 08-1974-1065
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สว.สส. พ.ต.ต. วชิรุจน์   สังข์เขียว 0-4241-7236 08-6942-7030
สว.อก. ร.ต.อ. ห�ญชนะ   พรมดี 0-4241-7236 08-8562-4397

สภ.รัตนวาปี     โทรศัพท์กล�ง  0-4241-8237   โทรส�รกล�ง  0-4241-8237
ผกก. พ.ต.อ. วิรัช   นกแก้ว 0-4241-8237 08-1768-6684
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กรกช   น�มไพร 0-4241-8237 08-1261-0866
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จ�รึก   พุ่มระย้� 0-4241-8237 08-6010-9489
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุช�   เหล่�ง�ม 0-4241-8237 08-1865-8970
สวป. พ.ต.ท. ณัฐพล   โอฆะพนม 0-4241-8237 08-5010-7826
สว.สส. ร.ต.อ. อิทธิฤทธิ์   ภูโอบ 0-4241-8237 08-8572-2724
สว.อก. พ.ต.ท. ไพทูรย์   ก�ญจนลักษณ์ 0-4241-8237 08-4705-0636

สภ.โพธิ์ตาก    โทรศัพท์กล�ง  0-4248-3006    โทรส�รกล�ง  0-4248-3006
ผกก. พ.ต.อ. พล�เดช   เพ็ชรหว้�โง๊ะ 0-4248-3006 09-1357-8698
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุดเขต   ศีลพรหม 0-4248-3006 08-1443-2743
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   ตันดี 0-4248-3006 08-1964-3582
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปริญญ�   อักษร 0-4248-3006 08-4934-4982
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   อินทวงษ์ 0-4248-3006 08-0840-7443
สว.สส. พ.ต.ท. เมธี   ดีบุรี 0-4248-3006 08-1733-5429
สว.อก. พ.ต.ต. อุทัย  ช�ธรรม 0-4248-3006 08-1965-6409

สภ.เวียงคุก     โทรศัพท์กล�ง  0-4243-8191    โทรส�รกล�ง  0-4243-8191
ผกก. พ.ต.อ. พีระวุฒิ   สุวรรณประสิทธิ์ 0-4243-8191 08-1937-6789
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สืบพงพัน   ภูสน�ม 0-4243-8191 09-0027-8854
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   จันทร์ม� 0-4243-8191 08-7213-7589
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิงหร�ช   แก้วเกิดมี 0-4243-8191 08-1872-7569
สวป. พ.ต.ท. สมยศ   เชียงก�งกุล 0-4243-8191 08-1391-0943
สว.สส. พ.ต.ต. สุริย�   บุญสิทธิ์ 0-4243-8191 08-9841-9614
สว.อก. พ.ต.ต. นิติกร   จันห�ญ 0-4243-8191 08-6855-7687

สภ.บ้านเดื่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-4244-9025    โทรส�รกล�ง  0-4244-9025
ผกก. พ.ต.อ. ปัญญ�   ปุยนุเคร�ะห์ 0-4244-9025 08-1380-3731
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิชญ์วุฒิ   โพธิ์จันทร์ 0-4244-9025 08-9569-3915
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิษณุ   ฉัตรวิริยะ 0-4244-9025 08-8562-3009
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทียมชัย   คูโพนทอง 0-4244-9025 08-1369-7231
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สดใส   ล�ลด 0-4244-9025 08-3282-4628
สวป. พ.ต.ท. อรรถพล   ประกอบดี 0-4244-9025 08-6238-5820
สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิรักษ์   สิริสิงห 0-4244-9025 08-6038-4562
สว.อก. พ.ต.ต. นรเศรษฐ   สืบสำ�ร�ญ 0-4244-9025 08-4513-2512

สภ.เซิม   โทรศัพท์กล�ง  0-4201-7080     โทรส�รกล�ง  0-4201-7080
สวญ. พ.ต.ท. สุเวศ   ศรีแนน 0-4201-7080 08-3144-5290
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   กัณห� 0-4201-7080 09-1063-5121
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สวป. พ.ต.ต. รังสรรค์   ประยงค์วีระกุล 0-4201-7080 08-9976-7465
สว.สส. พ.ต.ท. จิตติ   มูลเมืองแสน 0-4201-7080 08-1408-2353
สภ.เหล่าต่างค�า   โทรศัพท์กล�ง  0-4241-4906    โทรส�รกล�ง  0-4241-4906
สวญ. พ.ต.ท. สุรชิต   ฤทธิลี 0-4241-4906 09-0850-5551
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิศักดิ์   วงศ์นุกูล 0-4241-4906 08-8054-5540
สวป. พ.ต.ต. คมกริช   เส�ร์ห้� 0-4241-4906 08-9400-5125
สว.สส. พ.ต.ต. จิรยุทธ   อรุณม�ศ 0-4241-4906 08-9205-8983

สภ.นางิ้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-4241-4835    โทรส�รกล�ง 0-4241-4835
สวญ. พ.ต.ท. นิพนธ์   สม�นช�ติ 0-4241-4875 08-9944-4286
สวป. พ.ต.ท. ทวี   พรหมกุล 0-4241-4875 09-0861-3237
สว.สส. พ.ต.ท. ชลธิช�   อักษร 0-4241-4875 09-9575-9959

ต�ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล�าภู		 Nong	Bua	Lam	Phu	Provincial	Police	
69  ถนนยุวานนท์  ต�าบลล�าภู  อ�าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล�าภู  39000

โทรศัพท์กลาง  0-4237-8521  โทรสารกลาง  0-4237-8522  

Web Site : www.nongbualumphu.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สุทิพย์   ผลิตกุศลธัช 0-4237-8521 08-1639-4903
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์   สุขเกษม 0-4237-8521 08-6831-3377
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชลิฏ   วงษ์เจริญกิจ 0-4237-8521 08-1954-7769
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรรมจักร   คงมงคล 0-4237-8521 08-1873-9410
รอง ผบก. พ.ต.อ. อุทัย   จ�รุเดชขจร 0-4237-8521 08-5465-7575

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. บุญเลิศ   บวรมห�ชนก 0-4237-8521 08-1801-4146
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลิมพล   ยอดประทุม 0-4237-8521 08-9729-3033
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุช�ติ   วรรณ� 0-4237-8521 08-0177-5315
สว.(กพ.) ร.ต.อ. ภัทรพล   เทพภูมี 0-4237-8521 08-1058-3307
สว.(นผ.) พ.ต.ท. จีรพงษ์   บุญพิรินทร์ 0-4237-8521 09-2296-7505
สว.(กบ.) พ.ต.ท. นิกร   คำ�วันดี 0-4237-8521 08-7863-1216
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง บุญน้อม   มีม� 0-4237-8521 08-6237-4555
สว.(มค.) พ.ต.ท.หญิง มินตร�ภรณ์   ลี้สงวน 0-4237-8521 08-3121-0355
สว.(วน.) พ.ต.ท. ปฎิพัทธ์   ล�นรอบ 0-4237-8521 08-7945-4544
สว.(เทคโนฯ) พ.ต.ท. เทพนิมิต  ทุนประเทือง 0-4237-8521 08-9617-1999
สว. ร.ต.อ. ไพศ�ล   พรมบุตร 0-4237-8521 08-9841-8520

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ช�ญเดช   ศรีสังข์ 0-4237-8521 08-8500-9090
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรภพ   หมื่นกันย� 0-4237-8521 08-3453-3652
สว. พ.ต.ท. สุเมธ   ขันทอง 0-4237-8521 08-8865-2402
สว. พ.ต.ต. สมหม�ย   สุทโธ 0-4237-8521 08-1047-6234
สว. ร.ต.อ. เจษฎ�   ห้�วห�ญ 0-4237-8521 08-2843-4666
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พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมกฤษ   จันทอง 0-4237-8521 08-1768-2826
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รตะพงษ์   ธรรมสกุลรังสี 0-4237-8521 08-9944-2734
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุริยัน   ศรีจันทะ 0-4237-8521 08-7218-4906

สภ.เมืองหนองบัวล�าภู     โทรศัพท์กล�ง  0-4231-2578    โทรส�รกล�ง  0-4231-1054
ผกก. พ.ต.อ. จุลฤทธิ์   จุลกะ 0-4231-2578 08-1472-1594
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชุมพล   จันทร์ศักดิ์ 0-4231-2578 08-9954-3275
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�นะ   ธัญญะว�นิช 0-4231-2578 09-8668-9751
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ฉิมม�   0-4231-2578 08-1073-2961
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุมนช�ย   จำ�นงนิตย์ 0-4231-2578 08-5006-7153
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัษดิน   สมศรี 0-4231-2578 08-0740-5663
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิกร   หอมอ่อน 0-4231-2578 08-6221-9566
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภควัตร   บงแก้ว 0-4231-2578 08-7946-8785
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์   พนมชัยจิรกุล 0-4231-2578 08-7866-7007
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เส�ร์คำ�   ชมภูปิก 0-4231-2578 08-1052-6267
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุเนตร   สรรพ์สมบัติ 0-4231-2578 08-8549-2478
สวป. พ.ต.ท. สมโภชน์   ก�ญจนสกุล 0-4231-2578 08-1544-2340
สวป. พ.ต.ท. ศิริพงษ์   พหลชัยชูพงษ์ 0-4231-2578 09-5541-4155
สวป. พ.ต.ท. ชธิกร   คำ�ภธิพเณศ 0-4231-2578 09-4261-7145
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   สุทธิภ�พ 0-4231-2578 08-7218-6910
สว.สส. พ.ต.ท. สมคิด   ชื่นชม 0-4231-2578 08-7858-4377
สว.อก. พ.ต.ท. อำ�นวย   มีม� 0-4231-2578 08-1601-6019

สภ.โนนสัง  โทรศัพท์กล�ง  0-4237-5360    โทรส�รกล�ง   0-4237-5576  
ผกก. พ.ต.อ. สุวัฒชัย   มะลิทอง 0-4237-5360 08-1975-4003
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงค์ภัทร   ช้วนกุล 0-4237-5360 08-1457-3626
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประหยัด   ผิวอ่อน 0-4237-5360 08-1123-5500
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อุทิศ   สนิมครำ่� 0-4237-5360 08-1974-4891
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธน�ยุทธ   ดวงทองม� 0-4237-5360 08-7945-9050
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพล   คำ�ภีระมี 0-4237-5360 08-1799-6945
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยยง   สิงห์ชมภู 0-4237-5360 08-8308-1504
สวป. พ.ต.ท. อิทธิวัตร   มูลขุนทศ 0-4237-5360 08-0190-3585
สว.อก. พ.ต.ท. อำ�นวยก�รต์   สรรพสมบัติ 0-4237-5360 09-6505-7579

สภ.นากลาง    โทรศัพท์กล�ง  0-4235-9030    โทรส�รกล�ง  0-4235-9030
ผกก. พ.ต.อ. สุสันต์   พยัคห�ญ 0-4235-9030 08-1975-1198
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุภี   พลดงนอก 0-4235-9030 08-1974-4051
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ถนัด   คำ�สุข 0-4235-9030 08-1708-1216
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ภิรมชัย   น�คสุวรรณ 0-4235-9030 08-3340-3239
สวป. พ.ต.ท. สมใจ   รักศิลป์ 0-4235-9030 08-1974-9425
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สวป. พ.ต.ท. วชิร�   ศรีเวียงร�ช 0-4235-9030 08-3363-3345
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ฐ�กูลอุตส่�ห์   ศรีห�คำ� 0-4235-9030 08-1320-3590
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประยุทธ   ล�ยเมฆ 0-4235-9030 08-1873-4324
สว.อก. พ.ต.ท. ยงยุทธ   เพียร�ษฎร์ 0-4235-9030 08-1768-1602
สว.สส. พ.ต.ต. พิษณุ   สุริยะ 0-4235-9030 08-2851-2723

สภ.ศรีบุญเรือง   โทรศัพท์กล�ง  0-4235-3896    โทรส�รกล�ง  0-4235-3896
ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   พลพุทธ� 0-4235-3896 08-2852-9777
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ชัยชนะกุล 0-4235-3896 08-1839-8089
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธเนศร   อ�จกล้� 0-4235-3896 08-9576-3349
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   อัครฮ�ด 0-4235-3896 08-7863-3895
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ศรีวงษ์ชัย 0-4235-3896 08-1768-2684
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพวัฒน์   ธ�ตชนะ 0-4235-3896 08-9575-1900
สวป. พ.ต.ท. รักษ�   ไชยน� 0-4235-3896 08-8318-1007
สว.สส. พ.ต.ท. วรวิทย์   นำ้�ใจดี 0-4235-3896 08-1816-6536
สว.อก. พ.ต.ท. จินด�   อภิช�ติบุญม� 0-4235-3896 08-9841-5533

สภ.สุวรรณคูหา     โทรศัพท์กล�ง  0-4237-2191     โทรส�รกล�ง  0-4237-2062
ผกก. พ.ต.อ. ฉก�จน์   เทียมวงศ์ 0-4237-2191 08-1768-9230
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระยุทธ   ฉ�ย�วุฒิพงศ์ 0-4237-2191 08-1261-7483
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชวโรจน์   ต้นเงิน 0-4237-2191 08-7232-2080
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. บุญมี   ใจดี 0-4237-2191 08-6238-1710
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระ   โพทุมท� 0-4237-2191 08-1975-4039
สวป. พ.ต.ท. วรรณะ   กมลตรี 0-4237-2191 08-6853-4014
สวป. พ.ต.ท. อำ�นวยพล   กรรมห�วงศ์ 0-4237-2191 08-5741-5622
สว.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์   ส�รโพค� 0-4237-2191 08-4954-1096
สว.อก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ศรีบุญเรือง 0-4237-2191 08-1236-7583

สภ.นาวัง   โทรศัพท์กล�ง  0-4200-4054    โทรส�รกล�ง  0-4200-4054
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   ศรีคำ�แดง 0-4200-4054 06-1423-9259
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกียรติชัย   ปอวิจิตกุล 0-4200-4054 08-1974-8420
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ดอนศรีช� 0-4200-4054 08-8703-7384
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พรหมศักดิ์   หงษ์วรรณ� 0-4200-4054 08-9863-6677
พวส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนโชติ   ปร�บหลอด 0-4200-4054 08-5457-3592
สวป. พ.ต.ท. ธนธร   ผ�สุข 0-4200-4054 08-1902-8645
สว.สส. พ.ต.ต. คมสัน   ปัดถม 0-4200-4054 08-5752-1801
สว.อก. พ.ต.ท. ชูวิทย์   ชุมแวงว�ปี 0-4200-4054 08-3359-3304

สภ.โนนเมือง     โทรศัพท์กล�ง  0-4294-1095     โทรส�รกล�ง  0-4294-1095
สว. พ.ต.ต. กีรติพงษ์   แสนศรีมห�ชัย 0-4294-1095 08-5675-4393
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิติพล   สมสิทธิ์ 0-4294-1095 08-0007-4755
พงส. (หน.ง�นสอบสวน) ร.ต.อ. ประวิทย์   อุล�นันท์ 0-4294-1095 08-0853-2440
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ต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธาน	ี		 Udon	Thani	Provincial	Police	
ถนนศรีสุข  ต�าบลหมากแข้ง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์กลาง  0-4222-3353   โทรสารกลาง 0-4232-8019, 0-4222-3353

Web Site : www.udonthani.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ชัยญัติ    สำยถิ่น 0-4222-2142 08-1544-2766
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   เกิดจงรักษ์  - 08-6860-3999
รอง ผบก. พ.ต.อ. เนติพงศ์    ธ�ตุทำ�เล  - 08-1739-4185
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักฎ์กฤษณ์    จันทรรัตน์  - 08-1873-0606
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรหมณัฏฐเขต   ฮ�มคำ�ไพ  - 08-6855-9299
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยพงษ์    ทรงพลนภจร  - 08-1934-6866
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัชชัย    ถุงเป้�  - 08-6634-5697
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ป�ณุทรรศน์    ศิริว�ลย์  - 08-7828-9464

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วีระช�ติ    สุบงกช 0-4223-7108 08-5315-2300
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปวีณ�    ก้อนแพง 0-4222-2142 08-1262-3108
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญจันทร์     หงษ์ชั้น 0-4223-7108 08-7238-2626
รอง ผกก.ปรก.(จร.) พ.ต.ท. ศักด�    ปทุม�วัฒน�นนท์ 0-4222-1607 08-1290-9851
สว.(ธร./กพ.) พ.ต.ต. ปรีช�พล    บูรณพิทักษ์สันติ 0-4222-3211 08-6650-5215
สว.(กร./ตท.) พ.ต.ท.หญิง รุธิภ�    อันอ�ม�ตย์ 0-4222-1607 08-1320-4967
สว.(นผ.) พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภ�   พ�ดกล�ง 0-4222-1607 08-1059-7800
สว.(กบ.) พ.ต.ท. วีระชัย   จำ�รูญศิริ 0-4222-3447 08-9841-4764
สว.(งป./กง.) พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ   จงมีสุข 0-4232-8020 08-1965-0882
สว.(คดีและวินัย) พ.ต.ท. วีระศักดิ์    อเวร� 0-4224-0141 08-9279-0154
สว.ปรก.(สื่อส�ร/191) พ.ต.ท. สะอ�ด    ก�ญจนรูจี 0-4222-4191 08-1954-4541
สว.(ทสท.) พ.ต.ต.หญิง สุจิตร�   ศุภกิจ�รักษ์ 0-4224-9178 08-1872-4114

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. วิธ    มุทธสินธ์ 0-4223-3480 08-1149-1568
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรพิชิต    สุปัญญ� 0-4223-3480 09-5050-6950
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไกรสร    พ�น้อย 0-4223-3480 08-1261-3152
สวป.ปรก. พ.ต.ท. สุชัย    นันท์แก้ว 0-4223-3480 08-8562-7531
สว. พ.ต.ท. เจษฎ�    แพ่งศรีส�ร 0-4223-3480 08-5644-4052
สว. พ.ต.ท. เศกสันต์   ฤ�เวทย์ 0-4223-3480 08-1965-8166
สว. พ.ต.ต. ปฐวี   ก้อนวิมล 0-4223-3480 09-0593-9966
สว. พ.ต.ต. ม�นิตย์    แก้วเจริญ 0-4223-3480 08-9858-9960
สว. พ.ต.ต. สุริยศักดิ์   จิร�วัสน์ 0-4223-3480 08-1260-0812

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ศักดิ์ด�   เหมือนโพธิ์ 0-4224-0141 08-1954-6113
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชัย   ภูขยัน 0-4224-0141 08-7947-3429
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรัญ   โคตรประทุม 0-4224-0141 08-3328-1332



ภ.4

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 379

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.เมืองอุดรธานี   โทรศัพท์กล�ง  0-4232-8515-18    โทรส�รกล�ง  0-4232-8514  มท.45474
ผกก. พ.ต.อ. ภูมิวิทย์   เวชก�ม� 0-4232-8515-18  08-1873-1706
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บรรจบ   สีห�น�วี 0-4232-8515-18  08-4600-7699
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   พึ่มชัย 0-4232-8515-18  08-6240-9629
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธ�ร�   อันทินทร�งกูร 0-4232-8515-18  08-7309-6910
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประยุทธ   พันธ์สีล� 0-4232-8515-19 08-6240-9630
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิชญุตม์   พุฒศิริวัชรวิชญ์ 0-4232-8515-20 08-6240-9631
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีระพล    พ�โส 0-4232-8515-21 08-6240-9632
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สม   ว�โย 0-4232-8515-22 08-6240-9633
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุริยันต์   จันทะวงษ์ 0-4232-8515-23 08-6240-9634
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อนิรุธ   ขันที 0-4232-8515-24 08-6240-9635
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุมิตร   นันสถิตย์ 0-4232-8515-18  08-1872-7569
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ขจรฤทธิ์  วงษ์ร�ช 0-4232-8515-18  08-6634-6937
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ชลิต   ศรีห�นู 0-4232-8515-18  08-8744-7479
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�ลอง   ทับสีแก้ว 0-4232-8515-18  08-1954-6897
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรจง   ช�สังข์ 0-4232-8515-18  08-1966-2360
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประยงค์   จอมสมส� 0-4232-8515-18  08-9841-6889
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัฒน�   ม�ยุรส 0-4232-8515-18  08-9219-9644
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระชัย   เสน�ลอย 0-4232-8515-18  08-6637-8076
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กุศล   สิทธิขันแก้ว 0-4232-8515-18  08-7944-9816
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นันธก�นต์   วรรณพันธ์ 0-4232-8515-18  09-3478-4440
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โกเมน   วงษ์ละคร 0-4232-8515-18  09-0417-3032
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิวัตร   กุลศรี 0-4232-8515-18  08-9710-8898
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประทีป   สมวงษ์ 0-4232-8515-18  08-7218-4490
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิทักษ์    ว�ปีทะ 0-4232-8515-18  08-1061-0817
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิฑูรย์    ศรีช�ย 0-4232-8515-18  08-9710-6379
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สนั่นชัย    มอไธสง 0-4232-8515-18  08-1994-1870
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุดม   รัตนสุทธิ 0-4232-8515-18  08-0005-7938
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นันทพล   เชื้อพรมม� 0-4232-8515-18  08-6725-0137
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   สอท� 0-4232-8515-18  08-1739-8150
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วัชร�ภรณ์   จันทร์หล้� 0-4232-8515-18  08-9861-1698
สวป. พ.ต.ท. อติเมธ   พลมุข 0-4232-8515-18  08-1545-6996
สวป. พ.ต.ต. ศรชัย   ช่วยชัย 0-4232-8515-18  08-6662-2943
สวป. พ.ต.ต. ศิริชัย   กุลวิทิต 0-4232-8515-18  08-4796-5092
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ท�ก้อม 0-4232-8515-18  08-6579-6777
สว.สส. พ.ต.ต. ฉล�ม   ภูเมืองขว� 0-4232-8515-18  08-1189-9889
สว.สส. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   จันท� 0-4232-8515-18  08-4119-3339
สว.จร. พ.ต.ต. อำ�น�จ   จุริตทะโย 0-4222-2142-18 08-1953-4955

สภ.กลางใหญ่   โทรศัพท์กล�ง  0-4292-1507   โทรส�รกล�ง  0-4292-1507
สวญ. พ.ต.ท.ดร. ณรงค์   ศรีวิเชียร 0-4292-1507 08-5008-9145
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิมล   พันชัย 0-4292-1507 08-7227-4232
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สว.สส. พ.ต.ท. ประยุทธ    วรรนิว�ส 0-4292-1507 08-5608-1804
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ     พรมส�ลี 0-4292-1507 08-3660-5097
พงส. ร.ต.อ. วิเศษ    เบี้ยวโกฏิ 0-4292-1507 08-6852-3065

สภ.กุดจับ  โทรศัพท์กล�ง  0-4229-3288    โทรส�รกล�ง  0-4229-1220
ผกก. พ.ต.อ. ธน�นันท์วิชญ์   ศรีบุญเรือง 0-4229-3288 08-9842-4141
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรัชญ�   สนิทวงศ์ชัย 0-4229-3288 09-1863-6858
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชยกิตติ์   นิธิเดชวิศิษฎ์ 0-4229-3288 08-1381-2233
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์พิษณุ    คงแสนคำ� 0-4229-3288 08-9709-2552
พงส.ผนค. พ.ต.ท. ธ�นินทร์    อินทร์กอง 0-4229-3288 08-7946-6626
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศุภภ�ษ   จิตตรักษ์ 0-4229-3288 08-9937-1289
สวป. พ.ต.ท. สันต์    ถ�นันตะ 0-4229-3288 08-9570-5366
สวป. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์    ฤทธิ์มห� 0-4229-3288 08-9711-0399
สว.สส. พ.ต.ท. วีระชัย   ไชยคำ�ห�ญ 0-4229-3288 08-4686-0888
สว.อก. พ.ต.ท. พิชิต    สุนทรสัจบูลย์ 0-4229-3288 08-4795-5778

สภ.กุมภวาปี    โทรศัพท์กล�ง  0-4233-4368, 0-4233-4371    โทรส�รกล�ง  0-4233-4370
ผกก. พ.ต.อ. สรรธ�น    อินทรจักร์ 0-4233-4368 08-5759-4004
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิช�ญ    สุธรรมแปง 0-4233-4368 08-9421-0753
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนัส    อัดโดดดร 0-4233-4368 08-8573-4335
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสนีย์    ก�ญจนคช 0-4233-4368 08-3084-4980
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์พันธ์    น�ขว� 0-4233-4368 08-1262-2520
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัชพล    โมร�รัตน์ 0-4233-4368 09-5662-4604
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นพดล   ขันตีกุล 0-4233-4368 08-6580-9309
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธน�ดุล   ศรีเต้ด 0-4233-4368 09-3395-4577
สวป. พ.ต.ต. พัฒน์วงศ์   จันทร์พล 0-4233-4368 08-1601-5858
สวป. พ.ต.ต. ภูภูมิ   มีมูล 0-4233-4368 08-9941-9370
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐพงศ์   ฉวีทอง 0-4233-4368 08-0415-5553

สภ.กู่แก้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-4225-6137-8    โทรส�รกล�ง  0-4225-6137
ผกก. พ.ต.อ. ปพณพัชร์   ตั้งจิตจ�รุพัชร์ 0-4225-6137 08-1648-4844
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คณิน    พงษ์ธำ�รง 0-4225-6137 08-1768-6788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�เร็จ   ป่�ลั่นทม 0-4225-6137 08-9577-8697
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองแท่ง   เพียเฮียง 0-4225-6137 08-1708-3600
สวป. พ.ต.ท. ชัยณรงค์    ไพบูลย์ 0-4225-6137 08-5014-7121
สว.สส. พ.ต.ต. พิทักษ์เขต   สิงห์พิทักษ์ 0-4225-6137 08-1622-7466
สว.อก. พ.ต.ท. วชิรวิชญ์    พัสดร 0-4225-6137 09-1865-4553

สภ.ไชยวาน   โทรศัพท์กล�ง  0-4226-5559    โทรส�รกล�ง  0-4226-5412
ผกก. พ.ต.อ. รัชพล   เสริมศรัณย์ 0-4226-5412 08-6338-8847
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรมัตถ์    นนทะบุตร 0-4226-5412 08-1263-0836
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เชี่ยวช�ญ    มีชัย 0-4226-5412 09-4257-6378
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ศัลยวิทย์   ป�ลินทร 0-4226-5412 08-4792-1451
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพฑูรย์    อุ้ยปะโค 0-4226-5412 08-9039-9872
สวป. พ.ต.ต. บุญเหลือ    คำ�ศรี 0-4226-5412 09-3325-5532
สว.สส พ.ต.ท. นิทัศน์   ทนะขว้�ง 0-4226-5412 08-1954-3266
สว.อก. พ.ต.ต. ภ�สกร    โคตรบรรเท� 0-4226-5412 08-1965-6848

สภ.ดงเย็น   โทรศัพท์กล�ง  0-4213-6091     โทรส�รกล�ง  0-4213-6091
ผกก. พ.ต.อ. คมสัน    เสืออินทร์ 0-4213-6091 08-1964-6096
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐฐนินท์    ดิษฐ์ธิวรกูล 0-4213-6091 09-2523-7728
รอง  ผกก.สส. พ.ต.ท. เดช    กองทอง 0-4213-6091 08-1546-5553
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โจม    แข็งแรง 0-4213-6091 08-9573-5920
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณภัทร    จูมวันท� 0-4213-6091 09-9207-5744
สวป. พ.ต.ท. ไพรวัลย์    สิริปิย�นนท์ 0-4213-6091 08-7231-9544
สว.สส. พ.ต.ท. วีระพล    มูลบัวภ� 0-4213-6091 08-4787-5777
สว.อก. พ.ต.ต. อนิรุทธ์    รัตนโกเมศ 0-4213-6091 08-7950-2210

สภ.ทุ่งฝน    โทรศัพท์กล�ง  0-4226-9056    โทรส�รกล�ง  0-4226-9056
ผกก. พ.ต.อ. ไชยยุทธ    วงค์โคกสูง 0-4226-9056 08-7951-1519
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เพชรรัตน์    ศรีเมือง 0-4226-9056 08-1965-8896
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยศักดิ์   บูรณะบัญญัติ 0-4226-9056 08-1964-5469
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อลงกต    พึ่งโพธิ์ 0-4226-9056 09-3520-7943
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นัธทวัฒน์    ธรรมช�ด� 0-4226-9056 09-5945-9226
สว.สส. พ.ต.ท. เข็มทอง    บุตตะโยธี 0-4226-9056 08-9418-8825
สวป. พ.ต.ท. เมฆ    กำ�เนิด 0-4226-9056 08-1874-2119
สว.อก. พ.ต.ท. สุรสีห์   ไชยสิทธิ์ 0-4226-9056 08-2300-0564

สภ.นายูง   โทรศัพท์กล�ง  0-4213-2514    โทรส�รกล�ง  0-4223-1514
ผกก. พ.ต.อ. สม�น   ศรีสันต์ 0-4213-2514 08-1955-2230
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักด�   ปทุม�วัฒน�นนท์ 0-4213-2515 08-1290-9851
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งตะวัน   จันทร์มล 0-4213-2516 08-1050-8595
สวป. พ.ต.ท. สมชัย   เกตุบ�ง 0-4213-2517 08-8561-9561
สว.สส. พ.ต.ท. ประสงค์   นอสิทธิ์ 0-4213-2518 08-4513-5417
สว.อก. พ.ต.ต. พรไพฑูรย์   ศรีวรรณะโชติ 0-4213-2519 08-9654-2792

สภ.น�้าโสม   โทรศัพท์กล�ง  0-4228-7545    โทรส�รกล�ง  0-4228-9181
ผกก. พ.ต.อ. ประส�ร    ชนกนำ�พล 0-4228-9181 08-6458-9055
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐเชษฐ์    โคตรน�ม 0-4228-9181 08-5464-5739
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองพูน    จันทะเนตร 0-4228-9181 08-1974-2487
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จันทวี    ช�วช�ยโขง 0-4228-9181 08-7946-1700
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพรรณ    ระภ�กุล 0-4228-9181 08-5463-4878
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรมมี    โสระศรี   0-4228-9181 08-7964-2117
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�    จันทร์พินิจรัตน์ 0-4228-9181 08-5608-9397
สว.สส. พ.ต.ท. วิศรุต    แดงง�ม 0-4228-9181 08-2807-5757
สว.อก. พ.ต.ท. สะอ�ด    ก�ญจนรูจี 0-4228-9181 08-1954-4541
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สภ.โนนสะอาด   โทรศัพท์กล�ง  0-4239-2577,  0-4239-2380   โทรส�รกล�ง  0-4239-2577
ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ    ถนอมทรัพย์ 0-4239-2577 08-1872-7575
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยยะ   หนูคุ้มทรัพย์ 0-4239-2577 08-6856-3588
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพร   ธ�ร�กุลทิพย์ 0-4239-2577 08-1871-7552
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ลิขิต    สมศรีทอง 0-4239-2577 08-9862-8892
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์    มูลส�ร 0-4239-2577 08-5757-8484
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทะวี    สุครีพ 0-4239-2577 08-8515-9225
สวป. พ.ต.ท. ต่อพันธ์    ปุสันเทียะ 0-4239-2577 08-1096-5522
สว.สส. พ.ต.ท. ธน�กร    หันจ�งสิทธ์ 0-4239-2577 08-1661-7355
สว.อก. พ.ต.ท. พิสิษฐ์    พูลเฉลิม 0-4239-2577 08-8314-9482

สภ.บ้านดุง  โทรศัพท์กล�ง  0-4227-1509    โทรส�รกล�ง  0-4227-1509
ผกก. พ.ต.อ. ปิยบุตร    ไพลบูลย์ 0-4247-1059 08-0026-4848
รอง ผกก.ป. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์    รักษ�ศิลป์ 0-4247-1059 08-9569-5021
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรพงษ์    เคนทว�ย 0-4247-1059 08-1871-4731
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วัฒน�    มีทองหล�ง 0-4247-1059 08-1261-1063
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยืนยง    คำ�บอน 0-4247-1059 08-4472-0641
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นภดล    วงศ์เส�ร์เน�ว์ 0-4247-1059 08-0720-2733
สวป. พ.ต.ท. อนุวรรตร    ฆ้อนทอง 0-4247-1059 08-6642-5858
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์    มิตรศรี 0-4247-1059 08-5005-5696
สว.อก. พ.ต.ท. ณฐวรรธก์    ศรีเล็ก 0-4247-1059 08-5687-3952

สภ.บ้านเทื่อม   โทรศัพท์กล�ง  0-4215-0614    โทรส�รกล�ง  0-4215-0614
ผกก. พ.ต.อ. ณัฐ    สิงหศิริ 0-4215-0614 08-9840-2844
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีรยุทธ    เหมือนพุฒ 0-4215-0614 08-9784-4412
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยศพนธ์    เสริมรัมย์ 0-4215-0614 08-1975-5532
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฏิภ�ณ    ไมยปัน 0-4215-0614 08-9937-2856
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดิศร    คงประพัฒน์ 0-4215-0614 08-1836-8734
สวป. พ.ต.ท. ชัยช�ญนณฐ์   สุขเดช 0-4215-0614 08-2123-8902
สว.สส. พ.ต.ท. รฤชภล    เมฆสงค์ 0-4215-0614 09-4708-3555
สว.อก. พ.ต.ท. เอกนรินทร์   วงค์ชัย 0-4215-0614 08-1302-4042

สภ.บ้านผือ   โทรศัพท์กล�ง  0-4228-1305    โทรส�รกล�ง  0-4228-2177
ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   บุณรอด 0-4228-1305 08-1261-2090
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภ�ณุวัฒน์   วิเศษเลิศ 0-4228-1305 08-1053-2273
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ร�เชนทร์   ฉลองธรรม 0-4228-1305 08-9274-8877
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พสิษฐ์    คำ�สุข 0-4228-1305 08-9395-3787
พงส.ผนก. พ.ต.ท. องอ�จ    ปลัดขว� 0-4228-1305 09-2481-5128
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อัมพร   ปลัดพรมม� 0-4228-1305 08-3400-5588
สวป. พ.ต.ท. สุริยันต์   เถื่อนศร 0-4228-1305 08-1670-0156
สว.สส. พ.ต.ท. อรรถศ�สตร์   พิล�เคน 0-4228-1305 08-1975-7191
สว.อก. พ.ต.ท. ธัชกร   แก้วก�หลง 0-4228-1305 08-6832-7057
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สภ.ประจักษ์ศิลปาคม   โทรศัพท์กล�ง  0-4233-5030    โทรส�รกล�ง  0-4233-5028
ผกก. พ.ต.อ. นว�ระ   จันน�วัน 0-4233-5030 08-1872-5599
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดิศร    เขียวทอง 0-4233-5030 08-8560-2034
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพรวัลย์   ท้�วพรม 0-4233-5030 08-9206-1267
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คำ�ปุน    คลังคำ�ภ� 0-4233-5030 08-9862-1545
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์   วนไชยสงค์ 0-4233-5030 08-3146-9145
สว.สส. พ.ต.ท. จำ�ลอง    ปัญจนะ 0-4233-5030 08-3141-4125
สว.อก. พ.ต.ต. สิทธิพร    ไชยสิทธิ์ 0-4233-5030 08-0141-6060

สภ.พิบูลย์รักษ์  โทรศัพท์กล�ง  0-4225-8151    โทรส�รกล�ง  0-4225-8151
ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   ขวัญมั่น 0-4225-8151 08-1544-9561
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรวุฒิ   วงศ�อ้วน 0-4225-8151 08-7945-4322
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีด�    มุล�ลินน์ 0-4225-8151 09-3154-5392
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กมล    อัปก�รัตน์ 0-4225-8151 08-6851-4869
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ผลิตอรัญ    บุญม�ตุ่น 0-4225-8151 08-8038-9676
สวป. พ.ต.ต. ฤทธิรณ    ฝักฝ่�ย 0-4225-8151 08-7930-7447
สว.สส. พ.ต.ท. สุนทร   วงษ์อนันต์ 0-4225-8151 09-3548-3863
สว.อก. พ.ต.ต. ปิยะศักดิ์   วงศ์สุรีย์ 0-4225-8151 09-8656-8625

สภ.เพ็ญ   โทรศัพท์กล�ง  0-4227-9115    โทรส�รกล�ง  0-4227-9115
ผกก. พ.ต.อ. รักษ์พงศ์    รัตนพงศ์ 0-4227-9115 08-1661-4422
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ก�นต์    ตั้งวิจิตร 0-4227-9115 08-6232-2345 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นภดล    วิเศษศรี 0-4227-9115 08-1799-8444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นะชัย    ศรีบัวอ่อน 0-4227-9115 08-3359-3383
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีสัฒน์    สินทวี 0-4227-9115 08-8735-5010
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปจ�รีย์   นร�กูล 0-4227-9115 08-1974-1391
สว.สส. พ.ต.ท. พรชัย     ขุนศรี 0-4227-9115 08-6933-0094 
สวป. พ.ต.ท. สรพงษ์    งิมสันเทียะ 0-4227-9115 09-8124-8298
สวป. ร.ต.อ. บุญร่วม    หนูกล�ง 0-4227-9115 09-8986-2999

สภ.วังสามหมอ   โทรศัพท์กล�ง  0-4238-7566    โทรส�รกล�ง  0-4238-7395
ผกก พ.ต.อ. นิวัฒน์    ดวงจรัส 0-4238-7566 08-8328-9937
พงส.พนพ. พ.ต.ท. นวกฤต    นวก�รพ�นิช 0-4238-7566 08-2300-5050
พงส.พนพ. พ.ต.ท. พิเชษฐ์    บุตรี 0-4238-7566 08-1799-9608
พงส.พนพ. พ.ต.ท. อิสระ    ต�ระบัติ 0-4238-7566 08-1380-0922
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนัญกรณ์    แสนอุบล 0-4238-7566 08-8058-7781
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจริญ   ไชโยกุล 0-4238-7566 08-9654-4650
สวป. พ.ต.ท. ชัยช�ญณนฐ์    สุขเดช 0-4238-7566 08-2123-8902
สวป. พ.ต.ต. พสิษฐ์    สิมส� 0-4238-7566 09-0965-9732
สว.สส. พ.ต.ต. ชวัช   อุ่มสัมฤทธิ์ 0-4238-7566 08-9805-2861

สภ.ศรีธาตุ   โทรศัพท์กล�ง  0-4238-2482     โทรส�รกล�ง  0-4238-2571
ผกก. พ.ต.อ. อ�ลักษณ์   เจริญธนกุล 0-4238-2482 08-9843-6164
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วชิระ   จำ�ป�วงศ์ 0-4238-2482 08-1871-7055
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชัยรัชช์   ภูข�ว 0-4238-2482 08-7234-4213
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. มนตรี   แก้วปัญญ� 0-4238-2482 08-1975-9232
สวป. พ.ต.ท. ปริญญ�   ห�พรหม 0-4238-2482 08-0355-3533
สว.สส. พ.ต.ท. เดช�   บูรณะค�ม 0-4238-2482 08-8571-8648
สว.อก. พ.ต.ท. เทพเสถียร   ตั้นภูมี 0-4238-2482 08-1940-8487

สภ.สร้างคอม   โทรศัพท์กล�ง   0-4227-6226    โทรส�รกล�ง  0-4227-6226
ผกก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   แพงคำ� 0-4227-6226 08-6088-8868
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธศิลป์    น�มแสง 0-4227-6226 08-9826-5627
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมโภชน์   ประจิตร 0-4227-6226 08-3345-0001
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คล่องเดช   บุญลือ 0-4227-6226 08-1263-5276
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ก้องภ�กิจ   พุฒิโชคธนัช 0-4227-6226 08-3357-1457
สวป. พ.ต.ท. ยุทธน�   พรหมโท 0-4227-6226 08-1234-5992
สว.สส. พ.ต.ท. พิชญศกัดิด์�   จรสัจินด�เนตร 0-4227-6226 08-3285-2541
สว.อก. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ   ธรรมวงศ์ผล 0-4227-6226 08-1964-0038

สภ.หนองวัวซอ   โทรศัพท์กล�ง  0-4229-8292     โทรส�รกล�ง  0-4229-8292
ผกก. พ.ต.อ. ทศพร    จิเนร�วัต 0-4229-8292 08-9710-2300
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กีรติกร   กลัดกันแสง 0-4229-8292 08-1601-8811
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นนทจิต    บุดดีคำ� 0-4229-8292 08-9841-5401
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิพงษ์    ปัญจนะ 0-4229-8292 08-3408-9232
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดุลย์    วรอนุ 0-4229-8292 08-1545-3652
สวป. พ.ต.ท. อรรถวิทย์    กันย� 0-4229-8292 08-9120-0668
สว.สส. พ.ต.ท. เพียรรัตน์    สมยืน 0-4229-8292 09-2689-7768
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จันทร์ศมน   น�สมพันธุ์ 0-4229-8292 08-7218-8811

สภ.หนองแสง   โทรศัพท์กล�ง  0-4239-6277     โทรส�รกล�ง  0-4239-6277
ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร    สุนทรพินิจ 0-4239-6277 08-3362-2827
รอง  ผกก.ป. พ.ต.ท. ภร�ดร    จุฬ�รี 0-4239-6277 08-1739-5128
รอง  ผกก.สส. พ.ต.ท. คุณ�วุฒิ   สมบัตินันท์ 0-4239-6277 08-1975-1442
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. น�วี   ศรีห�สมบัติ 0-4239-6277 08-8339-5739
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิ่ง    แสงจำ�ป� 0-4239-6277 08-7225-1131
สวป. พ.ต.ท. วัชร�    พ�โส 0-4239-6277 08-5010-7718
สว.สส. พ.ต.ต. สมศักดิ์    สุทธรัตน์ 0-4239-6277 08-9843-9658
สว.อก. พ.ต.ท. ฮึกห�ญ    พ�ดกล�ง 0-4239-6277 08-0355-5772

สภ.หนองหาน   โทรศัพท์กล�ง   0-4226-1265    โทรส�รกล�ง  0-4266-1265
ผกก. พ.ต.อ. อ�รี    สินธุร� 0-4226-1265 08-1871-2928
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชวนชัย   ชนะบัว 0-4226-1265 08-1117-1529
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐพล    เพ็ญสงคร�ม 0-4226-1265 08-1675-6355
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สร�ยุทธ    ฉำ่�ผิว 0-4226-1265 08-9622-3147
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชินวัตร   จันทร์ประทัศน์ 0-4226-1265 08-6459-9465
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริย�    โพธิ์ช�เนตร 0-4226-1265 08-1965-2383
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจริญศักดิ์   อุบลพิทักษ์ 0-4226-1265 08-1739-1146
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   อักษรกล�ง 0-4226-1265 08-1828-5812
สวป. พ.ต.ท. ก่อเกียรติ   ชื่นชม 0-4226-1265 08-1818-9087
สวป. พ.ต.ท. ทวัช    นิยมสุข 0-4226-1265 08-3359-0075
สว.สส. พ.ต.ต. ภูตะวัน    มูลเมือง 0-4226-1265 08-6871-1116
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศรีนวล   ศรีสวัสดิ์ 0-4226-1265 08-9071-2084

ต�ารวจภูธรจังหวัดบงึกาฬ		 Bueng	Kan	Provincial	Police	
222 หมู่ 13 ถนนบึงกาฬ-หนองคาย   ต�าบลวิศิษฐ์  อ�าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000

โทรศัพท์กลาง  0-4249-0834   โทรสารกลาง  0-4249-0835

Web Site : www.buengkan.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สภุลกัษณ์   วรรณฤกษ์งำม 0-4249-0834 08-1261-9060
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเจตน์    ก�บคำ� 0-4249-0834 08-0729-3000
รอง ผบก. พ.ต.อ. ออมสิณ    บุญญ�นุสนธิ์ 0-4249-0834 08-1801-6977
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชวิศ    ศรีจันทร์ 0-4249-0834 09-2280-7225
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�นนท์    น�มประเสริฐ 0-4249-0834 08-1739-3221
รอง ผบก. พ.ต.อ. พันชัย    ชมภูจันทร์ 0-4249-0834 08-9856-5963
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. ณัฐดน    สุวรรณโค  0-4249-0834 08-3757-8777

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธนกรณฑ์    ก้อนแก้ว 0-4249-0834 08-1828-9030
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทักษ์    อดิศักดิ์ 0-4249-0834 08-5810-9738
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิพงษ์    สมใจ 0-4249-0834 08-1623-7868
สว.(สื่อส�ร/เทคโน) พ.ต.ท. อนนต    ชลประท�น 0-4249-0834 09-8593-9664
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญงิ อญัชรพีร   สทุธปิประภ� 0-4249-0834 08-0500-8222
สว.(กพ.) พ.ต.ท. สัณยพงศ์    พันธุ์คณิสร 0-4249-0834 08-1049-4569
สว.(นผ.) พ.ต.ต. เวห�    พรมภิภักดิ์ 0-4249-0834 08-1380-8424
สว.(วินัย) พ.ต.ต. รัชกฤษ    ศิรวัชวรกุล 0-4249-0834 09-0336-3500
สว.(กบ.) ร.ต.อ. สมบัติ    ปินะก�ต�โพธิ์ 0-4249-0834 09-2910-3297

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. พิรพล    อัจกลับ 0-4249-0837 08-1848-3777
รอง ผกก. พ.ต.ท. สันติสุข    สุทธิกุลสมบัติ 0-4249-0837 06-1137-3258
สว. พ.ต.ท. อดุลย์    ฉิมทับ 0-4249-0837 08-1708-4623
สว. พ.ต.ท. อนัน    ฤทธิธรรม 0-4249-0837 08-7255-0202
สว. พ.ต.ต. บดินทร์   คำ�ผุย 0-4249-0837 08-5213-8152

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรพล    พลโยธ� 0-4249-0834 08-1391-6858
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิตเกษม    แก้วท่�ไม้ 0-4249-0834 08-1574-8006
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เนื่องฤทธิ์    ต�ตะมิ 0-4249-0834 08-1954-7629
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สภ.เมืองบึงกาฬ   โทรศัพท์กล�ง  0-4249-1258     โทรส�รกล�ง  0-4249-1254  
ผกก. พ.ต.อ. อนุกูล    ด�วลอย 0-4249-1258 09-2552-2199
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประจักษ์    วงษ์หนองแวง   0-4249-1258 08-8548-8546
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สันติ    บุญชู 0-4249-1258 08-1872-7768
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชวลิต    พิมพ์บุญ 0-4249-1258 08-8332-6623
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพดล    ท�บึงก�ฬ 0-4249-1258 08-5422-1086
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ฉ�ยยนต์    ช�วดอน 0-4249-1258 08-1872-3670
สวป. พ.ต.ท. สัณยพงศ์    พันธุ์คณิสร 0-4249-1258 08-1049-4569
สว.สส. พ.ต.ท. ภูมรินทร์    ข�มชู 0-4249-1258 08-9803-0172
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัชนีมล   ศรีเวียง 0-4249-1258 08-9175-6405

สภ.โซ่พิสัย    โทรศัพท์กล�ง  0-4248-5035      โทรส�รกล�ง  0-4248-5034
ผกก. พ.ต.อ. กำ�พล    ทันตสุวรรณ 0-4248-5035 08-1661-7880
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประยูร    ศิริสุทธินันท์ 0-4248-5035 08-1832-6095
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์    โสตะวงศ์ 0-4248-5035 08-1494-8044
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยอดยม    อุปก� 0-4248-5035 08-0751-9229
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงยศ    หินนนท์ 0-4248-5035 08-9575-3622
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ติช�ย    วัฒน�สุข 0-4248-5035 08-5742-6153
สวป. พ.ต.ท. น�ว�   ห�ธรรมวงศ์ 0-4248-5035 09-0338-1831

สภ.เซกา    โทรศัพท์กล�ง 0-4248-9113      โทรส�รกล�ง  0-4248-9110
ผกก. พ.ต.อ. พิเชฐ    วงษ์บุรี 0-4248-9113 08-1832-0864
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรัตน์    พินิจมนตรี 0-4248-9113 08-1260-8080
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรุณ    รักสัตย์ 0-4248-9113 08-1872-0792
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส    ทองคำ�ภ� 0-4248-9113 08-1117-2795
สว.สส. พ.ต.ท. กวีพนธ์    พงศ์สุวรรณพร 0-4248-9113 08-1964-0465
สวป. พ.ต.ท. ฉลองพรหม   บุญพรม 0-4248-9113 08-9205-2388
สวป. พ.ต.ท. วิชัย    ทันหล้� 0-4248-9113 08-0460-7790
สว.อก. ร.ต.อ. รังสรรค์    บุญละคร 0-4248-9113 08-3346-8818

สภ.ปากคาด    โทรศัพท์กล�ง   0-4248-1116     โทรส�รกล�ง  0-4248-1115
ผกก. พ.ต.อ. อ�รักษ์    มะส�ธ�นัง  0-4248-1116 08-9419-1234
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธงชัย    แก้วศรี  0-4248-1116 08-3274-4545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันต์ติภ�พ   มีผลส�สะโม  0-4248-1116 08-1320-0610
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง โสภ�    เมืองโคตร  0-4248-1116 09-3327-4510
สวป. พ.ต.ท. ชัชว�ล    มห�ศร�นนท์  0-4248-1116 08-1902-0657
สว.สส. พ.ต.ท. ปกรณ์    ปัญญ�มงคล  0-4248-1116 08-6860-3489

สภ.ศรีวิไล    โทรศัพท์กล�ง  0-4249-7078     โทรส�รกล�ง  0-4249-7089
ผกก. พ.ต.อ. วินัย    มห�ผลศิริกุล 0-4249-7078 08-1975-3852
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิชิต    สมบัติ 0-4249-7078 09-6213-0824
รอง ผกก.สส. พ.ต.อ. สมทรง    พละเดช 0-4249-7078 08-9483-8928
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิคม    ผิวโพนม่วง 0-4249-7078 08-7221-7964
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กุศล    วังสะพันธ์ 0-4249-7078 08-1941-4652
สวป. พ.ต.ต. รุ่งปัญญ�   ส�สน�ม 0-4249-7078 09-3070-9168
สว.สส. พ.ต.ท. สนธย�    ใหม่กุละ 0-4249-7078 08-3323-8805
สว.อก. พ.ต.ท. อดุลย์    แสงสุรินทร์ 0-4249-7078 08-7231-2321

สภ.พรเจริญ    โทรศัพท์กล�ง  0-4248-7119      โทรส�รกล�ง  0-4248-7119
ผกก. พ.ต.อ. วิทย�   สุขเกษม 0-4248-7119 08-1753-5000
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญธรรม    หงษ�วงษ์ 0-4248-7119 08-1873-1783
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วงศธร    เจษฎ�พงศธร   0-4248-7119 08-1261-7887
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพฑูรย์    จันทรมนตรี 0-4248-7119 08-9862-2111
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วุฒิพงษ์    ส�ยตรี 0-4248-7119 08-0012-0789
สวป. พ.ต.ท. หิรัญ   วัตรศรีว�นิช 0-4248-7119 08-4551-9911
สว.สส. พ.ต.ท. พีระช�ติ    บุญม�นนท์ 0-4248-7119 08-1869-8159
สว.อก. พ.ต.ท. พิชญวีร์   พิมพ์หล่อน 0-4248-7119 08-9048-7539

สภ.บุ่งคล้า   โทรศัพท์กล�ง  0-4249-9285       โทรส�รกล�ง  0-4249-9004 
ผกก. พ.ต.อ. ธำ�รงชัย    ไล้ทองดี 0-4249-9285 08-6223-4178
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธ�นินทร์    จินด�มณี 0-4249-9285 08-6451-4682
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�โรจน์     ภมร 0-4249-9285 08-0725-9990
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพันธ์    หล้�วงศ์ 0-4249-9285 08-7218-3280
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุริย�    แน่นอุพำ� 0-4249-9285 08-1206-0698
สวป. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ     เถ�หมอ 0-4249-9285 08-1051-6131
สว.สส. พ.ต.ต. ไกรรัตน์     ต�มบุญ 0-4249-9285 08-0754-4832
สว.อก. พ.ต.ต. วีระศักดิ์    พลเพชร 0-4249-9285 09-3069-4045

สภ.บึงโขงหลง   โทรศัพท์กล�ง  0-4241-6207      โทรส�รกล�ง  0-4241-6207
ผกก. พ.ต.อ. ฐ�ประวิชญ์    อินทะชัย 0-4241-6207 09-2419-6991
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธัชพล    แสนวัง 0-4241-6207 08-9715-2507
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรมินทร์    ปัดทุมแฝง 0-4241-6207 08-0739-6995
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชรพล    ล�ดบัวผัน 0-4241-6207 09-3414-7839
สวป. พ.ต.ท. มงคล    จันทะวงษ์ 0-4241-6207 08-1547-5746
สว.สส. พ.ต.ท. สมช�ย    อ�จนุก�ร 0-4241-6207 08-0794-0797
สว.อก. พ.ต.ท. สุภ�พ    รัตนวงษ์ 0-4241-6207 08-4357-7665

สภ.ดอนหญ้านาง    โทรศัพท์กล�ง  0-4202-0504     โทรส�รกล�ง  0-4202-0504
ผกก. พ.ต.อ. ธนัช   วิเสฏโส 0-4202-0504 08-4391-5151
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�นุภ�ส   ฉำ่�ประสิทธิ์ 0-4202-0504 06-1061-0961
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นภดล    ผลวัฒน� 0-4202-0504 08-7070-0380
สว.สส. พ.ต.ท. อดุลย์    สิทธิแสง 0-4202-0504 09-4256-7388
สวป. พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย    ชลเพชร 0-4202-0504 08-4858-5879
สว.อก. ร.ต.อ. สุนันท์    แสนสีจันทร์ 0-4202-0504 08–4834-4071
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สภ.หอค�า    โทรศัพท์กล�ง  0-4202-5001    โทรส�รกล�ง  0-4202-5001 

ผกก. พ.ต.อ. คนองศักดิ์   ทองพันธ์ 0-4202-5001 08-9417-1616
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   บุญไทย 0-4202-5001 08-9242-8969
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์    แหล่งสท้�น 0-4202-5001 08-5355-1615
สวป. พ.ต.ท. ไพศ�ล    ต้นแก้ว 0-4202-5001 08-7944-2192
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณรงค์    สอนศักด� 0-4202-5001 08-7865-6831
สว.สส. พ.ต.ต. รัตนพล    หอมจันทร์ 0-4202-5001 08-7591-0367
สว.อก. พ.ต.ท. วิเวก    กองศิริ 0-4202-5001 08-4517-3957

สภ.เหล่าหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-4202-2046     โทรส�รกล�ง  0-4202-2046  
สวญ. พ.ต.ท. จรูญศักดิ์    ลำ�พุทธ�            0-4202-2046 08-3146-2906
สวป. พ.ต.ท. ธ�ร�วรรษ   เครือภักดี 0-4202-2046 08-8517-6164
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บัญญัติ   สุริยะก�ญจน์ 0-4202-2046 08-1670-5608
สว.สส. พ.ต.ต. จ�รุภัทร   คำ�ภ�บุตร 0-4202-2046 08-1863-4460

สภ.โสกก่าม   โทรศัพท์กล�ง  0-4249-0840    โทรส�รกล�ง   0-4249-0840 
สว. พ.ต.ท. อุทัย    อ่อนยิ้ม 0-4243-7099 08-1982-9316
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงศ์เดชน์   คำ�กอง 0-4243-7099 08-9710-1987

สภ.ป่งไฮ      โทรศัพท์กล�ง  0-4290-1113      โทรส�รกล�ง  0-4290-1113
สว. พ.ต.ท. สง่�   อินทร์ส�ธร 0-4290-1113 08-6859-2099
พงส.ผนก. พ.ต.ต. แดนชัย   มูลป้อม 0-4290-1113 08-5077-3033

ศูนย์ฝึกอบรม		 Training	Center	
272  หมู่  14  ถนนมิตรภาพ  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์กลาง  0-4346-5739  โทรสารกลาง  0-4346-5745 

Web Site : www.school 4.education.police.go.th  

ผบก. พล.ต.ต. ภัทรำวุธ   เอื้อมศศิธร 0-4346-5722 08-1975-1552
รอง ผบก. พ.ต.อ. คณิต   ดวงหัสดี 0-4346-5722 08-1471-2345
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�สกร   สถิตยุทธก�ร 0-4346-5722 08-6035-8883

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุรสิทธิ์   สุทธิพันธุ์ 0-4346-5739 [15] 08-1563-1111
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทวีภรณ์   ประทีปะเสน 0-4346-5739 [15] 08-9808-9115
สว. พ.ต.ท. วรวุธ   วงษ์สุ่ย 0-4346-5739 [15] 08-9622-2950
สว. พ.ต.ท.หญิง บุณยรัสน์   วันเพ็ญ 0-4346-5739 [18] 08-9106-8466
สว. พ.ต.ท. ประภ�ส   รู้จริง 0-4346-5739 [25] 08-9845-5932

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. พันธุ์ศิริ   ศรีเพ็ญ 0-4346-5739 [17] 08-7141-1991
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทพวิสิทธิ์   โพธิเก่งฤทธิ์ 0-4346-5739 [17] 08-1457-8288
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ท. ม�นัด   พรพิพัฒน์ 0-4346-5739 [17] 08-1592-5127
สว. พ.ต.ท.หญิง น�ตย�   เฮ้�ประมงค์ 0-4346-5739 [15] 08-0409-3824
สว. พ.ต.ท.หญิง นภ�พร   หิรัญพรหม 0-4346-5739 [15] 08-0762-6030

ฝ่ายปกครองและการฝึก

ผกก. พ.ต.อ. ส�ยฟ้�   จิร�วรรธนสกุล 0-4346-5739 [21] 09-3456-9166
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศิลป์   ภูชำ�นิ 0-4346-5739 [21] 09-3095-6440
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. สำ�เร็จ   เปรมอ�ษ� 0-4346-5739 [21] 08-9714-8154
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ปัญญ�   ศุภษร 0-4346-5739 [21] 08-0190-1818
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ภรศิษฐ์   ม�พร 0-4346-5739 [21] 08-5005-0977

กลุ่มงานอาจารย์

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ชล�พันธุ์   ทองแผ่น 0-4346-5739 [26] 08-1574-2525
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. รณยุทธ   กล�งก�ร 0-4346-5739 [26] 08-7216-3575
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สธน   ตะกรุดโทน 0-4346-5739 [26] 08-6228-5285
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุม�ลี   ตะกรุดโทน 0-4346-5739 [26] 08-1263-2710
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชูศรี   ทองมนต์ 0-4346-5739 [26] 08-9714-3478
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ปฏิณญ�   วิเชฏฐพงษ์ 0-4346-5739 [26] 09-5664-4129
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ชำ�นิ   คนไว 0-4346-5739 [26] 08-6226-2369
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. จันท�   ส�คร 0-4346-5739 [26] 08-3290-9534
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อังกูร   ก�ญจนัษฐ�ยี 0-4346-5739 [26] 08-1964-7848
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ชูวิทย์   บุญรักษ� 0-4346-5739 [26] 08-7945-4818
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. เกรียงไกร   น�รมย์ 0-4346-5739 [26] 08-1263-2177
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ทองพูน   เปรมเหล� 0-4346-5739 [26] 08-1964-9990
อ�จ�รย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง เย�วเรศ   จินด� 0-4346-5739 [26] 08-7490-7467
อ�จ�รย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง อัชช�รัตน์   ด�ลัย 0-4346-5739 [26] 08-6852-9199

บันทึก
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 5
Provincial Police Region 5

311 ถนนมหิดล ตำ�บลหนองหอย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์กล�ง  0-5314-0000     โทรส�รกล�ง  0-5314-0051-2  IP : 605001

Web Site : www.police5.go.th    E-mail : Info@police.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์ 0-5314-0000 [5125] 08-1836-9171
รอง ผบช. พล.ต.ต. ปช�   รัตนพันธ์ 0-5314-0005 [5400] 09-9643-3899
รอง ผบช. พล.ต.ต. ทรงธรรม   อัลภ�ชน์ 0-5314-0004 [5600] 08-1532-2277
รอง ผบช. พล.ต.ต. ประหยัชว์   บุญศรี 0-5314-0002 [5200] 08-1882-9933
รอง ผบช. พล.ต.ต. ติณภัทร   ภุมรินทร์ 0-5314-0001 [5500] 09-2506-6060
รอง ผบช. พล.ต.ต. จำ�ลอง   น้อมเศียร 0-5314-0003 [5300] 08-1952-7852
รอง ผบช. พล.ต.ต. พงษ์สักก์   เชื้อสมบูรณ์ 0-5314-0006 [5130] 08-1952-7852
ผบก. พล.ต.ต. จรัณฐค์   วรพัฒนำนันน์ 0-5314-0068 08-9833-1886

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division 
ผบก. พล.ต.ต. นิธิพัฒน์   พัฒนถำบุตร์ 0-5314-0000 [5114] 08-1961-4576
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนะรัชต์   ชุ่มสวัสดิ์ 0-5314-0000 [5113] 08-9852-4545
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชวลิต   คชหิรัญ 0-5314-0000 [5113] 08-6920-8455
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยุทธน�   แก่นจันทร์ 0-5314-0000 [5113] 08-1952-9765
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   ทนันไชย 0-5314-0000 [5113] 08-1671-1399

ฝ่ายอ�านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. วัชร�   รักษ์คิด 0-5314-0000 [5110] 08-1289-0290
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุธิด�   สมิทธิไกร 0-5314-0000 [5102] 08-1681-3690
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษฎ�   พงษ์สุวรรณ 0-5314-0000 [5103] 08-9700-3551
สว. พ.ต.ท. บรรเทิง   ก�ศสกุล 0-5314-0000 [5110] 08-1111-8646
สว. พ.ต.ท. ธนภัทร   เรียนเป็น 0-5314-0000 [5103] 09-4242-4632
สว. พ.ต.ท. กิติชัย   อินเต้� 0-5314-0000 [5120] 08-1567-4334
สว. พ.ต.ต. เมษยน   รัตนถ�วร 0-5314-0000 [5120] 08-9866-7597

ฝ่ายอ�านวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ. ฐ�ปนพงศ์   ชัยรังษี 0-5314-0000 [5120] 08-6919-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษณะ   พลน�ค 0-5314-0000 [5120] 08-9191-8030
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   สุริย�ทิพย์เนตร 0-5314-0000 [5210] 08-1759-0922
สว. พ.ต.ท.หญิง พนิด�   สุรีติ๊บ 0-5314-0000 [5210] 08-1555-9585
สว. พ.ต.ท.หญิง พิชช�ภ�  จันทิม� 0-5314-0000 [5210] 08-3581-5085
สว. พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ์   ศรีภ� 0-5314-0000 [5210] 08-6656-4348
สว. พ.ต.ต.หญงิ นนัทธรรมรตัน์  สงัประกลุ 0-5314-0000 [5210] 08-1120-6862



ภ.5

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 391

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 3

ผกก. พ.ต.อ. กมล   ส�ยโอให้ 0-5314-0042 08-1925-5299
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐิติพล   อรุณสกุล 0-5314-0000 [5080] 08-9896-3380
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ตระก�รกุล   ละครวงษ์ 0-5314-0000 [5310] 08-6337-3357
สว. พ.ต.ท. กิตติศ�สตร์   ทองม� 0-5314-0000 [5310] 08-5533-3779
สว. พ.ต.ต. เดช�   วิบูลกิจ 0-5314-0000 [5310] 08-6189-4932
สว. พ.ต.ท.หญิง ณิช�พร   จงรักษ์ 0-5314-0000 [5321] 08-1386-0268
สว. พ.ต.ต. ประวิทย์   วงษ์ร�ช 0-5314-0000 [5310)] 08-1883-5841

ฝ่ายอ�านวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ. ธนภัทร   บุญตันบุตร 0-5314-0043 08-6453-1513
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปริญญ�   นุชแจ้งบง 0-5314-0000 [5410] 08-3207-9996
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐ�   น้อยภู่ 0-5314-0000 [5420] 08-9635-7794
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   วงษ์ไชยแย้ม 0-5314-0000 [5410] 08-7213-2534
สว. พ.ต.ท. วินัย   กันธิยะ 0-5314-0000 [5420] 08-1764-6975
สว. พ.ต.ท.หญิง กรรณิก�ร์   บุญพละ 0-5314-0000 [5420] 09-2637-7993
สว. พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   อำ�พันธ์ศรี 0-5314-0000 [5410] 08-9560-3998

ฝ่ายอ�านวยการ 5

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วิภ�ด�   อยู่สกุล 0-5314-0045 08-6657-3908
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ   ร่วมสนิท 0-5314-0000 [5501] 08-9956-1433
สว. พ.ต.ท.หญิง นิส�   สีชมพู 0-5314-0000 [5510] 08-9701-0864
สว. พ.ต.ท.หญิง นิรันตรี   หัสนัย 0-5314-0000 [5530] 08-1707-1431
สว. พ.ต.ท. วิมุต   ปันวณิชกุล 0-5314-0000 [5520] 08-1713-4477

ฝ่ายอ�านวยการ 6

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   ไกรแสง 0-5314-0020 08-1822-4066
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ฐ�นิต  บุญตระกลูพูนทวี 0-5314-0000 [5641] 08-9634-3416
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จริย�   ศรีภ� 0-5314-0000 [5621] 08-1287-5196
สว.งป. พ.ต.ท. ธน�ยุทธ   สิงห์เทศดี 0-5314-0000 [5630] 08-9123-0093
สว. พ.ต.ท. สุพจน์   คำ�ร�พิศ 0-5314-0000 [5621] 08-1111-1720
สว.(กง.งป.) พ.ต.ท.หญิง อุไร   อัครโพธิ 0-5314-0000 [5640] 08-6918-5338
สว. พ.ต.ต. ประกอบ   มีม�ก(ป.โท) 0-5314-0000  08-1469-9821

ฝ่ายอ�านวยการ 7

ผกก. พ.ต.อ. กตธน   ศรีง�มช้อย 0-5314-0000 [5701] 08-4222-3905
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สุรินทร์ 0-5314-0000 [5701] 08-1980-8499
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษด�   จันทร์ศรี 0-5314-0000 [5703] 08-1027-0005
สว.(นิติกร) พ.ต.ท. บุญส่ง   สว่�งวงศ์ 0-5314-0000 [5712] 08-1951-4071
สว.(นิติกร) พ.ต.ท. ณัฐ   รัตโนภ�ส 0-5314-0000 [5713] 08-2190-6429
สว.(นิติกร) พ.ต.ท.หญิง วรัญญ�   พลพ�นิช 0-5314-0000 [5711] 08-1022-6661
สว.(นิติกร) พ.ต.ท. ประสงค์   ชัยต�น 0-5314-0000 [5714] 08-1961-6305
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 8

ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   ศรีจันทร์ต๊ะ 0-5314-0000 [5801] 08-1258-4785
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ บญุภคัสรณ์  แพรสกลุทพิย์ 0-5314-0000 [5801] 08-1724-0536
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล   สว่�งวโรรส 0-5314-0000 [5801] 08-1885-9236
สว. พ.ต.ต. อัครเดช   อินชัย 0-5314-0000 [5801] 08-3152-1432

ฝ่ายอ�านวยการ 9

ผกก. พ.ต.อ. วิโรจน์   เกษ�พร 0-5314-0000 [5911] 08-4151-3098
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพิ่มศักดิ์   สุทธิพงษ์ 0-5314-0000 [5911] 08-0735-4175
สว. พ.ต.ท. อุดม   กันท�แจ่ม 0-5314-0000 [5911] 08-9610-9013
สว. พ.ต.ต. สุพิศลย์   แสงมีอ�นุภ�พ 0-5314-0000 [5911] 08-9701-7140

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน	 Investigation	Division	
311  ถนนมหิดล  ต�ำบลหนองหอย  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50000   IP : 605007

โทรศัพท์กลำง  0-5314-2040    โทรสำรกลำง  0-5314-2046

ผบก. พล.ต.ต. ประจวบ   วงศ์สุข 0-5314-2040 [5006] 08-1883-6898
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชินวิช   วิชัยธนพัฒน์ 0-5314-2040 [5007] 08-1951-6789
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   แก้วดวงโต 0-5314-2040 [5091] 08-1022-0220
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรชน   บุญทวี 0-5314-2040 [5008] 08-1724-6929
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   ประยืนยง 0-5314-2040 [5009] 08-1898-7567
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ทัตตวีร์   ด่�นพิทักษ์ตระกูล 0-5314-2040 [5005] 08-6562-9665

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์เดช   คำ�ใจสู้ 0-5314-2040 [5020] 08-9850-1185
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศรัณยพงศ์   เฉลิมจันทร์ 0-5314-2040 [5072] 08-1936-5566
สว. พ.ต.ท. ณัฐพล   อินท�รักษ์ 0-5314-2040 [5074] 08-1722-1000
สว. พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ   ศรีชนะ 0-5314-2040 [5075] 08-9633-9604
สว. พ.ต.ท.หญิง ณิชญ�   จิโน   0-5314-2040 [5073] 08-1602-8111

กองก�ากับการสืบสวน 1

ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   พงษ์วิวัฒนชัย    0-5314-2040 [5010] 08-1884-5021
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปริญญ�   ชัยเวว�   0-5314-2040 [5013] 08-9700-8935
รอง ผกก. พ.ต.ท. นริช   สอนดิษฐ   0-5314-2040 [5013] 08-1952-3516
สว. พ.ต.ท. ทนันชัย   พอพิน   0-5314-2040 [5014] 08-9999-7158
สว. พ.ต.ต. เส้นชัย   ฟู่เจริญ 0-5314-2040 [5014] 08-9191-4258
สว. พ.ต.ต. ธวัชวงศ์   ชูกิจคุณ 0-5314-2040 [5014] 08-1885-2451

กองก�ากับการสืบสวน 2

ผกก. พ.ต.อ. สันติ   กองสมัคร 0-5314-2040 (5021) 08-7172-4777
รอง ผกก. พ.ต.ท. ม�นพ   คนหลัก 0-5314-2040 [5024] 08-1881-4188
รอง ผกก. พ.ต.ท. นฤทธิ์   เกิดดี   0-5314-2040 [5023] 08-9838-2000
สว. พ.ต.ท. พูนทรัพย์   รวมสุข 0-5314-2040 [5023] 08-9559-5596
สว. พ.ต.ท. นพฤทธิ์   กันท� 0-5314-2040 [5024] 08-2901-0505
สว. พ.ต.ต. ชยกร   ม�มุ่งปณิธ�น 0-5314-2040 [5023] 08-6911-3658
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กองก�ากับการสืบสวน 3

ผกก. พ.ต.อ. วรพงศ์   คำ�ลือ 0-5314-2040 [5036] 08-2698-8896
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ทองข�ว 0-5314-2040 [5037] 08-1992-8776
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปกรณ์   ผ�ทอง 0-5314-2040 [5038] 08-9637-5995
สว. พ.ต.ท. อภิช�ต   หัตถสิน 0-5314-2040 [5039] 08-9433-5060
สว. พ.ต.ท. นิรันดร์   ถูกแผน 0-5314-2040 [5040] 08-9850-0625
สว. ร.ต.อ. พงษ์เอก   จันทร์ต� 0-5314-2040 [5041] 08-6057-5462

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. จิตร์พิสุทธิ์   อิ่มสงวน 0-5314-2040 [5040] 08-6044-9536
รอง ผกก. พ.ต.ท. สวัสดิ์   วงค์ชัย 0-5314-2040 [5041] 08-9700-9182
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทัศน์   ขันจันทร์ 0-5314-2040 [5042] 08-6732-9787
สว. พ.ต.ท. พิเชษฐ์  รุ่งรักษ� 0-5314-2040 [5043] 08-1681-5365
สว. พ.ต.ท. สมชัย   จอมดวง  0-5314-2040 [5044] 08-9956-1409

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. อัครภณ   วริศเจริญ 0-5314-2040 [5060] 08-6428-5451
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   ยอดคำ� 0-5314-2040 [5061] 08-1885-2964
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิพัฒน์   น�ระเดช 0-5314-2040 [5062] 08-9999-9620
สว. พ.ต.ท. ดนุพันธ์   ขว้�งไชย 0-5314-2040 [5063] 08-9850-8078
สว. พ.ต.ต. สุรชัย   ท่�ง�ม 0-5314-2040 [5063] 08-7182-0958
สว. ร.ต.อ. ยุทธน�   ใจก�ร 0-5314-2040 [5063] 08-6671-1136

ต�ารวจภูธรจังหวัดเชยีงราย	 Chiang	Rai	Provincial	Police	
489 ถนนรัตนำเขต ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000

โทรศัพท์กลำง 0-5371-8118 โทรศัพท์ระบบไอพี 605101  โทรสำรกลำง 0-5371-1437, 0-5371-6399 IP : 605101

Web Site : www.chiangrai.police.go.th           E-mail : Chiangrai@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วีระวุฒิ   เนียมน้อย 0-5371-1542 [100] 08-6913-3939
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประทักษ์   เจริญศิลป์ 0-5371-8118 [206] 08-1884-2282
รอง ผบก. พ.ต.อ. จรัญฌิ์   เริงธรรม 0-5371-8118 [205] 09-3135-9889
รอง ผบก. พ.ต.อ. มรกต   ไศละบ�ท 0-5371-8118 [202] 08-1993-0207
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิรัช   สุมน�พันธุ์ 0-5371-8118 [204] 08-1883-8466
รอง ผบก. พ.ต.อ. พศวีร์   โชติเทียนชัยวัต 0-5371-8118 [203] 08-2188-9991
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดุลเดช�   อ�ชวะสมิตระกูล 0-5371-8118 [201] 08-4378-3936
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. คฑ�วุฒิ   หงษ์หนึ่ง 0-5371-8118 [401] 09-4713-8181

ฝ่ายอ�านวยการ    โทรศัพท์กล�ง  0-5371-8118  โทรส�รกล�ง  0-5371-1437, 0-5371-6399 
ผกก. พ.ต.อ. สรณะ   ศิริโกมล 0-5371-8118 [207] 08-1950-8306
รอง ผกก. พ.ต.ท. มณฑล   พุ่มกล่อม 0-5371-8118 [210] 08-5711-7177
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง บุศริน   จำ�รูญรัตน์ 0-5371-8118 [209] 08-1796-6203
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ท.หญิง กฤษณ�   ชูติกุล 0-5371-8118 [300] 08-9854-7961
สว.(ยศ.) พ.ต.ต. ธวัฒน์   เจริญผล 0-5371-8118 [301] 08-9557-0058
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สว.(กม.) พ.ต.ต. นิคม   จุลลศรี 0-5371-8118 [302] 08-4094-8319
สว.(ปป.) พ.ต.ท. จรูญศักดิ์   ธิม�ชัย 0-5371-8118 [303] 08-6000-5155
สว.(กบ.) พ.ต.ท. เสวียง    พูลชัย 0-5371-1635 08-7175-8840
สว.(งป.) พ.ต.ท.หญงิ วนัวสิ�ข์    เจียมวจิกัษณ์ 0-5371-8118 [307] 08-1950-9438
สว.(ทส.) พ.ต.ต. ทวี   เชยบ�น 0-5371-8118 [304] 08-9835-9474
กลุ่มงานสอบสวน    โทรศัพท์กล�ง  0-5371-8118      โทรส�รกล�ง  0-5371-1437, 0-5371-6399
พงส.ผชช. พ.ต.อ. บัณฑิต   อินทุฤทธิ์ 0-5371-8118 [208] 08-9635-9062
พงส.ผทค. พ.ต.อ. รัฐศักดิ์   ซื่อสัตย์ 0-5371-8118 [306] 08-9999-1877
พงส.พนก. พ.ต.ต.หญงิ วชริ�ภรณ์   น�ไชยเวศน์ 0-5371-8118 [306] 08-9002-1909
กองก�ากับการสืบสวน     โทรศัพท์กล�ง  0-5360-0207
ผกก. พ.ต.อ. ม�นพ   เสน�กุล 0-5360-0207 08-1993-2344
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิธิกร   เดชบุญ 0-5360-0207 08-1881-8655
รอง ผกก. พ.ต.ท. เรวัตร   ยืนธรรม 0-5360-0207 08-1884-4711
สว.นปพ. พ.ต.ท. สมพร   เรือนคำ� 0-5360-0207 08-9261-5599
สว. พ.ต.ท. สุพัฒน์   บุญลำ� 0-5360-0207 08-1961-2503
สว. พ.ต.ท. วีระยุทธ์   ศรีวรรณรมย์ 0-5360-0207 08-2699-9079
สว. พ.ต.ต. นรภัทร   รักน� 0-5360-0207 08-9233-3248
สว. พ.ต.ต. อ�ณัติ   ก�วิช� 0-5360-0207 09-9956-4460
สภ.เมืองเชียงราย       โทรศัพท์กล�ง  0-5371-1444     โทรส�รกล�ง  0-5374-4572  IP : 605102
ผกก. พ.ต.อ. ภูมปัิญญ์ญ�   น�ตระกลูพสิทุธ์ิ 0-5371-1444 08-1627-6465
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พรเทพ   ธน�บูรณศักดิ์ 0-5371-1444 08-1530-5258
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเชียร   ใหม่ไชย 0-5371-1444 08-1020-5464
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุพนธ์   สนิท 0-5371-1444 08-1764-3273
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุภ�พ   เขื่อนแก้ว 0-5371-1444 08-4366-5343
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   สุขวุฒนพันธ์ 0-5371-1444 08-1952-2192
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   เด่นตรี 0-5371-1444 08-1992-9635
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีชัย   พรหมเพ็ชร 0-5371-1444 08-6179-1166
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภ�สกร   สุขะ 0-5371-1444 08-8251-3354
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สันติ   ศิริสำ�ร�ญ 0-5371-1444 08-3013-6611
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดุลย์   จินด�หลวง 0-5371-1444 08-5979-4469
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ชลธิช�   ธรรมสอน 0-5371-1444 08-6382-1136
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ผดุงพล   กิจชนะไพบูลย์ 0-5371-1444 06-1651-9639
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วรยุทธ   กันทะสอน 0-5371-1444 08-5715-9370
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธวัช   สิงห์ชัย 0-5371-1444 08-9997-1599
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทินกร   คำ�ประวิตร 0-5371-1444 08-5423-0498
สวป. พ.ต.ท. วีระพล   ดอกจันทร์ 0-5371-1444 08-1603-7770
สวป. พ.ต.ต. ธีระวัฒน์   ธรรมสอน 0-5371-1444 08-2188-1025
สวป. พ.ต.ต. คเชนทร์   เชิดชูตระกูลทอง 0-5371-1444 09-3134-6565
สวป. พ.ต.ต. กุลช�ติ   ศักดิ์โยธินธ�ด� 0-5371-1444 08-6628-0725
สว.สส. พ.ต.ต. อนุพันธ์   กันถ�รัตน์ 0-5371-1444 08-9261-6199
สว.จร. พ.ต.ท. สิร�วิชญ์   พุ่มพวง 0-5371-1444 08-4484-7486
สว.อก. พ.ต.ต. ฉันทฤทธิ์   เหล่�ไพโรจน์จ�รี 0-5371-1444 08-4172-5990
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สภ.ขุนตาล      โทรศัพท์กล�ง   0-5378-0016         โทรส�รกล�ง  0-5378-0016   IP : 605103
ผกก. พ.ต.อ. ศักด�   ขำ�โพธิ์ทัย 0-5378-0016 08-1558-1888
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญมี   เหลี่ยมม� 0-5378-0016 08-9956-3624
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ระวังศรี 0-5378-0016 08-1530-0945
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธน�   โยธ�พยัพ 0-5378-0016 08-1993-2100
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สรวิศฐ์   คิดดี 0-5378-0016 08-0084-5749
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักรินทร์   ขันแก้ว 0-5378-0016 08-4610-4693
สวป. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   เรืองรุ่ง 0-5378-0016 08-1764-3422
สว.สส. พ.ต.ท. วีระพงษ์   พรหมง�ม 0-5378-0016 08-7178-0743
สว.อก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   บุญเพียร 0-5378-0016 08-4487-4623

สภ.เชียงของ       โทรศัพท์กล�ง  0-5379-1426     โทรส�รกล�ง  0-5379-1426   IP : 605104
ผกก. พ.ต.อ. ทศภูมิ   เจริญพร 0-5379-1426 08-1671-3849
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนดล   มีวรรณสุขกุล 0-5379-1426 08-0680-4734
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประพันธ์   รัตนธรรม 0-5379-1426 08-1998-7880
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิจจ�   ถูกจิตต์ 0-5379-1426 08-1024-1017
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิตรกร   ป�ลกะวงศ์ ณ อยุธย� 0-5379-1426 08-1031-0500
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�คม   ย�นะธรรม 0-5379-1426 08-6188-2580
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤตพัฒน์   บุณยเกษมโรจน์ 0-5379-1426 08-1022-0479
สวป. พ.ต.ต. ธนพล   เทพมณี 0-5379-1426 09-2868-2739
สวป. พ.ต.ต. ธนเดช   ห�ทรัพย์ 0-5379-1426 08-9999-9678
สว.สส. พ.ต.ท. กิจจ�   ศรีกันท� 0-5379-1426 08-9953-6222
สว.อก. พ.ต.ต. ชนะ   เมืองม�หล้� 0-5379-1426 08-3579-0345

สภ.เชียงแสน      โทรศัพท์กล�ง  0-5377-7111       โทรส�รกล�ง  0-5377-7111   IP : 605105
ผกก. พ.ต.อ. สม�น   ไกรพล 0-5377-7111 08-1764-1516
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ศุภนัยว์   ศรีครุฑร�นันท์ 0-5377-7111 09-7125-2161
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   ภูมิสอ�ด 0-5377-7111 08-1035-2945
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทักษิณ   จันทะวงค์ 0-5377-7111 08-9851-3737
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วชิระ   อินทะรังสี 0-5377-7111 08-6913-9708
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัฐภิรักษ์   เรือนสิทธิ์ 0-5377-7111 08-9961-3053
สวป. พ.ต.ท. เจริญชัย   จ�รุแพทย์ 0-5377-7111 08-1882-7716
สวป. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   วินัน 0-5377-7111 08-1883-0853
สว.สส. พ.ต.ท. ขวัญช�ติ   ชุ่มมงคล 0-5377-7111 08-1681-0281
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริชัย   ศิริวรรณ์ 0-5377-7111 08-1179-1146

สภ.เทิง      โทรศัพท์กล�ง  0-5379-5406        โทรส�รกล�ง  0-5379-5405   IP : 605106
ผกก. พ.ต.อ. สว่�งวิทย์   สุทธหลวง 0-5379-5405 08-6918-6888
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อัศเรศ   เหลืองสนิท 0-5379-5405 08-9850-1759
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปวีณ   ทองสมบูรณ์ 0-5379-5405 08-8267-9935
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชุมพล   วุฒวัณณ 0-5379-5405 08-6183-4981
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทวีชัย    จักรส�ร  0-5379-5405 08-2895-7284
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สงกร�นต์   กองอินทร์ 0-5379-5405 08-5707-5753
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สวป. พ.ต.ท. ปริญโญ   ตรีสุวรรณ 0-5379-5405 08-1980-9737
สว.สส. พ.ต.ต. กุศลพันธุ์   สิงห์ใจ 0-5379-5405 08-1992-3889
สว.อก. พ.ต.ต. เรืองศักดิ์   ต๊ะกิดุก 0-5379-5405 08-7248-0156
สภ.ป่าแดด      โทรศัพท์กล�ง  0-5376-1012      โทรส�รกล�ง  0-5376-1013    IP : 605107
ผกก. พ.ต.อ. วิทย�   อุตบุรี 0-5376-1012 08-4612-3484
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิทย�   ย�ป้อม 0-5376-1012 08-5614-8018
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวรรณ   เข็มวงษ์ 0-5376-1012 08-9433-9899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิษณุ  ณีวัง 0-5376-1012 08-1603-9060
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิภพ   สินมีสุข 0-5376-1012 08-1602-0663
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประยูรณ์   ต่อมใจ 0-5376-1012 08-5618-8789
สวป. พ.ต.ท. เสรี   วังมณี 0-5376-1012 08-1998-9173
สว.สส. พ.ต.ต. ศุภกิจ   สิริประภ�วัฒน์ 0-5376-1012 08-1602-0067
สว.อก. พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์   วังบง 0-5376-1012 08-3165-4390
สภ.พาน         โทรศัพท์กล�ง  0-5372-1515      โทรส�รกล�ง  0-5372-1515   IP : 605108           
ผกก. พ.ต.อ. ธ�ตรี   กุลวัฒน์ 0-5372-1515 08-1883-7142
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มนตรี   พรมเส็น 0-5372-1515 08-2895-6093
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดชช�ติ   ใจวงค์ 0-5372-1515 08-1535-5309
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัฐพล   น้อยช่�งคิด 0-5372-1515 08-5833-8884
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทวินทร์   ไชยย� 0-5372-1515 08-9700-6336
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ป�ระมี 0-5372-1515 08-6656-2443
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญทวี   ประดับผล 0-5372-1515 08-9151-8118
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนสิทธิ์   ติ๊บแปง 0-5372-1515 08-1950-3929
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิสิทธิ์   อิ่นใจ 0-5372-1515 08-5622-3030
สวป. พ.ต.ท. กิตติชัย   เรือนนำ�วัฒน� 0-5372-1515 09-3136-9016
สว.สส. พ.ต.ท. ไพบูรณ์   คุ้มวงษ์ 0-5372-1515 08-5246-8675
สว.อก. พ.ต.ต. อธิคม   อุป�ระ 0-5372-1515 08-6776-9907

สภ.พญาเม็งราย         โทรศัพท์กล�ง  0-5379-9113       โทรส�รกล�ง  0-5379-9112   IP : 605109
ผกก. พ.ต.อ. ถนอนศักดิ์   ยศแผ่น 0-5379-9112-3 08-9999-4932
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เพชร�ยุทธ   ทวีกุล 0-5379-9112-3 08-1882-3823
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พรต   พรหมวิชัย 0-5379-9112-3 08-1882-3491
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพศ�ล   ม�ลัยเจริญ 0-5379-9112-3 08-1319-0469
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จรูญ   อภัยโรจน์ 0-5379-9112-3 08-4171-5685
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุช�ติ   เกียรติสิริกุล 0-5379-9112-3 08-1675-0797
สวป. พ.ต.ต. สิทธิกร   คำ�แสน 0-5379-9112-3 08-1026-2308
สว.สส. พ.ต.ท. อนันต์   พุ่มพันธช�ติ 0-5379-9112-3 08-1746-0888
สว.อก. พ.ต.ท. เดช�   ปัญญ� 0-5379-9112-3 08-4177-3054

สภ.แม่จัน          โทรศัพท์กล�ง  0-5377-1444       โทรส�รกล�ง  0-5377-2444   IP : 605110
ผกก. พ.ต.อ. ทรรศ์ธนสรณ์   จุฑ�รัตน์ 0-5377-1444 08-1992-2915
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเชียร   วรรณสุข 0-5377-1444 08-1993-0742
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อินทัช   คำ�ว�ง 0-5377-1444 08-6732-5816
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรรณพ   เลิศสุวรรณ 0-5377-1444 08-9231-2285
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เทพสวัสดิ์   สุภ�วรรณ์ 0-5377-1444 08-4615-1516
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชนะพงษ์   กันจินะ 0-5377-1444 08-8253-4283
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วชิระ   อินทะรังสี 0-5377-1444 08-6913-9708
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สงกร�นต์   ปินต�คง 0-5377-1444 08-3209-8928
สวป. พ.ต.ท. ส�ธิต   จิตกล้� 0-5377-1444 08-9164-4056
สวป. พ.ต.ท. อนุสรณ์   บุญศรี 0-5377-1444 08-4000-0540
สว.สส. พ.ต.ท. ไสว   ขำ�ภูเขียว 0-5377-1444 08-1951-7252
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กิ่งก�ญจน์   พินิจ 0-5377-1444 08-3612-3936

สภ.แม่เจดีย์         โทรศัพท์กล�ง  0-5378-9508          โทรส�รกล�ง  0-5378-9508   IP : 605111
ผกก. พ.ต.อ. เถกิง   ทองอินทร์ 0-5378-9508 08-1764-5276
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถนัด   ชุ่มมะโน 0-5378-9508 08-9951-8897
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วสันต์   ป�นสังข์ 0-5378-9508 08-1530-5177
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์   กำ�เนิด 0-5378-9508 08-9953-1416
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิล�   บุตตะลอ 0-5378-9508 08-1884-2644
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุทิศ   ว่องไว 0-5378-9508 08-9956-2002
สวป. พ.ต.ต. กิตติวัฒน์   จันต� 0-5378-9508 09-1786-4496
สว.สส. พ.ต.ท. จีรณัทย์   วัฒน�วสุพันธ์ 0-5378-9508 08-1764-9391
สว.อก. พ.ต.ต. จิตติบัณฑ์   เทือกมนต์ 0-5378-9508 08-3577-3133
สภ.แม่ฟ้าหลวง        โทรศัพท์กล�ง  0-5376-7460       โทรส�รกล�ง 0-5376-7460   IP : 605112
ผกก. พ.ต.อ. อัครภูมิ   ชนะใหญ่ 0-5376-7460 08-1885-9586
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถิรวุฒิ   สุทธศิลป์ 0-5376-7460 08-4809-3615
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมข�ย   ธิติพลวิภ�ส 0-5376-7460 08-6116-0336
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศกร  ฟูวงศ์สิทธิ์ 0-5376-7460 08-2385-4999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพโรจน์   จันทร�พูล 0-5376-7460 08-9633-2886
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�คร   ขัตติยะบุตร 0-5376-7460 08-1716-1706
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ว�รินทร์   ไพบูลย์ 0-5376-7460 08-9956-9213
สวป. พ.ต.ท. ประทีป   เสียงดัง 0-5376-7460 09-1068-8181
สว.สส. พ.ต.ท. กรกช   แสนป้อ 0-5376-7460 08-6196-9761
สว.อก. พ.ต.ต. นิธิศ   นันต�ลิต 0-5376-7460 08-9956-1255

สภ.แม่ลาว        โทรศัพท์กล�ง  0-5318-3828      โทรส�รกล�ง  0-5318-3828   IP : 605113
ผกก. พ.ต.อ. ดำ�รง   ใบพลูทอง 0-5318-3828 08-9756-2038
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โกศล   วงศ์สถ�น 0-5318-3828 09-3180-4316
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุเมธ   ก้อนคำ� 0-5318-3828 09-1487-7884
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เปี่ยมโชค   ส�ยถิ่น 0-5318-3828 08-1883-9173
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นิตย์   ขันทะยศ 0-5318-3828 08-7186-5490
สวป. พ.ต.ท. สุบิน   นันต๊ะรัตน์ 0-5318-3828 08-6188-4221
สว.สส. พ.ต.ท. สุนทร   เชยบ�น 0-5318-3828 08-9952-2538
สว.อก. พ.ต.ท.หญงิ จนัทร์เพญ็   สมบตัพิรพริยิ� 0-5318-3828 08-2389-9899

สภ.แม่สาย        โทรศัพท์กล�ง  0-5373-1444       โทรส�รกล�ง  0-5373-2602   IP : 605114
ผกก. พ.ต.อ. ทรงกริช   ออนตะไคร้ 0-5373-1444 08-1530-2511
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สำ�เภ�   สุทธพันธ์ 0-5373-1444 08-1166-0101
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิเชษฐ์   ฟองฟู 0-5373-1444 08-1288-3932
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สีหน�ท   นิลสุข 0-5373-1444 09-0316-8183
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วศิน   สิทธิขันแก้ว 0-5373-1444 08-4406-8500
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   รู้ทำ�นอง 0-5373-1444 08-3152-1534
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอกชัย   เพียงใจวงศ์ 0-5373-1444 08-4950-5518
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชัย   ไชยอิ่นคำ� 0-5373-1444 08-7304-9360
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อธิป   คำ�เงิน 0-5373-1444 08-6658-4063
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จิระโชติ   กันทะเนตร 0-5373-1444 08-5036-7989
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฐ�กูร   มห�มิตร 0-5373-1444 08-9951-9839
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระพล   สำ�ร�ญใจ 0-5373-1444 08-1746-4960
สวป. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์  รัชตประท�น 0-5373-1444 08-1671-4884
สวป. พ.ต.ท. นิติก�นต์   วงค์นุปิง 0-5373-1444 08-6183-3521
สวป. พ.ต.ต. คมกฤช   ไชยส�ร 0-5373-1444 08-6188-1759
สว.สส. พ.ต.ท. เทคนิค   จันสี 0-5373-1444 08-5706-7035
สว.อก. พ.ต.ต. พินิจ   จันขัน 0-5373-1444 08-9676-2873

สภ.แม่สรวย          โทรศัพท์กล�ง  0-5378-6004      โทรส�รกล�ง  0-5378-6004   IP : 605115

ผกก. พ.ต.อ. กิตติสินธุ์   คงทวีพันธ์ 0-5378-6004 08-1885-6757
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ดุสิต   ศรีจันทร์ 0-5378-6004 08-1993-5249
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   ดีแก้ว 0-5378-6004 08-1765-9663
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภิรมย์   สุท� 0-5378-6004 08-1952-5187
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภชัย   บุญพันธ์ 0-5378-6004 08-1269-1590
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรี   วงค์คำ� 0-5378-6004 08-1022-2167
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญฤทธิ์   คำ�บุญเรือง 0-5378-6004 09-1732-4996
สวป. พ.ต.ท. สมโภช   น�ว� 0-5378-6004 08-0120-1213
สว.สส. พ.ต.ท. อมรเทพ   ถิ่นทิพย์ 0-5378-6004 08-9700-4441
สว.อก. พ.ต.ท. ยศพันธ์   รักษ�ช�ติ 0-5378-6004 08-2897-7808

สภ.เวียงแก่น        โทรศัพท์กล�ง  0-5360-8081       โทรส�รกล�ง  0-5360-8081   IP : 605116
ผกก. พ.ต.อ. วิช�ญ   ชูฤทธิ์ 0-5360-8081 08-1883-8992
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. องอ�จ   เฟื่องฟู 0-5360-8081 08-9854-3636
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญธรรม   ห�จัตุรัส 0-5360-8081 08-9555-5719
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไชโย   สิงห์ก�ศ 0-5360-8081 08-5707-9944
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยยง   อินเถิง 0-5360-8081 08-6920-3228
สวป. พ.ต.ท. อุดมชัย   วุฒิก�นนท์ 0-5360-8081 08-6193-5770
สว.สส. พ.ต.ต. สังวร   เมืองดี 0-5360-8081 08-5891-7646
สว.อก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   หล่อขุนไกร 0-5360-8081 08-4169-6214

สภ.เวียงชัย            โทรศัพท์กล�ง  0-5376-9236       โทรส�รกล�ง  0-5376-9237   IP : 605117
ผกก. พ.ต.อ. สมพล   วงศ์ศรีสุนทร 0-5376-9236-7 08-4773-1444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เช�วฤทธิ์   ศรีประยูร 0-5376-9236-7 08-4669-9896
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทธิพงศ์   จงวัฒน� 0-5376-9236-7 08-5694-0052
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพจน์   เอื้อส�ม�ลย์ 0-5376-9236-7 08-9552-1600
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวน   สวิงสุวรรณ 0-5376-9236-7 08-1883-2888
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไตรกิตติ   สินไธสง 0-5376-9236-7 08-1163-5833
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฐ�กูร   มห�มิตร 0-5376-9236-7 08-9951-9839
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   สงบ 0-5376-9236-7 08-9432-4086
สว.สส. พ.ต.ท. วิษณุ   แปงย�แก้ว 0-5376-9236-7 08-9433-3771
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ฐ�นิต�   ศรีนุกุล 0-5376-9236-7 08-9676-3123

สภ.เวียงป่าเป้า          โทรศัพท์กล�ง  0-5378-1466     โทรส�รกล�ง  0-5378-1466   IP : 605118
ผกก. พ.ต.อ. ประหยัด   สิงสิน 0-5378-1466 08-1796-7706
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สรรกฤษ   พีระมงคลเดช 0-5378-1466 08-1111-3057
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วชิระ   โทปุณญ�นนท์ 0-5378-1466 08-1961-0559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประทวน   อ�จกล้� 0-5378-1466 08-0133-4107
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิพล   สุระป้อม 0-5378-1466 08-5725-6843
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัครภูมิ   ข�เลศักดิ์ 0-5378-1466 08-6179-1975
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เจริญ   ใจปิน 0-5378-1466 08-1882-8368
สวป. พ.ต.ท. ปริญญ�   เพิ่มก�ร 0-5378-1466 08-1034-2047
สว.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์   สุขพันธ์ 0-5378-1466 08-1764-5183
สว.อก. พ.ต.ต.หญงิ พริ�นนัท์   อรญัสวุรรณชยั 0-5378-1466 08-1882-6981

สภ.ดอยหลวง        โทรศัพท์กล�ง  0-5379-0090       โทรส�รกล�ง  0-5379-0090   IP : 605119
ผกก. พ.ต.อ. สุรกฤษฎิ์   เกิดมั่น 0-5379-0090 08-9701-1999
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ไชยถ� 0-5379-0090 08-1950-5169
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภสิทธิ์   คำ�บ�ล 0-5379-0090 08-3322-9298
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัมพันธ์   เนตรสุวรรณ์ 0-5379-0090 08-7177-1615
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จำ�นง   จิตตะ 0-5379-0090 08-4378-8746
สวป. พ.ต.ท. วีระ   มงคลคลี 0-5379-0090 08-1882-5603
สว.สส. พ.ต.ท. เอกชัย   ไชยยะ 0-5379-0090 08-1530-3872
สว.อก. พ.ต.ท. สมจิตร   วิชัยสิทธิกุล 0-5379-0090 08-7293-5596

สภ.เวียงเชียงรุ้ง     โทรศัพท์กล�ง  0-5395-3155        โทรส�รกล�ง 0-5395-3155   IP : 605120
ผกก. พ.ต.อ. ประเจียด   หนูเทพ 0-5395-3155 08-1882-2380
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดช�   ไชยอักษร 0-5395-3155 08-1961-0611
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประจวบ   แก้วโก 0-5395-3155 08-9997-3399
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�นุวัชร  ชัชวรัตน์ 0-5395-3155 08-1961-1189
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กชกรรณ   พุทธจันทร์ 0-5395-3155 08-3204-1413
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิศักดิ์   พวงเมืองพล 0-5395-3155 08-6180-7203
สวป. พ.ต.ท. ภูมิปรีช�   เผ่�ปินต� 0-5395-3155 08-1671-2061
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ติตระกูล  เจริญภักดี 0-5395-3155 08-9432-8479
สว.อก. พ.ต.ท. ภ�รดร   น้องก�ร 0-5395-3155 08-6658-0230
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สภ.เกาะช้าง         โทรศัพท์กล�ง  0-5367-5694       โทรส�รกล�ง  0-5367-5694   IP : 605121
ผกก. พ.ต.อ. ภ�สกร   ณ พิกุล 0-5367-5694 08-5039-5059
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ห�ญชัย   รัตนกิจธรรม 0-5367-5694 08-1833-0335
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพล   เจริญวัฒนสุข 0-5367-5694 08-5489-2541
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปวิช   พรหมเจริญ 0-5367-5694 09-4826-5565
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรพล   เพชรพิสิฐพงค์ 0-5367-5694 08-8805-4158
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภีรภัทธ์   อุ่นนันก�ศ 0-5367-5694 08-3153-0979
สวป. พ.ต.ท. ไกรสร   คำ�รังสี 0-5367-5694 08-1882-7467
สว.สส. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   บุญศรี 0-5367-5694 08-2192-4356
สว.อก. พ.ต.ต. สุทัศน์   พรมขัดดุก 0-5367-5694 08-9676-2873

สภ.บุญเรือง       โทรศัพท์กล�ง  0-5378-3445     โทรส�รกล�ง  0-5378-3445   IP : 605122
สวญ. พ.ต.ท. กัณฑวัฒน์   ไทยเจริญ 0-5378-3445 08-7175-7670
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรชน   นรพิม�น 0-5378-3445 08-1884-3283
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนุรักษ์   จันท�พูน 0-5378-3445 08-9810-2417
สวป. พ.ต.ท. ธีรพงษ์   ไชยศรี 0-5378-3445 08-1885-4543
สว.สส. พ.ต.ท. สว่�งวุฒิ   บุญยวง 0-5378-3445 08-8496-0913

สภ.บ้านแซว      โทรศัพท์กล�ง   0-5318-2300     โทรส�รกล�ง  0-5318-2300   IP : 605123
ผกก. พ.ต.อ. บุญว�ศน์   มังคร�ช 0-5318-2300 08-1883-2609
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทัพวิชญ์   พิชญ์ณัฐ 0-5318-2300 08-3580-5925
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีรธร   เนตรบุตร 0-5318-2300 08-1683-3030
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุประดิษฐ์   จรน�มล 0-5318-2300 08-1472-1031
สวป. พ.ต.ท. วินัด   ถิ่นศรี 0-5318-2300 08-9433-8862
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   คำ�ยัง 0-5318-2300 08-1898-1849
สว.อก. พ.ต.ท. เอกนรินทร์   ปันย�นะ 0-5318-2300 08-5866-6994

สภ.แม่ยาว      โทรศัพท์กล�ง  0-5373-7191     โทรส�รกล�ง  0-5373-7191   IP : 605124
ผกก. พ.ต.อ. สุคนธ์   ศรีอรุณ 0-5373-7191 08-5246-2442
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยยุทธ   ฉิมพลี 0-5373-7191 08-4040-2631
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสน่ห์    แสงเพชร์ 0-5373-7191 08-1784-1705
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชิต   ถิรขจรวงศ์ 0-5373-7191 08-1366-6633
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วศิน   สืบสมบัติ 0-5373-7191 08-8259-0607
สวป. พ.ต.ท. สุบิน   น�รักษ์ 0-5373-7191 08-3152-4880
สว.สส. พ.ต.ท. สมพร   เชยบ�ล 0-5373-7191 08-1883-8586
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศรีรุ้ง   สุขสวัสดิ์ 0-5373-7191 08-6914-9878

สภ.แม่อ้อ     โทรศัพท์กล�ง  0-5367-1600       โทรส�รกล�ง  0-5367-1600   IP : 605125
สวญ. พ.ต.ท. อนันต์   นิรุตินนท์ 0-5367-1600 08-5709-0707
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอกรัชต์   แปงสนิท 0-5367-1600 08-1882-7703
สวป. พ.ต.ท. รัฐพัฒน์   ย�นะนวล 0-5367-1600 08-4176-6233
สว.สส. พ.ต.ต. ส�ม�รถ   วงศ์ใหญ่ 0-5367-1600 09-0269-4179
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ต�ารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม่	  Chiang	Mai	Provincial	Police	
490  ถนนเชียงใหม่ – ล�ำปำง   ต�ำบลท่ำศำลำ   อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   50000

โทรศัพท์กลำง   0-5324-2234   โทรสำรกลำง  0-5324-7180   IP : 605126

Web Site : www.cm.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. มนตรี   สัมบุณณำนนท์ 0-5324-5577 08-1783-5734
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยุทธชัย   พัวประเสริฐ - 08-1885-1248
รอง ผบก. พ.ต.อ. มณฑป   แสงจำ�นง 0-5326-2274 08-1882-7863
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติส�ร   แก้วประดับ 0-5326-2275 08-9851-2580
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีรพล   อินทรลิบ - 08-1111-2603
รอง ผบก. พ.ต.อ. มงคล   สัมภวะผล 0-5326-2271 [107] 08-1899-8009
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิษณุ   อุณหเสรี - 08-1764-7878
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิเชษฐ   จีระนันตสิน 0-5326-2272 08-1883-7223
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ศิริศักดิ์   จิตรห�ญ 0-5324-5577 09-9368-1371
ฝ่ายอ�านวยการ    
ผกก. พ.ต.อ. ภ�ณุวัฒน์   บัวช�ติ - 08-1681-5665
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง บุษยม�ส   เชื้อชมพู 0-5326-2282 08-1953-2939
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ฐิติพร   พิพัฒน์กุล - 08-9700-0071
สว.(ฝอ.กง.งป.) พ.ต.ท.หญิง นำ้�ทิพย์   น�ง�ม 0-5326-2278 [611] 08-1531-5010
สว.(นิติกร) พ.ต.ต. บรรเจิด   เลิศสุวรรณ  - 08-5442-1191
สว. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ศรีย� 0-5324-2230 08-1960-5771
สว. พ.ต.ท. ชูชัย   มงคล 09-1858-1904
สว. พ.ต.ท.หญิง สีด�ทิพย์   สุนต�อินทร์ 0-5324-7180 08-9560-7078
สว. พ.ต.ท. กรดล   ยศอินต๊ะ 0-5326-2282 08-1980-7162
สว. พ.ต.ท.หญิง อัมรินทร์   อินย�ศรี 0-5326-2281 08-1603-1759
กลุ่มงานสอบสวน   

พงส.ผชช. พ.ต.อ. สถ�พร   โพธิ์ศรี 0-5326-2280 08-1882-8914
พงส.ผทค. พ.ต.อ. รัฐก�ร   สุรงคบพิตร 0-5326-2280 08-1993-3040
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฐมพงศ์   อังศุกร�นต์ 0-5326-2280 08-3665-5691
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนกฤต   จินะก�นนท์ 0-5326-2280 08-1882-7749
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง จรีย์วรรณ   พุทธนุรักษ์ 0-5326-2280 08-1681-0086

กองก�ากับการสืบสวน   
ผกก. พ.ต.อ. นรินทร์   วรรณมณี 0-5326-2285 08-1993-3024
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฏฐพล   ใจกันท� 0-5326-2285 08-4130-6491
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไกรศรี   จุฬพรรค์ - 08-1595-2228
สว. พ.ต.ท. อ�นุภ�พ   ชัยศิริ 0-5326-2285 08-5032-0302
สว. พ.ต.ท. ศุภชัย   วังลัยคำ� 0-5326-2285 08-0123-5434
สว.(ปพ.) พ.ต.ท. ฐ�ปกรณ์   เจริญยุทธ 0-5328-1308 08-5842-9155
สว.(ศูนย์ฯ 191) พ.ต.ท. เจษฎ�   ดวงใย - 08-4502-7438
สว. พ.ต.ต. เร๊�ะมัน   หะนิแร - 08-8788-6015
สว. พ.ต.ต. ธนัญชัย   อ�จชัยช�ญ - 08-1998-3501
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กลุ่มงานจราจร    
ผกก. พ.ต.อ. ปิยะพันธ์   ภัทรพงศ์สินธุ์ 0-5323-4051 08-9191-0344
รอง ผกก. พ.ต.ท. พชรพล   วงศ์รจิต 0-5323-4051 08-1884-6611
รอง ผกก. พ.ต.ท. รณชัย   รอดลอย 0-5323-4051 08-4333-4949
รอง ผกก. พ.ต.ท. วินิจฉัย    พินิจศักดิ์ 0-5323-4051 08-6916-6835
รอง ผกก.(จร.) พ.ต.ท. สกุลรัชช์   คงทอง 0-5323-4051 08-9851-9699
รอง ผกก.(จร.) พ.ต.ท. ม�รุต   ด�วนันท์ 0-5323-4051 08-1473-5556
สว. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   สุกิจกัน 0-5323-4051 08-1207-9102
สว. พ.ต.ท. ชัยกร   ไชยพรม 0-5323-4051 08-7658-5366
สว. พ.ต.ท. รังสิต   แก้วไชย� 0-5323-4051 08-1992-3484
สว. พ.ต.ต. ศุภชัย    จันทร� 0-5323-4051 08-6915-4477
สว. พ.ต.ต. สุนทร   อินใจคำ� 0-5323-4051 08-6195-5303
สว.จร. พ.ต.ท. ธนัญชัย   ศิริวรรณ� 0-5323-4051 08-8803-3354
สว.จร. พ.ต.ท. รัฐพงษ์   อุดมศรี 0-5323-4051 08-1595-9737
สว.จร. ร.ต.อ. เนติกร   ยศวัฒนะ 0-5323-4051 08-1952-2861
สว.จร. ร.ต.อ. กฤตภ�ส   ธนวัฒนันทกุล 0-5323-4051 09-9196-8961
สว.จร. ร.ต.อ. วรกิจ   พลธนะ 0-5323-4051 08-7198-1720

สภ.เมืองเชียงใหม่   IP : 605127   
ผกก. พ.ต.อ. วีระยุทธ   ประสพโชคชัย 0-5327-7454 08-4948-1313
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. ดำ�เนิน   กันอ่อง 0-5381-4313-4 08-6911-2195
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. ยศไกร   ม�ประเสริฐ 0-5381-4313-4 08-6654-9486
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประกอบ   คำ�ดี 0-5381-4313-4 09-1076-1359
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุธน   แสนแปง 0-5381-4313-4 08-9835-1072
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยยุทธ   เรืองนภ�เพ็ญ 0-5381-4313-4 08-9097-7557
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นฤบ�ล   จิตทย�นันท์ 0-5381-4313-4 08-1883-7807
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บัณฑิต   จิตต์ภ�คภูมิ 0-5381-4313-4 09-5675-1660
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัฐวิชญ์   วศินพงศ์ธนัช 0-5381-4313-4 08-5810-6252
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวิทย์   ปัญโญ 0-5381-4313-4 08-9435-1904
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง ส�ยพิน   ทิจจรัตน์ 0-5381-4313-4 08-6654-7533
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สันติ    คำ�ใส 0-5381-4313-4 08-1975-6516
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิพิฐพนธ์    แต้ประจิตร 0-5381-4313-4 08-1033-4141
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อิทธิรัชต์    แสนปัญญ� 0-5381-4313-4 08-1716-6276
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุพจน์   ฉล�ด 0-5381-4313-4 08-1951-7135
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ม�โนช   เยี่ยมเจริญ 0-5381-4313-4 08-6197-3801
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัชรพล   ยมเกิด 0-5381-4313-4 08-5725-7110
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดุลย์   สวยสม 0-5381-4313-4 08-6503-5858
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมคิด   ภูสด 0-5381-4313-4 08-7191-1227
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   จันทร์เจือแก้ว - -
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกริกชัย   กิตติ - 08-1755-3542
สวป. พ.ต.ท. มนัส   อินทร์เถื่อน 0-5381-4313-4 08-9481-8752
สวป. พ.ต.ต. อ�นนท์   เชิดชูตระกูลทอง 0-5381-4313-4 08-5723-8590
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สวป. พ.ต.ท. ภูวน�ถ   ดวงดี 0-5381-4313-4 00-8943-2293
สวป. พ.ต.ต. ชวสิทธิ์   กัลย�ณมิตร 0-5381-4313-5 08-6367-5756
สว.สส. พ.ต.ท. นิติพันธ์   สังขกร 0-5381-4312 08-1764-4646
สว.สส. พ.ต.ต. ฐนศกณ   ประม�ณ 0-5381-4312 08-1180-2499
สว.ธร. พ.ต.ท. สมพงษ์    ไฝปัน 0-5381-4313-4 08-6917-3887

สภ.แม่ปิง    IP : 605128
ผกก. พ.ต.อ. ณธีพัฒน์   อัครพงศ์ธิติ 0-5314-0222 08-5034-5050
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พัฒนพงษ์    ขำ�แก้ว 0-5314-0222 08-5040-1209
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรพงษ์   บุญยืน 0-5314-0222 08-1884-9270
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมคิด   แก้วศักดิ์ 0-5314-0222 08-4741-2776
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุทิน   จิณะไชย 0-5314-0222 08-1716-4171
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมบูรณ์   ถือคุณ 0-5314-0222 08-1950-8658
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชลอ   เงินแจ้ง 0-5314-0222 08-7300-8592
พงส.ผทค. พ.ต.อ. หล่�ย   ตันเขียว 0-5314-0222 08-1884-9523
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อมรพงษ์   พงษ์สุพรรณ 0-5314-0222 08-1681-5735
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัมพันธ์   ศิริม� 0-5314-0222 08-1022-4141
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิชัย   ทิมัน 0-5314-0222 08-1961-4754
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ติ๊บม� 0-5314-0222 08-9850-1669
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมเด่น   แดงเครื่อง 0-5314-0222 08-1065-7854
สวป. พ.ต.ท. จักรินทร์   อัสดงพงพน� 0-5314-0222 08-1658-1156
สวป. พ.ต.ต. เด่นดวง   ศรีคำ� 0-5314-0222 08-9555-5119
สวป. พ.ต.ต. วัชระ   เทือกต� 0-5314-0222 08-3566-3491
สว.สส. พ.ต.ต. เฉลิมพล   แก้ววงศ์วัน 0-5314-0222 08-1950-5037
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ด�วลอย   ดุมกล�ง 0-5314-0222 08-6912-3529

สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์   IP : 605129  
ผกก.  พ.ต.อ. จีรัฐติกุล   อรุณจันทร์ภักดี 0-5321-9226 09-0891-2030
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อรรคเดช   เตจ๊ะร�ษฏร์ 0-5321-9226 08-1764-8863
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เอกรัฐ   พัฒนสมบัติ 0-5321-9226 08-3565-4374
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธงชัย   กรรณิก� 0-5321-9226 08-1716-7724
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   ศิริเดชอนันต์ 0-5321-9226 08-9433-4990
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์   ไชยชนะ 0-5321-9226 08-9852-9327
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุรฉัตร   ขวัญคำ� 0-5321-9226 08-1961-0769
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมช�ย   หม�ยมั่น 0-5321-9226 08-4611-5984
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสงค์   น�ฝั้น 0-5321-9226 08-1168-9125
สวป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   เพ็ชรมุณี 0-5321-9226 08-1939-9099
สวป. พ.ต.ท. ธ�ด�   ฐิตะปัญญ� 0-5321-9226 08-1531-0305
สวป. พ.ต.ต. เสกสรรค์   ขันคำ�นันต๊ะ 0-5321-9226 08-8267-7629
สว.สส. พ.ต.ต. อนุรักษ์   นิลเขตร์ 0-5321-9226 08-9191-0259
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง รัชฎ�วรรณ   กันธ� 0-5321-9226 08-6428-6562



ภ.5

404 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ช้างเผือก    IP : 605130  
ผกก. พ.ต.อ. วชิระ   ก�ญจนวิภ�ด� 0-5321-8444-5 08-1027-4343
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธวัชชัย   พันธ์พิกุล 0-5321-8444-5 08-9999-0972
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประยูร   ก�ศทิพย์ 0-5321-8444-5 08-6923-0830
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมพร   ป�นพรหม 0-5321-8444-5 08-1379-6220
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิศิษฐ์    สืบศรี 0-5321-8444-5 08-5694-2698
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธเนศถ์   วิบูลย์เกียรติ์ 0-5321-8444-5 08-1530-1126
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพร   บัวสุก 0-5321-8444-5 08-1288-6126
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมยศ   วังเวียง 0-5321-8444-5 08-1322-9562
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สนั่น   จันทรบุตร 0-5321-8444-5 08-9757-6643
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สถิตย์   นิตยวัน 0-5321-8444-5 08-1203-9595
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภัคพล   อินดี 0-5321-8444-5 08-1530-4594
สวป. พ.ต.ท. เจน   โสภ� 0-5321-8444-5 08-6394-2842
สวป. พ.ต.ท. จิรัฐติพงษ์   เลิศวิริย�นันท์ 0-5321-8444-5 08-9700-2727
สวป. พ.ต.ท. เบน   วงศ์เครือ 0-5321-8444-5 08-1803-6147
สว.สส. พ.ต.ต. ณรงค์ชัย   เอกฉันท์ 0-5321-8444-5 08-9446-6060
สว.ธร. พ.ต.ท. พงษ์สวัสดิ์   กัณฑะสิทธิ์ 0-5321-8444-5 08-1602-2467

สภ.สารภี    IP : 605131
ผกก. พ.ต.อ. ไพรัช   คุ้มล้วนล้อม 0-5332-1090 08-1602-9991
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชวลิต   วงศ์อัจฉริย� 0-5332-1090 08-5036-2284
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชินเดช   ดีแท้ 0-5332-1090 08-1681-5396
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐิติกรณ์   เนื่องหล้� 0-5332-1090 08-3763-3336
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพดล   พิม�นศรีวิไล 0-5332-1090 08-1716-7511
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เช�ว์   เดชะ 0-5332-1090 08-6656-0251
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กำ่�แก้ว   สุย�ติ 0-5332-1090 08-9266-1491
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คนองศักดิ์   กุศล 0-5332-1090 08-1976-2086
สวป. พ.ต.ท. ชติกร   ศรีเมือง 0-5332-1090 08-0494-1518
สว.สส. พ.ต.ท. วีรพงษ์   พึ่งเดชะ 0-5332-1090 08-7185-7907
สว.จร. พ.ต.ท. ญ�ณพล  พัฒนชัย 0-5332-1090 08-3152-5613
สว.ธร. พ.ต.ต. วชิระ   ศรีนวลไชย 0-5332-1090 08-1386-7358

สภ.หางดง   IP : 605132
ผกก. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์    ศรีทองสุข 0-5344-1801-3 08-1479-8015
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประพันธ์    กันสิทธิ์ 0-5344-1801-3 08-1287-8965
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมสันต์   สอ�ดล้วน 0-5344-1801-3 08-1884-8275
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ยช�ญ    เพ็ญไชย� 0-5344-1801-3 08-5722-3555
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   ก�ระเกษ 0-5344-1801-3 08-9023-1467
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทนงศักดิ์   คำ�บุญม� 0-5344-1801-3 08-1783-0989
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงยศ   แปลกทองดี 0-5344-1801-3 08-1998-8334
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิเชียร   ชัยชมภู 0-5344-1801-3 08-2894-1551
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิรันดร   อินถ� 0-5344-1801-3 08-3573-4429
สวป. พ.ต.ต. ภัทรพล   เที่ยงชัย 0-5344-1801-3 08-9952-7756
สว.สส. พ.ต.ท. ยศศรัณย์   คำ�วงศ์ 0-5344-1801-3 08-2888-3753
สว.จร. พ.ต.ต. กำ�จร   ใจจันทร์ 0-5344-1801-3 08-7505-0276
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ป�ณิศ�   แรงกสิวิทย์ 0-5344-1801-3 08-4222-5450

สภ.หนองตอง   IP : 605133  

ผกก. พ.ต.อ. ส�ยัณห์   จันทร์แจ่มกระจ่�ง 0-5346-4214 08-1992-4163
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปริญญ�   เพชรมี 0-5346-4214 08-1881-4634
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอกพงศ์   ไชยวงศ์ส�ย 0-5346-4214 08-8316-9096
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงธรรม   จันกัน 0-5346-4214 08-7444-4475
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์    ขุนห�ญ 0-5346-4214 08-5037-4199
สวป. พ.ต.ท. อัครวัฒน์   วงศ์มูลิทธิกร 0-5346-4214 08-1595-3688
สว.สส. พ.ต.ต. ประเทือง   พัฒนโฆษิต 0-5346-4214 08-1785-7304
สว.ธร. พ.ต.ท. ณัฐธีร์   สุทธิประภ�ภิสิทธิ์ 0-5346-4214 08-1171-4569

สภ.สันป่าตอง   IP : 605134  
ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธิ์   พุ่มจันทร์ 0-5331-1122-3 08-1951-8998
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วีรพันธ์   พิละกันท� 0-5331-1122-3 08-6913-4999
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ�ชวพล   สุขสมเพียร 0-5331-1122-3 08-1960-0645
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิฑูรย์   พัฒนสมบัติ 0-5331-1122-3 08-4222-3652
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรพิชิต   รุ่งเรือง 0-5331-1122-3 08-6672-5111
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติสัณห์   วิเชียรศรี 0-5331-1122-3 08-3495-6957
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพงค์   โปธ�คำ� 0-5331-1122-3 08-6919-9076
สวป. พ.ต.ต. วีรพล   อุ่นอ�รมณ์ 0-5345-7011 08-9850-2429
สว.สส. พ.ต.ท. โอภ�ส   วงษ์หงษ์ 0-5325-7342 08-1882-4283
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   แก่นคำ� 0-5331-1122-3 08-1881-1639

สภ.สันก�าแพง   IP : 605135
ผกก. พ.ต.อ. อนุรัตน์   กิจประเสริฐ 0-5333-1896 08-1882-7030
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จีรัฐพัทธ์   สิต�นุรักษ์ 0-5333-1191 08-1961-3012
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดช   จูเม� 0-5333-1191 08-1595-0496
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญรักษ์   คำ�ประพันธ์ 0-5333-1191 08-9387-5045
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนตรี   ยศบุตร 0-5333-1191 08-1960-0494
สวป. พ.ต.ท. ภิชณุ   แก้วยอด 0-5333-1191 08-1724-4281
สวป. พ.ต.ต. เจริญ    ธรรมธ�ด�กุล 0-5333-1191 08-1960-7136
สวป. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ธรรมสร 0-5333-1191 08-9265-3173
สว.สส. พ.ต.ท. อัครพัชร์   พงศ์สุวรรณ 0-5333-1191 08-9224-1597
สว.จร. พ.ต.ต. รัชพล    ก�รเร็ว 0-5333-1191 08-8405-6861
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์   สุภ�วงศ์ 0-5333-1191 08-1568-7382
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สภ.แม่ออน    IP : 605136

ผกก. พ.ต.อ. วิช�ธร   ผิวพรรณ 0-5385-9452-3 08-1783-6537
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อุทัย   นันต�เวียง 0-5385-9452-3 08-1764-3720
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรกริช   ดิษยนันท์ 0-5385-9452-3 08-1671-7466
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นพ   จิตต์จรูญพันธุ์ 0-5385-9452-3 08-9854-7806
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   พวงจันทร์ 0-5385-9452-3 08-1961-5002
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุนทร   ชูเย�ว์ 0-5385-9452-3 08-9558-8344
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรกุล   คุณยศยิ่ง 0-5385-9452-3 08-1884-9714
สวป. พ.ต.ท. สุเทพ   จิโน 0-5385-9452-3 08-6922-8898
สว.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   ชุ่มบัวตอง 0-5385-9452 08-1883-7786
สว.ธร. พ.ต.ท. ศิริศักดิ์   ยะกลิ้ง 0-5385-9452 08-6794-8777

สภ.ดอยสะเก็ด   IP : 605137

ผกก. พ.ต.อ. นันทิศักดิ์   วรรณ์ย�งค์กูร 0-5349-5490 08-9835-5462
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�โนช   สุดสว�สดิ์ 0-5349-5490 08-1883-5959
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บัญช�   อินถ� 0-5349-5490 08-9852-4954
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมกริช   เกิดแก้ว 0-5349-5490 09-5627-8928
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทิดสย�ม   บุญยะเสน� 0-5349-5490 08-1114-1425
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุตส�หะ  ณ เชียงใหม่ 0-5349-5490 08-6184-0233
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุริยันต์   จันทร์ใส 0-5349-5490 08-4222-4504
สวป. พ.ต.ต. ณัฐพล   จันมะโน 0-5349-5490 08-1950-5157
สว.สส. พ.ต.ต. อนุสรณ์   สินธุ์เทียม 0-5349-5490 08-9636-9339
สว.จร. พ.ต.ต. สหัสดินทร์   เสนเจริญ 0-5349-5490 08-9265-2323
สว.ธร. พ.ต.ท. ศิรเศรษฐ์   ธิติสุนทรภัคดี 0-5349-5490 08-2190-2297 

สภ.แม่โป่ง    IP : 605138

สว. พ.ต.ท. พิศิษฐ์   ศรีจันทร์ 0-5384-0732 08-1960-0049
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ทองแท้ 0-5384-0732 08-1671-0474

สภ.สันทราย   IP : 605139

ผกก. พ.ต.อ. นภดล   ใบเรือ 0-5349-1949 08-1989-6623
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธีรพงษ์   ปรุงจิตวิทย�ภรณ์ 0-5349-1949 08-1885-0366
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�คร   สุขภูมิพงศ์ 0-5336-9566 08-9635-3945
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์    แสนสุวรรณ์ 0-5349-1949 08-9835-9289
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เศรษฐชัย   ธรรมน้อย 0-5349-1949 08-1992-9335
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   เรือนแก้ว 0-5349-1949 08-1734-5581
สวป. พ.ต.ท. คมสันต์   บุญทองโท 0-5349-1949 08-4378-2074
สว.สส. พ.ต.ท. ธนกร   ธรรมลังก� 0-5349-1949 08-4158-2255
สว.จร. พ.ต.ท. สุทิน   กลิ่นหวล 0-5349-1949 08-1735-4133
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์   น้อยหุ่น 0-5349-1949 08-6729-6374
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สภ.แม่แฝก    IP : 605140

ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐวุฒิ    ยุวรรณ 0-5384-8604-5 [11] 08-1034-5151
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัติ   จอมใจ 0-5384-8604-5 08-3152-0380
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสวก   ชูศิริ 0-5384-8604-5 [15] 08-6924-4429
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขจรศักดิ์   ปันดี 0-5384-8604-5 [13] 08-1998-6003
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพบูลย์   น�มทอง 0-5384-8604-5 [13] 08-7174-8998
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุทัย   ค�ดชะด�คำ� 0-5384-8604-5 [13] 08-9559-6023
สว.ธร. พ.ต.ต. ณรงค์   หงส์ไพบูลย์ 0-5384-8604-5 [13] 09-3274-3949
สวป. พ.ต.ต. อุทัยรัตน์   บุษบก 0-5384-8604-5 [13] 08-9545-1299
สว.สส. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   มั่นประสิทธิ์ 0-5384-8604-5 [15] 08-4388-8909

สภ.แม่ริม    IP : 605141
ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   สมนึก 0-5329-7040 08-1884-2091
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุช�ติ   กันเงิน 0-5329-7040 09-1479-8799
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชว�ล   แสงบุญ 0-5329-7040 08-9851-6320
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เรืองเดช   คันธรส 0-5329-7040 08-6910-5672
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยดวงฑิพ   ธงเชื้อ 0-5329-7040 08-3571-5589
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   นันติแสน 0-5329-7040 08-1960-9689
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญส่ง  นิกรเถื่อน 0-5329-7040 08-6884-6996
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กำ�จัด   จันทะเสน 0-5329-7040 09-3172-9374
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพจน์   สุวรรณ์ 0-5329-7040 08-1716-0666
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์    หอมยศ 0-5329-7040 08-6118-2436
สวป. พ.ต.ต. จำ�รูญศักดิ์    ดวงเดช� 0-5329-7040 08-3946-4740
สว.สส. พ.ต.ต. ยุทธก�ร   เมธ� 0-5329-7040 08-9157-7051
สว.จร. พ.ต.ท. นิเวทย์   อินทำ� 0-5329-7040 08-7696-6660
สว.ธร. พ.ต.ท. วิจิตร   ก๋�ตุ้ย 0-5329-7040 08-6185-5538

สภ.แม่แตง    IP : 605142 
ผกก. พ.ต.อ. อรรจน์   มณีตระกูลทอง 0-5247-1321 08-2186-8787
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมพงษ์   บุญม�ประเสริฐ 0-5247-1321 08-1386-6047
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีรช�ติ   ระตะเจริญ 0-5247-1321 08-1671-1119
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุธี    จำ�ป� 0-5247-1321 08-1796-0523
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พุฒิ   มนเทียน 0-5247-1321 08-1383-9249
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�คร   แก้วส� 0-5247-1321 08-3152-3179
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิคม   จอมเล็ก 0-5247-1321 08-1960-1608
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธงชัย   ใจบุญ 0-5247-1321 08-0133-4582
สวป. พ.ต.ท. ปิยะพล   ถำ้�วัตร 0-5247-1321 08-9829-9969
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์   ท�เกิด 0-5247-1321 08-1023-9948
สว.สส. พ.ต.ต. นิติกร   ทองสุข 0-5247-1321 08-0680-0098
สว.ธร. พ.ต.ท. มนัส   ถือดี 0-5247-1321 08-1595-5793
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สภ.ป่าแป๋    IP : 605143
สวญ. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   พูนนิลรัตน์ 0-5304-7585 08-1980-6064
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สรรชัย   บัวล�ดชิณภโชติ 0-5304-7585 08-1888-5455
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิษณุ   นรพงษ์ 0-5304-7585 08-9191-9272
สวป. พ.ต.ต. ศรีพิงศ์    ใหวยะ 0-5304-7585 08-8268-3949
สว.สส. พ.ต.ท. ถิรวัฒน์   ต่อสวย 0-5304-7585 08-7520-0112

สภ.เชียงดาว    IP : 605144
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี    ยะป�ละ 0-5345-5081 09-5453-4545
พงส.ผนค. พ.ต.อ. ยุทธน�   ยะนันโต 0-5345-5081 08-9956-9771
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�สกร   ปกปิงเมือง 0-5345-5081 08-4333-1898
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นำ�พล   พรหมก�รัตน์ 0-5345-5081 08-1033-4646
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   เอื้อแท้ 0-5345-5081 08-1882-9329
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันรัตน์   บรรเรียนกิจ 0-5345-5081 08-1783-6957
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   บัวเงิน 0-5345-5081 08-1724-0832
สวป. พ.ต.ท. เฉลิมชัย   เจริญเกตุ 0-5345-5081 08-1111-3978
สวป. พ.ต.ต. ปณ�วุธ   โชติพงศ์ 0-5345-5081 08-1163-8354
สว.สส. พ.ต.ต. ดวงเด็ด   กันทะคำ� 0-5345-5081 08-6924-0295
สว.ธร. พ.ต.ต. อิสระพงษ์   อภิชัย 0-5345-5081 08-3658-5005

สภ.นาหวาย     IP : 605145
ผกก. พ.ต.อ. บุญลือ   เอี่ยมใย 0-5304-6362 08-1602-4251
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุระพล   เทพเสน 0-5304-6362 08-9851-1077  
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ตุล�ณัฏฐ์   เคหะลูน 0-5304-6380 08-9999-9904 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญธรรม   กำ�ไร 0-5304-6362 08-1681-1889  
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   อินถอด 0-5304-6362 08-1197-0955
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรรณพ   ชัญช�ญ 0-5304-6362 08-1960-7213
สวป. พ.ต.ท. วชิระ   แพงไทสง 0-5304-6362 08-1197-0955
สว.สส. พ.ต.ท. สมเดช   จิตพยัค 0-5304-6380 08-9757-2758   
สว.ธร. พ.ต.ท. พัฒน�   ดวงแก้ว 0-5304-6362 08-9851-6229  

สภ.สะเมิง    IP : 605146
ผกก. พ.ต.อ. กัมพล   ไชยคำ�วัง 0-5348-7091 08-1961-1375
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ตรีกฤช   จงวิไล 0-5348-7090 08-1681-5339
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนะ   พิทย�นุกูล 0-5348-7090 08-3765-5851
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนดล   ธนธ�รีนนท์ 0-5348-7090 08-1031-0721
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรเจิด   เกิดไพบูลย์พงศ� 0-5348-7090 08-5442-1191
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมคิด   พิสิฏฐศักดิ์ 0-5348-7090 08-9951-8540
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนเดช   ศรีสุนทร 0-5348-7090 08-5033-6699
สวป. พ.ต.ท. คำ�แสน   ท้�วเป็ง 0-5348-7090 08-7186-9682
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระยุทธ   กุศลรอด 0-5348-7090 08-7190-3378
สว.ธร. พ.ต.ท. สมคิด   ทองอิน 0-5348-7090 08-1961-7200
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สภ.เวียงแหง     IP : 605147
ผกก. พ.ต.อ. วุฒิไกร   ฦ�ช� 0-5347-7066 08-6186-4881
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพศ�ล   ไพศ�ลแก้วมณี 0-5347-7066 08-6922-3930
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ผิวสลิด 0-5347-7066 08-1716-2779
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนตรี   ไกลถิ่น 0-5347-7066 08-1287-5566
สวป. พ.ต.ต. อินทุก�นต์   ข�วน้อย 0-5347-7066 08-9953-7771
สว.สส. พ.ต.ต. ชยุต   ใจลังก� 0-5347-7066 08-8267-6851
สว.ธร. พ.ต.ท. สมเด็จ  กันตี 0-5347-7066 08-9852-2872

สภ.พร้าว   IP : 605148
ผกก. พ.ต.อ. สมชัย   อินทโสถติ 0-5347-5311-2 08-9999-9069
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมพงษ์   ตั้งตัว 0-5347-5311-2 08-4808-9571
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม  รัตนวิมลเมือง 0-5347-5311-2 08-4378-4889
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อเนก   ไชยวงศ์ 0-5347-5311-2 08-1111-9790
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ว�ลพ   สม�ธิ 0-5347-5311-2 08-4805-6456
สวป. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   แก้วอินต� 0-5347-5311-2 08-1980-5783
สว.สส. พ.ต.ท. คม   เชษฐ์ขุนทด 0-5347-5311-2 09-3936-3539
สว.ธร. พ.ต.ท. ศรจันทร์   สิทธิปัญญ� 0-5347-5311-2 08-7173-3329

สภ.โหล่งขอด    IP : 605149
สวญ. พ.ต.ท. อำ�นวย   คำ�จอง 0-5325-7342 08-9787-8362
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   วงศ์ใหญ่ 0-5325-7342 08-5041-5554
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ว�รินทร์   เล็นคำ� 0-5325-7342 08-3564-3349
สวป. พ.ต.ต. จิรภ�ส   ศักดิ์สูง 0-5325-7342 08-6920-3666
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยยุทธ   โสกันเกตุ 0-5325-7342 08-1387-0637

สภ.แม่อาย    IP : 605150
ผกก. พ.ต.อ. ฐปพน   เกิดภู่ 0-5345-9030-3 09-4265-9919
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุภวัฒน์   จี้คีรี 0-5345-9030-3 08-1783-5325
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สนั่น   แก้วต� 0-5345-9030-3 08-8430-4694
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   อินทะวงศ์ 0-5345-9030-3 08-1783-0019
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสันต์   ขุนคำ� 0-5345-9030-3 08-6185-7488
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สัมพันธ์   โยธิน 0-5345-9030-3 08-9561-2189
สวป. พ.ต.ท. พัฒนศักดิ์   ปัญญ�เพียร 0-5345-9030-3 08-4613-2402
สวป. พ.ต.ท. จิรพงศ์   สุรวิชัย 0-5345-9030-3 08-6728-5547
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�ดล   กะนะลัย 0-5345-9030-3 08-7726-7158
สว.ธร. พ.ต.ท. ธวัช   พิทักษ์กิตติกร 0-5345-9030-3 08-5035-0669

สภ.ฝาง    IP : 605151
ผกก. พ.ต.อ. สุรชัย   ศุภยศอมร 0-5345-2001 08-1111-4545
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชลเทพ   ใหม่ไชย 0-5345-1148 08-1881-9535
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ทองเลิศ 0-5345-1148 08-9753-3160
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   มีอนันต์ 0-5345-1148 08-1530-3540
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรชิต   นิติประศ�สน์ 0-5345-1148 09-1852-2169
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนิท   ม�ล� 0-5345-1148 08-1111-6524
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูดิศ   ศิล�เกษ 0-5345-1148 08-4740-5259
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวิทย์   เมณฑ์กูล 0-5345-1148 08-1951-4251
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีระยุทธ   ส�ยจิตธรรม 0-5345-1148 08-7174-6638
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนุชิต   อุ่นใจ 0-5345-1148 08-6179-1637
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมม�ตร   จีแดง 0-5345-1148 08-1746-7667
สวป. พ.ต.ท. จิรัฏฐ์   จิรพัชรศิรพร 0-5345-1148 08-8252-6892
สวป. พ.ต.ท. เทวิน   สุรศ�สตร์พิศ�ล 0-5345-1148 08-1950-0968
สวป. พ.ต.ต. นพดล   ตันม�ดี 0-5345-1148 09-1078-2991
สวป. พ.ต.ต. กฤตมนูสิน   สุรินรังษี 0-5345-1148 08-1035-7897
สว.สส. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ตงศิริ 0-5345-2000 08-1565-5285
สว.ธร. พ.ต.ท.หญงิ เย�วม�ลย์  บญุศลิป์ไทย 0-5345-1451 08-5715-3736

สภ.ไชยปราการ     IP : 605152
ผกก. พ.ต.อ. สุรกิจ   ศรีมนัส 0-5345-7012 08-1950-3722
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มงคล   ปันตี 0-5345-7011 09-0053-8885
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนดล   น้อยสุวรรณ 0-5345-7011 08-1992-9066
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   ก�ละสุข 0-5345-7011 08-1764-4513
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมัย   มูลประก�ร 0-5345-7011 08-9191-7069
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ใชยย�   คนชอบ 0-5345-7011 08-1706-5455
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   ชัยประภ� 0-5345-7011 08-1960-0405
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ท�สุวรรณ์ 0-5345-7011 08-1029-2544
สวป. พ.ต.ท. อนันต์   เกิดเอี่ยม 0-5345-7011 08-9635-4219
สวป. พ.ต.ท. นิกร   สุจริตธรรม 0-5345-7011 08-6114-6682
สว.สส พ.ต.ท. ประเทือง   ศรีทิพย์ 0-5345-7011 08-6046-5777
สว.ธร. พ.ต.ต. คมสันต์   เกดล�ด 0-5345-7011 08-9461-9711

สภ.แม่วาง    IP : 605153
ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   เทพบุตร 0-5392-8030 08-1724-8083
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิทธ�   คำ�เลิศ 0-5392-8030 08-6929-5999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฑีฆวุฒิ   บัณฑิตชูสกุล 0-5392-8030 08-1746-3233
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพจน์   จันทร์เขียว 0-5392-8030 08-1386-5623
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิทักษ์   ท�วงค์ 0-5392-8030 08-5722-6695
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   เทพคำ� 0-5392-8030 08-3320-9283
สวป. พ.ต.ท. ยุทธพงษ์   ก้อนคำ� 0-5392-8030 08-1885-6143
สว.สส. พ.ต.ท. จิระพงษ์   รุจิร�นุรักษ์ 0-5392-8030 08-4367-3743
สว.ธร. พ.ต.ท. เสกสรรค์   เสริฐสม 0-5392-8030 08-6181-5333

สภ.ดอยหล่อ    IP : 605154
ผกก. พ.ต.อ. อนุ   เนินห�ด 0-5336-9566 08-1671-9421
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สก�นต์   ใจจันทร์ 0-5336-9566 08-1882-5522
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ตระกูล   พิท�คำ� 0-5336-9566 08-9265-5877
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัช  พรหมใจ 0-5336-9566 08-9997-2450
สวป. พ.ต.ท. ยุทธพล   พลมณี 0-5336-9566 08-1746-3161
สว.สส. พ.ต.ท. สมดุลย์   ไวรักษ์ 0-5336-9566 08-1882-2769
สว.ธร. พ.ต.ท. อุทัย  จันทิม� 0-5336-9566 08-5106-6065

สภ.จอมทอง    IP : 605155
ผกก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   นันต� 0-5334-1193 08-7503-4141
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เผด็จ   ชุมดวง 0-5334-1193 08-4948-1164
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ดร. ดำ�รงค์วิทย์   รัตนฟูวงศ์ 0-5334-1193 08-4948-7777
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรุณ   ร่วมสุข 0-5334-1193 08-1796-4033
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรหมมินทร์   อินทนันท์ 0-5334-1193 08-1531-2890
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิเชียร   คำ�เส�ร์ 0-5334-1193 08-1602-0145
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   สมใจอ้�ย 0-5334-1193 08-9265-8709
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   คำ�วงค์ษ� 0-5334-1193 08-1950-8660
สวป. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   พุทธสอน 0-5334-1193 08-9755-7448
สวป. พ.ต.ท. ศักดิ์จรูญ   ด�วสุข 0-5334-1193 08-1980-6508
สว.สส. พ.ต.ท. พีรยุทธ์   ตระกูลพ�นิชย์ 0-5334-1193 08-1889-4077
สว.ธร. พ.ต.ต. ทรงยศ   ฝ่�ยริพล 0-5334-1193 08-7176-1953

สภ.แม่แจ่ม    IP : 605156
ผกก. พ.ต.อ. ณัชทสิษฐ์   บุญม�ก 0-5348-5110 08-9955-6226
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มังกร   ดอกทุเรียน 0-5348-5110 08-1884-4894
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นันทศักดิ์   ก�ศเกษม 0-5348-5110 08-1287-5984
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติพันธ์   คำ�วรรณ 0-5348-5110 08-1287-4698
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริพงษ์   สิงหร�ช 0-5348-5110 08-1764-7327
สวป. พ.ต.ท. วรภ�ส   ศรีอ่อน 0-5348-5110 08-1883-0629
สวป. พ.ต.ต. อดุลย์   คำ�มูล 0-5348-5110 08-1724-0523
สว.สส. พ.ต.ต. เจษฎ�   ป�ลีกุย 0-5348-5110 08-1530-0011
สว.ธร. พ.ต.ท. ชัยชนะ   น�ชัยโชติ 0-5348-5110 08-1765-5033

สภ.ฮอด     IP : 605157
ผกก. พ.ต.อ. ธีย์ณุสรณ์   บุญญธรรมกุล 0-5346-1100 08-1873-3717
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิทักษ์   ธุวสิทธิพงศ์ 0-5346-1100 08-1288-6278
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   จันทนุพงศ� 0-5346-1100 08-9852-9563
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ธิต   เพชรน้อย 0-5346-1103 08-9432-7334
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจนวิทย์   แก่นสุวรรณพงศ� 0-5346-1103 08-9998-8539
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดำ�รงศักดิ์   จุ้ยพิทักษ์ 0-5346-1103 08-1162-9565
สวป. พ.ต.ต. ธนพงศ์   ไสยะพันธ์ 0-5346-1100 08-6596-3595
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   เส�ร์แก้ว 0-5346-1100 08-1883-7507
สว.ธร. พ.ต.ท. สมเดช   คำ�ม�มูล 0-5346-1100 08-6430-0688
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สภ.บ่อหลวง    IP : 605158
ผกก. พ.ต.อ. ปภ�ณ   สุจินตะเดช� 0-5321-1666 08-1235-9618
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมหม�ย   ประทุมวงศ์ 0-5321-1666 08-1884-8298
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�นิตย์   จันทร์ดี 0-5321-1666 08-1472-9819
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญชัย   วิสุทธิ์ 0-5321-1666 08-1180-0411
สวป. พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์   ธรรมชัย 0-5321-1666 08-8408-2354
สว.สส. พ.ต.ท. บุญส่ง   เหมือนแม้น 0-5321-1666 08-6913-6245
สว.ธร. พ.ต.ท. ธนภัทร   วัฒนพงษ์ภรณ์ 0-5321-1666 08-1852-5893

สภ.ดอยเต่า     IP : 605159
ผกก. พ.ต.อ. กนิษฐ   ประส�นสุข 0-5346-9113 08-1960-7182
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คงศักดิ์   พันพอน 0-5346-9113 08-1531-3781
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักร�ช   สรรพ�นิช 0-5346-9113 08-1885-3123
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัมพันธ์   อินท� 0-5346-9113 08-5520-5506
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   มิคะม�ศ 0-5346-9113 08-1386-1256
สวป. พ.ต.ต. วัชโรทัย   หอมเย็น 0-5346-9113 08-1179-1468
สว.สส. พ.ต.ท. ประพันธ์   จันทร์ดีแก้วสกุล 0-5346-9113 08-8413-7198
สว.ธร. พ.ต.ต. มณเฑียร   มห�วันแจ่ม 0-5346-9113 08-4378-4510

สภ.แม่กา   IP : 605160
ผกก. พ.ต.อ. ศุภัช   จันทร�ศัพท์ 0-5336-6204 08-9635-3332
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกศ   สมพ�น 0-5336-6204 08-3481-4247
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สว่�ง   สิทธิวัง 0-5336-6204 08-6911-8558
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิสูตร   วงศ์ใหญ่ 0-5336-6204 08-6654-4539
สวป. พ.ต.ต. เช�วฤทธิ์   ทุ่นร่องช้�ง 0-5336-6204 08-6360-0638
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�วิน   ข�วหล้� 0-5336-6204 08-1706-1745
สว.ธร. - - -

สภ.อมก๋อย     IP : 605161
ผกก. พ.ต.อ. ม�นพ   พิมส�ร 0-5346-7116 08-1034-4565
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ขวัญชัย   ทองเจริญ 0-5346-7116 08-1881-5923
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โชติ   ช่วยชู 0-5346-7116 08-1961-5656
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุดม   อุดมวงษ์ 0-5346-7116 08-9850-5485
สวป. พ.ต.ต. คมสันต์   พิมพันธ์ชัยยบูลย์ 0-5346-7116 08-4170-1033
สว.สส. พ.ต.ท. กิจวัฒน์สินธุ์   อมตธนทรัพย์ 0-5346-7116 08-6911-8802
สว.ธร. พ.ต.ท. เวทย์   บุญทะสิทธิ์ 0-5346-7116 08-9637-9218

สภ.แม่ตื่น    IP : 605162
สวญ. พ.ต.ท. ชวลิต   หน่อคำ� 0-5390-3963 08-4612-3383
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีรภัทร์   มอยคำ�ตื้อ 0-5390-3963 08-1998-1007
สวป. พ.ต.ท. พัชรพงษ์   อัครเมธ�กุล 0-5390-3963 08-9956-3679
สว.สส. พ.ต.ต. นัติสนธิ์   วุฒิส�รวัฒน� 0-5390-3963 08-8141-7781
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สภ.กัลยาณิวัฒนา     IP : 605163
สวญ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ขันชัยทิศ 0-5348-4065 08-6911-6923
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ม�นะ   สุขเจริญ 0-5348-4065 08-1952-4480
สวป. พ.ต.ท. ธัญญ�   จันทร์ต� 0-5348-4065 08-4369-7299
สว.สส.  พ.ต.ท. ธชชัย   อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 0-5348-4065 08-4043-7966

ต�ารวจภูธรจังหวัดน่าน	 Nan	Provincial	Police
512   ถนนสุริยพงษ์   ต�ำบลในเวียง   อ�ำเภอเมือง   จังหวัดน่ำน  55000 

โทรศัพท์กลำง  0-5471-1051       โทรสำรกลำง  0-5471-1379   IP : 605165

Web Site : www.Nan.Police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วันชัย    สุวรรณศิริเขต 0-5471-0034 08-1595-5885
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระชัย    บั้งเงิน 0-5471-1059 08-9434-4449
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมบูรณ์   หอมน�น 0-5471-1049 08-4840-8440
รอง ผบก. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์   พิมพิสุทธิ์ 0-5471-1060 08-1605-3555
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมช�ติ   เป้�พ�นิชย์ - 08-1884-2399
รอง ผบก. พ.ต.อ. พีระ    เต็มแย้ม - 08-1952-1231
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรรมศักดิ์    ปิ่นทอง - 08-4687-4343

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กันตพัฒน์    เนติพิชย�พงศ์ 0-5471-1061 08-4149-3939
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุสรณ์    มูลส�ร 0-5471-1062 09-4760-3535
รอง ผกก. พ.ต.ท. ก้องเกียรติ   ทองอินทร์ - 08-6330-9772
สว.(กพ.) พ.ต.ท. เสกสรรค์   หม่อมศรี - 08-4885-7464
สว.(ยศ.) พ.ต.ท. เสรี   ประสงค์ - 08-7304-0388
สว.(คดี/วน.) พ.ต.ต. จำ�เริญ   หงษ์หิน - 08-1387-7918
สว.(ปป.) พ.ต.ต. ถว�ย   อินทะรังษี - 08-1033-3994
สว.(ศพส.) พ.ต.ท. ช�ญยุทธ    แสงเนตร - 08-0053-6726
สว.(กง.) พ.ต.ต. อินสม   ศรีคำ� - 08-4950-9817
สว.(เทคโน.) พ.ต.ต. ประทีป   ต๊อดแก้ว - 08-9955-2966
สว.(กบ.) พ.ต.ท. ประพจน์    สีมะสิงห์ - -

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ยงยุทธ   ชัยสวัสดิ์ - 08-6921-5252
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พีรกร    พรมม� - 08-1783-6769

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ณฐพนธ์   ม�นพ 0-5477-1382 08-4769-2137
รอง ผกก. พ.ต.ท. ถ�วร   เต็มสวัสดิ์ 0-5477-1382 08-9953-3399  
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุทัย   วงค์คำ�แสน 0-5477-1382 08-1339-3399
สว. พ.ต.ท. ณัฐกร  ด�วนันท์ 0-5477-1382 08-1885-9456
สว. พ.ต.ท. จักรพงษ์  วงค์ไชย 0-5477-1382 08-1931-4661
สว. พ.ต.ท. ศุภกรณ์ชัย   เดช�ยิ้มสวัสดิ์ 0-5477-1382 08-1173-4466
สว.(นปพ.) พ.ต.ต. สุรศักดิ์   มีเส�เรือน 0-5477-1382 08-6196-7576
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สภ.เมืองน่าน   IP : 605165
ผกก. พ.ต.อ. ประยูร   ชำ�น�ญคง - 08-1951-5136
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อดุลย์   กัปกัลป์ - 08-4480-9418
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิรัตน์   เตชะแก้ว - 08-1960-4510
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวัฒน์    จินด�วรรณ - 08-5865-9715
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พิสิษฐ์    ตลับเพชร์สกุล   - 08-7661-9901
สวป. พ.ต.ต. นฤดล   ลือรำ�ลึก - 08-6688-4359
สวป. พ.ต.ท. รังสรรค์   ทินบุตร - 08-6194-8208
สวป. พ.ต.ต. อำ�น�จ    จะวะนะ - 08-1883-1036
สวป. ร.ต.อ. ม�นพ   ค้�ข�ย - 08-6918-6779
สว.สส. พ.ต.ท. พันช�ติ   สมตัว - 08-1595-3636
สว.จร. พ.ต.ต. สิรวิชญ์    ท้วมสุวรรณ - 08-6374-8459
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภกิตติ์    คนสม - 08-5695-3254
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ภัทร�วุธ    แจ้งอำ�พันธ์ - 08-6358-3566
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมเกียรติ   รวมเงิน - 08-9075-4349
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นที   สุทธน้อย - 08-1952-6267
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สำ�ร�ญ  วงศ์ไชย� - 08-9693-8882
สว.อก. พ.ต.ท. กิตติกร   แช่มช้อย - 09-0989-4179

สภ.เวียงสา      โทรศัพท์กล�ง  0-5478-1752      โทรส�รกล�ง  0-5478-1753   IP : 605166
ผกก. พ.ต.อ. บุญสูง   สอ�ด 0-5478-1752 08-5624-6357
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อธิพงศ์    ทองแดง - 08-1765-8688
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ใจม� - 08-1883-8827
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจบ   ฝั้นก� - 08-3515-1253
สวป. พ.ต.ท. ชุมพล   พงค์คีรีแสน - 08-7183-8989
สวป. พ.ต.ท. ทศพล   สืบก�สี - 08-6960-7238
สว.สส. พ.ต.ต. พิชิตชัย   พุทธวงศ์ - 08-9118-7659
สว.อก. พ.ต.ท. สม�น   บุตรร�ช - 08-1020-1272

สภ.เรือง        โทรศัพท์กล�ง  0-5470-1118     โทรส�รกล�ง  0-5470-1118   IP : 605167
สวญ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ธรรมเขตต์ 0-5468-2425-5 08-1952-5913
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประจักษ์    พุฒน� - 08-1112-0473
สวป. พ.ต.ท. สรรเสริญ   ฉันทะ - 08-1885-8604
สว.สส. พ.ต.ท. เรวัตร   ท�กัน  - 08-9850-4487

สภ.งอบ     โทรศัพท์กล�ง   0-5469-3056   IP : 605168
สวญ. พ.ต.ท. เสน่ห์   อินเจริญ 0-5469-3065 08-6898-3093
สวป. พ.ต.ท. ณัฐชัย   ใจหลวง - 08-6197-0359
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุจินต์   ยศณรงค์ - 08-1673-9390
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พีรพงษ์   ชัยศรี - 08-1378-3499
สว.สส. พ.ต.ต. ม�นพ    ชัยนันท์ - 08-5705-1775
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สภ.เชียงกลาง  โทรศัพท์กล�ง  0-5479-7106, 0-5479-7118   โทรส�รกล�ง  0-5479-7106  IP : 605169
ผกก. พ.ต.อ. คมสัน   พุ่มไพศ�ลชัย 0-5479-7106 08-1882-9495
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ครรัตน์   ส�ยปัญญ� - 08-1387-5323
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุพัตร์   ชมเชย     - 08-6911-8119
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นนทีวัฒน์    พรเอกสวัสดิ์ - 08-0123-5455
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อธิคม    คำ�เทพ - 08-1021-8754
สวป. พ.ต.ท. เอกทัศน์   ชัยพรหม - 08-9635-3936
สว.อก. พ.ต.ต. พนัส   แก้วจินด� - 08-1960-5407
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนะโรจน์   ธนรัฐนวลหงษ์ - 09-8287-9974
สว.สส. พ.ต.ต. วร�วุฒิ   เทพธรรม - 08-4368-6150
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมหวัง   ไชยสลี - 09-7921-8682

สภ.นาน้อย      โทรศัพท์กล�ง  0-5478-9074    โทรส�รกล�ง  0-5478-9074   IP : 605170
ผกก. - 0-5478-9074 -
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุเอ็ด   พิมทอง - 08-9888-4455
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทอดศักดิ์  วุฒิเทิดสกุล - 08-6118-5835
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   ชูจันทร์ - 09-1143-2518
สว.อก. พ.ต.ท. สุรพล    พวงเพ็ชร - 08-6189-0128
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์  ส�รแก้ว - 08-5626-6821
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิฑูร   ชัยวุฒิ - 08-9854-8593
สวป. พ.ต.ต. ม�นพ   แก้วบรรจง - 08-9464-7649

สภ.น�้ามวบ    โทรศัพท์กล�ง  08-1034-9009   IP : 605171
สว. พ.ต.ท. ภ�วัต    แก้วนันวร� 08-1034-9009 09-1071-8957
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. มงคล   กว�วสิบส�ม 08-1034-9009 08-1568-9403

สภ.บ้านหลวง     โทรศัพท์กล�ง  0-5476-1219, 0-5476-1063    โทรส�รกล�ง  0-5476-1063  IP : 605172
ผกก. พ.ต.อ. ชิดเขต   สุขไทย 0-5476-1063 08-9431-0804
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิธิศ   สุขเกตุ 0-5476-1063 08-1206-4129
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยชนะ   แดงดี 0-5476-1063 08-1961-3012
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดุลย์    ข�ววงศ์ 0-5476-1063 08-1022-9977
สวป. พ.ต.ท. วิโรจน์    อิทธิม� 0-5476-1063 08-9555-3859
สว.สส. พ.ต.ท. สุกิจ    อินคำ�เชื้อ 0-5476-1063 08-7191-7437
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พรลัดด�   ปิงวิส�ร 0-5476-1063 08-7971-8760

สภ.นาหมื่น      โทรศัพท์กล�ง  0-5478-9074        โทรส�รกล�ง  0-5478-9074   IP : 605173
ผกก. พ.ต.อ. เกียรติพงษ์   ทองเพียร 0-5478-7074 08-5247-6976
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ต่อวงศ์   ศักดิ์กุลวงศ์ - 08-3494-8797
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วินัย   อินทน� - 08-4804-2892
สวป. พ.ต.ท. นิวัฒน์   กันศร - 08-5717-1977
สว.อก. พ.ต.ต. วิวรรธน์  วังเขียว - 08-8414-9725
สว.สส. พ.ต.ต. ธน�วัฒน์  อุทุมพร - 08-1951-8034
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สภ.เฉลิมพระเกียรติ      โทรศัพท์กล�ง  0-5479-5557   โทรส�รกล�ง  0-5479-5557  IP : 605174
ผกก. พ.ต.อ. วงศพัทธ์   จำ�รูญพันธุ์ 0-5469-3535 08-1993-9190
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรกร  เปี่ยมปรีด� - 09-2262-5462
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมช�ย  รัตนประยูร - 08-5694-3597
พงส.ผชพ. พ.ต.ท. นิรันดิ์   ปวนธิ - 08-6181-0656
พงส.ผชก. พ.ต.ท. สัณฐิตษ์    มห�วงศนันท์ - 08-9807-9057
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   บุญยืน - 08-4373-0727
สวป. พ.ต.ต. ไตรรัตน์   ชัยวรรณ - 08-9757-8855
สว.อก. พ.ต.ท. ม�ณพ   พงษ์พันธ์  - 08-1636-1550

สภ.สองแคว        โทรศัพท์กล�ง  0-5477-7093    โทรส�รกล�ง  0-5477-7093   IP : 605175
ผกก. พ.ต.อ. วิวัฒน์    ตันติวัฒน์ 0-5477-7093 08-4500-0398 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ก�นต์    ดีมงคล - 08-9956-1523
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ลภัสดลย์   ผดุงก�ร - 09-1442-2696
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงไกร   สุภ� - 08-1882-7280
สว.สส. พ.ต.ท. ประเทือบ  จำ�นง - 08-1881-2571
สวป. พ.ต.ท. สุริพงศ์   วรวัฒน์วิทย�กุล - 08-6188-0649
สว.อก. พ.ต.ท. คมสัน    มีภักดี - 08-1744-4049

สภ.ทุ่งช้าง      โทรศัพท์กล�ง  0-5479-5101          โทรส�รกล�ง  0-5479-5101   IP : 605176
ผกก. พ.ต.อ. กฤษฏิ์ชีระ  วิริยะเสรี 0-5479-5348 08-6543-4242
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยิ่งยศ   ฉล�ดปรุ - 08-3033-1323
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ   ปัดป้อง - 08-1885-6213
สวป. พ.ต.ต. เมฆร�ช   สุวรรณะเมฆ� - 08-8415-6519
สว.สส. พ.ต.ต. ทศพล   ทุเสนะ - 08-1961-7886
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   นันทะวงศ์ - 08-1883-2629
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พัฒน�   กะมะโน - 08-5269-8812
สว.อก. พ.ต.ต. ธวัชชัย   คำ�ชื่น - 08-1595-4958

สภ.บ่อเกลือ      โทรศัพท์กล�ง  0-5477-8166     โทรส�รกล�ง  0-5477-8166   IP : 605177
ผกก. พ.ต.อ. กิตติ   บุญญ�ภ�ส - 09-3131-4155
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�รุต   สุภสิริ - 08-1952-4281
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สรศักดิ์   บุญร�ก - 08-1235-8010
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อธิคม   คำ�เทพ - 08-1021-8754
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นนทชัย   ไชยวัฒน�นนท์ - 08-9838-7378
สว.สส. พ.ต.ท. บุญรอด   ชื่นจิตต์ - 09-2329-4667
สวป. พ.ต.ท. สม�น   ปร�รมภ์ - 08-7185-8279

สภ.ท่าวังผา       โทรศัพท์กล�ง  0-5479-9126      โทรส�รกล�ง  0-5479-9126     IP : 605178 
ผกก. พ.ต.อ. สง่�   กรรภิรมย์ 0-5479-9126 08-7681-0303
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สร�วุธ   นุชร�รถ 0-5479-9126 08-3949-9615
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอกกมล   พงษ์ภูวนันท์ 0-5479-9126 09-3132-7113
สวป. พ.ต.ท. สุรพงษ์   เทพเสน 0-5479-9126 08-9687-8577



ภ.5

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 417

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อินทร   แก้วนันท์ 0-5479-9126 08-6911-2175
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พิมพก�นต์   ชำ�น�ญคง 0-5479-9126 08-6066-7912
สวป. พ.ต.ท. ว�ณัฐพงศ์   สันติพงศธร 0-5479-9126 08-6187-7665
สว.สส. พ.ต.ท. ภ�สวรรธน์   นิธิวัฒน์ศิริ 0-5479-9126 08-7189-5965

สภ.แม่จริม   โทรศัพท์กล�ง  0-5476-9064        โทรส�รกล�ง  0-5476-9061   IP : 605179
ผกก. พ.ต.อ. ธนกฤต   ภูมมินทร์ 0-5476-9061 08-1288-0012
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรุณสวัสดิ์   ยอดกระโทก - 08-5040-4465
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพจน์   มัจฉ� - 08-4687-8181
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส    ฝั้นอิ่นแก้ว - 08-2183-1866
สว.อก. พ.ต.ท. คมทวน   แสนสุข - 08-9982-3991
สวป. พ.ต.ท. นิติกร   นันต� - 08-9434-9109
สวป. พ.ต.ต. เด่น   ขันหลวง - 08-8412-9467
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รุ่งโรจน์   มีชัย - 08-2759-2490
สว.สส. พ.ต.ต. จตุภ�ค   หลวงต่�งใจ - 08-2883-9069

สภ.ภูเพียง   โทรศัพท์กล�ง  0-5477-1379       โทรส�รกล�ง  0-5477-1379    IP : 605180
ผกก. พ.ต.อ. มณเฑียร   เสือน่วม 0-5460-1122 08-1885-0248
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย    ม�กเจริญ - 08-1030-4928
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณภัทร   คูห�ทอง - 08-1974-0488
สวป. พ.ต.ท. นเรศ    เรือนมะกอก - 08-5707-4890
สว.สส. พ.ต.ต. พิพัฒ   ทิฆัมพรธีรวงศ์ - 08-4087-8100
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดวงยุธ   ศรีสองสม - 08-4517-1301
สว.อก. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ทิพย์หิรัญ - 08-6183-8471

สภ.อวน    โทรศัพท์กล�ง  0-5468-6067    IP : 605181
สว. พ.ต.ท. สงค�ร    เส�ร์แดน 0-5468-3544 09-9272-9147
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤติน�ท   เมืองล�ย   0-5468-3544 08-1189-0936

สภ.ปัว   โทรศัพท์กล�ง  0-5479-1253,  0-5479-1456     โทรส�รกล�ง  0-5479-1253   IP : 605182
ผกก. พ.ต.อ. ช�ตรี   หทยะวัฒน์ 0-5475-6401 08-1035-4141
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนิสร   ไชยยศ - 08-9885-3789
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนตรี   ภูริปัญญ�วรกุล - 08-3320-9495
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กระจ่�ง   จิตอ�รี - 08-1952-3195
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ธิคำ� - 08-5694-3575
สว.สส. พ.ต.ต. สัณห์   ล้�นม� - 08-1706-3717
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภัทระ  ตนะทิพย์ - 08-3094-3672
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉัตรชัย   สุทธิแสน - 08-6115-7364
สว.อก. พ.ต.ต. เกียรติพ�ยัพ   ใบย� - 08-9998-8191

สภ.สันติสุข      โทรศัพท์กล�ง  0-5476-7064     โทรส�รกล�ง  0-5476-7064   IP : 605183
ผกก. พ.ต.อ. ชวลิต   มงคล 0-5476-7064 08-6185-8002
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรเทพ   บัวบึง - 08-1883-5847
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์   มีม�เมิน - 08-1883-8384
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิวัชร   จันต๊ะส� - 08-9853-8090
สว.สส. พ.ต.ต. สิริเดช    กันทะมี - 08-0131-0037
สวป. พ.ต.ท. ชลิตพงศ์   เสมอถุง - 08-5040-3818
สว.อก. พ.ต.ท. ชุมพล    อินทะรังษี - 08-3323-2491

สภ.ตาลชุม      โทรศัพท์กล�ง  0-5468-6067   IP : 605184
สว. พ.ต.ท. คนอง    คักกันห� 0-5468-6067 08-9952-8512
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สม�น   ปันชุน - 09-1824-0314

ต�ารวจภูธรจังหวัดพะเยา Phayao	Provincial	Police	
90  หมู่ 11  ถนนศูนย์รำชกำร  ต�ำบลบ้ำนต๋อม  อ�ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

โทรศัพท์กลำง  0-5443-1401   โทรสำรกลำง 0- 5448-2254, 0-5448-2256   IP : 605185

Web Site : www.phayao.police.go.th    E-mail : py-technology@hotmail.co.th

ผบก. พล.ต.ต. ธนยินทร์   เทพรักษำ 0-5448-2252 [100] 08-1885-0255
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรีช�   วิมลไชยจิต 0-54484-4055 [300] 08-1530-0777
รอง ผบก. พ.ต.อ. สงวน   โรงสะอ�ด 0-5448-2566 [400] 08-9998-1994
รอง ผบก. พ.ต.อ. รังสิต   โลไทยสงค์ 0-5448-2861 [700] 08-2659-5196
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�โนช   มีสกุลคุณ 0-5448-4054 [500] 08-1764-6622
รอง ผบก. พ.ต.อ. นพดล   กรึงไกร 0-5448-2247 [800] 09-7918-1478
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.ท. ฉัตรชัย  ปิ่นทอง 0-5448-4678 [111] 09-1764-2481
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   เพียรก�ร 0-5448-4678 08-1784-6189

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วันนิวัติ   เกษตรสินธุ์ 0-5443-1401   08-1961-2212 
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิวัฒน์   หิรัญสุข 0-5443-1401   08-1494-4311
รอง ผกก. พ.ต.ท. กษิดิ์เดช  ไชยฟองศรี 0-5443-1401   08-1885-3242
สว. พ.ต.ท.หญิง น้อมจิต   ผ�ทอง 0-5443-1401 [101] 08-5036-0832
สว. พ.ต.ท. ธนโชติ   บุญยงค์ 0-5443-1401 [555] -
สว. พ.ต.ท. เกียรติชัย  ใจตั้ง 0-5443-1401 [301] 08-9951-2707
สว. พ.ต.ท.หญิง ชัญญ�   ศรีสุคนธุ์ 0-5443-1401   08-6428-6546
สว. พ.ต.ต.หญิง ณัชช�   ณีวัง 0-5443-1401 [502] 08-9952-5335
สว. พ.ต.ท.หญิง จริญทิพย์  เทพพรมวงศ์ 0-5443-1401 [461] 08-6587-6117
สว. พ.ต.ท. เผด็จ   วรรณสอน 0-5443-1401 [702] 08-1179-2928

ฝ่ายอ�านวยการป้องกันยาเสพติด (ศอ.ปส.)

สว. พ.ต.ท. สุวเลิศ  วงศ์ไชย 0-5448-4713 [713] 08-1724-7972

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. สุวรรณ์   แท่นพิทักษ์ - 08-9558-7287
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วรพงษ์   มัจพันธุ์ 0-5443-1401 [511] 08-1724-5699
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิพันธ์   ไชยก� 0-5443-1401 [512] 08-4172-1999
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กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์   ไชยบ�ล 0-5443-1401   08-1881-7671
รอง ผกก. พ.ต.ท. คมสันต์   กันธะป้อง 0-5443-1401   09-8750-7567
สว. พ.ต.ท. เช�วลิต   คูห์ตระกูล 0-5443-1401   09-3183-9961
สว. พ.ต.ท. สุพรรณ   ฝั้นสืบ 0-5443-1401   08-1386-7826
ศูนย์ 191 - - -
สว. พ.ต.ท. วัชรพงษ์   วันน�พ่อ 0-5448-2254 [191] 08-4810-5899

สภ.เมืองพะเยา       โทรศัพท์กล�ง  0-5443-1143, 0-5443-1888    IP : 605186

ผกก. พ.ต.อ. ประจัญ   ปัญญ�แก้ว 0-5443-1888 08-1882-2808
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   วงศ์อุทัย 0-5443-1888 08-9429-3466
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมช�ติ   ย�วิชัย 0-5443-1888 08-9431-6222
สว.อก. พ.ต.ท. ฐิติวัฒน์   อินชมพู 0-5443-1888 08-1712-2305
สวป. พ.ต.ท. จีระศักดิ์   ดวงใจ 0-5443-1888 08-9757-4550
สวป. พ.ต.ท. สุริยงค์   น�มจิต 0-5443-1888 08-6461-4201
สวป. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   วงศ์ชัย 0-5443-1888 08-4739-8616
สวป. พ.ต.ท. สรัญรัฐ   ชยนนท์ 0-5443-1888 08-6195-5252
สว.สส. พ.ต.ท. จ�รุวัจน์   สุปินะ 0-5443-1888 08-1883-3601  
สว.จร. พ.ต.ต. พ�กษกรณ์   เจนใจ 0-5443-1888 08-5708-8496
พงส.ผทค.(หน.) พ.ต.อ. คะนอง   ไข่ท� 0-5443-1888 08-6421-6224 
พงส.ผนค. พ.ต.อ. บวร   ไชยคำ� 0-5443-1888 08-7579-2149
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุทัศน์   เมืองมูล 0-5443-1888 08-1472-9077 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤตภ�ส   ต�ล�น 0-5443-1888 08-1024-7402
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอนก   บ�งวัน 0-5443-1888 08-9191-7444   
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กริชชัย   ไพฑูรย์ 0-5443-1888 08-3582-8949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�รินทร์   เทพพรมวงศ์ 0-5443-1888 08-1961-1678
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธน�   คำ�ยศ 0-5443-1888 08-3207-0885 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงศ์นิรันดร์   เจริญค้� 0-5443-1888 08-1532-5932
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิพล  จันต๊ะวงค์ 0-5443-1888 -

สภ.เชียงค�า      โทรศัพท์กล�ง  0-5445-1445     โทรส�รกล�ง  0-5445-2641    IP : 605187

ผกก. พ.ต.อ. สิริวิมล   วิสุทธิกุล 0-5445-1445 08-1716-3972
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ    เครือศิริ 0-5445-1445 08-4616-2104
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชยันต์    ปัญญ�เครือ 0-5445-1445 08-1881-2315                                                                                                                                         
สว.อก. พ.ต.ต. นพดล    คุณรัตน์ 0-5445-1445 08-8406-8979
สวป. พ.ต.ท. สุรกิจ    เปี่ยมอริยธน 0-5445-1445 08-1783-2727
สวป. พ.ต.ท. พฤศธร    ม�อินทร์ 0-5445-1445 08-3568-3158
สว.สส. พ.ต.ท. วิช�ญ   รัตนประยูร 0-5445-1445 08-8313-0125
รอง สว.จร. ร.ต.อ. ฐิติพงศ์   ต�คำ� 0-5445-1445 08-9263-3749
พงส.ผทค.(หน.) พ.ต.อ. อภิรักษ์   นักไร่ 0-5445-1445 08-7711-7145
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนิท   วงศ์ใหญ่ 0-5445-1445 08-4150-9911
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ชูไว 0-5445-1445 08-1784-1172
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชวง   เชียงแรง 0-5445-1445 08-9852-4817
พงส.ผนก. พ.ต.ท. องอ�จ   เฟื่อฟู 0-5445-1445 08-9854-3636
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติภพ   ผิวเหลือง 0-5445-1445 08-1992-7307

สภ.ดอกค�าใต้  โทรศัพท์กล�ง  0-5449-1444, 0-5449-2012-15  โทรส�รกล�ง  0-5449-1642 IP : 605189

ผกก. พ.ต.อ. สม�น   จิตบุญ 0-5449-1444   08-1033-3775
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิรุต   เหลืองแดง 0-5449-1444   08-4876-6955
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วทัญญู   ฟักแก้ว 0-5449-1444   08-3319-4242
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   เพียรก�ร 0-5449-1444   08-1784-6189
สวป. พ.ต.ท. สุพสิทธิ์   สืบแสน 0-5449-1444   08-1030-7569
สว.สส. พ.ต.ท. เกียรติ   จันจองคำ� 0-5449-1444   08-1998-7423
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. ศุภกิจ   กึ่งบัวหลวง 0-5449-1444   08-1885-1578
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีรัช   สุวณรรณฤทธิ์ 0-5449-1444   08-1884-3602
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนิท   ปทุมทิพย์สิริ 0-5449-1444   08-1950-9705
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิษณุ   ศิริรัตน์ 0-5449-1444   08-1724-7907
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชนะ   ศรีวิชัย 0-5449-1444   08-1884-9321

สภ.แม่ใจ     โทรศัพท์กล�ง  0-5449-9287-8      โทรส�รกล�ง  0-5449-9608   IP : 605190

ผกก. พ.ต.อ. สุธรรม   ช�ติอ�ส� 0-5449-9287-8      08-6421-0338
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วสวัตดิ์   ปิ่นทอง 0-5449-9287-8      08-5599-5920
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ระบิล   ชมพูน้อย 0-5449-9287-8      08-1953-8501
สว.อก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   เชื้อทอง 0-5449-9287-8      09-3134-0395
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   สิทธิแก้ว 0-5449-9287-8      08-0498-2016
สว.สส. พ.ต.ท. วิระ   มั่งมูล 0-5449-9287-8      08-9634-8372
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. ส�ยันต์   เบ�ะส�ร 0-5449-9287-8      08-8253-8518
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มงคลรัตน์   แสงศรีจันทร์ 0-5449-9287-8      08-9953-0357
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรูญ   เมืองมูล 0-5449-9287-8      08-9435-2008

สภ.จุน     โทรศัพท์กล�ง  0-5445-9239        โทรส�รกล�ง  0-5445-9233   IP : 605191

ผกก. พ.ต.อ. ธนนท์   เวชช�นนท์ 0-5445-9239        08-3199-4338
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จีรวัฒน์   ป�นสมบัติ 0-5445-9239        08-9851-1792
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กันต์ศักดิ์   สุรินทชัย 0-5445-9239        08-9634-5822
สว.อก. พ.ต.ต. พิภพ   พชรพิพัฒน์ 0-5445-9239        08-1998-8877
สวป. พ.ต.ท. สมคิด   กิตติก�จ 0-5445-9239        08-1784-2860
สว.สส. พ.ต.ท. เศรษฐภูมิ   จันทร์แก้ว 0-5445-9239        08-9558-7611
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประทีป   พวยพุ้ง 0-5445-9239        08-6658-5196
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�นง   รวมจิตร 0-5445-9239        08-1952-5430
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูชิชย์   พินิจสุวรรณ 0-5445-9239        08-9950-3311
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   ประสิทธิ์ป�นวัง 0-5445-9239        08-9498-4487
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สภ.เชียงม่วน     โทรศัพท์กล�ง  0-5449-5101    โทรส�รกล�ง  0-5449-5495   IP : 605192
ผกก. พ.ต.อ. วีระศักดิ์   ฝอยทอง 0-5449-5101 08-1420-6728
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เริงยศ   รูปคำ� 0-5449-5101 08-0134-1333
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จำ�นัน   กิจตะวงศ์ 0-5449-5101 08-9429-1630
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุมนวรรณ   ใจกล้� 0-5449-5101 08-6187-2598
สวป. พ.ต.ท. ช�ญณัฎฐ์   ปองรักษ์ 0-5449-5101 08-1764-5756
สว.สส. พ.ต.ท. สุวเลิศ   วงศ์ไชย 0-5449-5101 08-1724-7972
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. ประยุทธ  วรรณสม 0-5449-5101 08-1300-1951
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   เลียวสิริพงศ์ 0-5449-5101 08-5615-4034

สภ.ภูซาง      โทรศัพท์กล�ง  0-5446-5068     โทรส�รกล�ง  0-5446-5069   IP : 605193
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์   สุขเกษม 0-5446-5068     08-1724-3040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นัฐดนัย   เล�นันท์ 0-5446-5068     08-1951-7189
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์เดช   ย�วิชัย 0-5446-5068     08-1882-7974
สว.อก. พ.ต.ต. เสถียร   เรือนอุ่น 0-5446-5068     08-5425-5519
สวป. พ.ต.ท. บรรจงศักดิ์   คำ�ใจ 0-5446-5068     08-9887-4853 
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   อินทะรังษ่ 0-5446-5068     08-2180-7289
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. สนั่น   เจนใจ 0-5446-5068     08-3501-8305
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สงบ   ฟักแก้ว 0-5446-5068     08-1765-7775
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สังคม   คลังแสง 0-5446-5068     08-1472-1314

สภ.ภูกามยาว     โทรศัพท์กล�ง  0-5442-2576      โทรส�รกล�ง  0-5442-2970   IP : 605194
ผกก. พ.ต.อ. ทิว�   สกุลวัฒนะ 0-5442-2576      08-9433-1567
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กสิต   กสิโสภ� 0-5442-2576      08-9430-8020
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปฐม   พฤษ�ไพบูลย์ 0-5442-2576      08-9261-2086
สว.อก. พ.ต.ต. สุทิน   คำ�ฟู 0-5442-2576      08-1860-3976
สวป. พ.ต.ท. ปิยะพงษ์   ชีวชย�ภรณ์ 0-5442-2576      08-1023-0600 
สว.สส. พ.ต.ต. เอกรัตน์   โภชน์เจริญ 0-5442-2576      08-6615-6060
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. ชูเกียรติ   วรรณสมพร 0-5442-2576      08-6921-6217
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จำ�เนียน   แสงคำ� 0-5442-2576      08-6461-0756

สภ.ปง     โทรศัพท์กล�ง  0-5449-7222   โทรส�รกล�ง  0-5449-7179   IP : 605188
ผกก. พ.ต.อ. สำ�ร�ญ   วงศ์ศิริ 0-5449-7222   08-1287-9768
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พลภูมิ   แสดงสกุลสุนทร 0-5449-7222   08-7255-9555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สว�ท   คำ�เมืองส� 0-5449-7222   08-1783-1640 
สว.อก. พ.ต.ท. อินสอน   สุธรรม� 0-5449-7222   08-5522-0212
สวป. พ.ต.ต. วิศิษฐ์   ปลื้มใจ 0-5449-7222   08-6186-5049
สว.สส. พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ   ทำ�สุข 0-5449-7222   08-9835-1095
พงส.ผนก. (หน.) พ.ต.ท. ปริญญ�   ห�ญยศ 0-5449-7222   08-4920-8581
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เกรียงไกร   สุภ� 0-5449-7222   08-1882-7280
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รณชัย   ธนวัฒน์ดำ�รง 0-5449-7222   08-2183-8418
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อรัณทรี  สูติสงกร�นต์ 0-5449-7222   08-5621-6237
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ต�ารวจภูธรจังหวัดแพร่	 Phrae	Provincial	Police	
249  หมู่ที่ 1  ถนนยันตรกิจโกศล  ต�ำบลทุ่งกวำว  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  54000

โทรศัพท์กลำง  0-5451-1033    โทรสำรกลำง  0-5462-2111   IP : 605195

Web Site : www.phrae.police.go.th      E-mail : phrae@Royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ภำนุเดช   บุญเรือง 0-5462-2116 08-1883-6143
รอง ผบก. พ.ต.อ. เล็ก   สังข์ดิษฐ์ 0-5453-2754 09-8276-8788
รอง ผบก พ.ต.อ. ปฐม   ประจันเขตต์  - 08-1882-0523
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปิยบุตร   อัจฉริยมงคล  - 08-1111-1003
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษฎ�   ก�ญจนอลงกรณ์  - 08-1933-9399
รอง ผบก.  พ.ต.อ. วีระวุธ   ชัยชนะมงคล  - 08-1626-5581
น�ยตำ�รวจประส�นง�น ร.ต.อ. กำ�พล   เย�วธ�นี 0-5462-2112 08-1681-4729

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. เดชเดช�   เดช�รชตะ 0-5451-1039 [201]  09-0050-2550 
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทักษพร   เสน�ธรรม 0-5451-1039 [201] 09-5624-3693
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชยนัฐ   วีระเดช 0-5462-2116 08-1783-6349
สว.(กบ) พ.ต.ท. พรหมมินทร์   พรหมเสน� 0-5462-2113 08-7009-3393
สว.(งป/กง) พ.ต.ท.หญิง พิกุล   สมศักด์ 0-5462-2110 08-9553-8752
สว.(ป้องกัน) พ.ต.ท. เ กษม   เวียงน�ค 0-5462-2108 08-1172-4247
สว.(เทคโนฯ/สื่อส�ร) พ.ต.ท.หญิง ณัฐช�   ธุระกิจ 0-5452-1859 09-3284-2229
สว.(กม./วน) พ.ต.ต.หญิง ชุลีพร   กิ่งแก้ว  - 09-3262-2992
สว.(ยศ.) พ.ต.ต. นิคม   ป�ลเกลี้ยง 0-5451-1700 08-0031-0920
สว.(กพ.) ร.ต.อ. สถ�พร   หงษ์ร่อน 0-5462-2114 08-8280-3893

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. สนั่น   มณีกันธัง 0-5451-1039 08-5705-9236
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประยูร   พริบไหว 0-5451-1039 08-1472-4354
รอง ผกก.กลุ่มง�นสอบสวน  -  -  - 

กองก�ากับการสืบสวน    นปพ.  0-5462-2158
ผกก. พ.ต.อ. วิช�ญยุทธ   คูณเจริญสุข 0-5462-2115 08-18851717
รอง ผกก. พ.ต.ท. มนัส   เกิดสุขโข 0-5462-2115 08-1765-2304
สว. พ.ต.ท. สมจิตร์   พ�นสุวรรณ์ 0-5462-2111 08-9755-6355
สว. พ.ต.ท. พัสกร   ธวัชเชียงกุล 0-5462-2115 08-1998-1839
สว. พ.ต.ต. กนกศักดิ์   เรียนแพง 0-5462-2115 08-9631-3343

สภ.เมืองแพร่     โทรศัพท์กล�ง   0-5451-1089    โทรส�รกล�ง  0-5451-1822   IP : 605196
ผกก. พ.ต.อ. ชูวิทย์   กองแก้ว 0-5451-1089 [100] 08-7789-9596
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ดิเรก   สุขเกษม 0-5451-1089 [704] 08-6117-9856
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมช�ย   ก�วิเนตร 0-5451-1089 08-1765-1731
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยรรยง   สุริยะมณี 0-5451-1089 [200] 08-6420-2249
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิช�   กันท�สุข 0-5451-1089 [202] 08-6194-9635
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ณฐภณ   แก้วกำ�เนิด 0-5451-1089 [201) 08-1980-1063
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณฐกฤษ   ชัยนันท์ 0-5451-1089 [700] 08-9852-3990
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   เวียงทอง 0-5451-1089 [700] 08-0792-4100
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์    ตุ้ยบุญม� 0-5451-1089 [301] 08-1764-8735
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปกิต   ผัดขัน 0-5451-1089 [301] 08-2892-7305
สวป. พ.ต.ท. ภ�ณุรุจน์   แสงสร้อย 0-5451-1089 [501] 08-1952-4613
สวป. พ.ต.ท. ปริญญ�   ปฏิเวทย์ 0-5451-1089 [703] 09-0468-1517
สวป. พ.ต.ท. ธน�   ก�วีแดง 0-5451-1089 [501] 08-9264-4047
สวป. พ.ต.ท. ประภ�ส   อุบลศรี 0-5451-1089 [501] 08-1961-1600
สว.สส. พ.ต.ท. นิวัต   ทัศนเกษม 0-5451-1089 [401] 08-1458-6038
สว.จร. พ.ต.ท. อดุลย์   อภิฉัตรวงศ์ 0-5451-1089 [701] 08-3153-5101
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง พรทิว�   เพ็ชรห�ญ 0-5451-1089 [500] 08-2892-7305

สภ.สูงเม่น    โทรศัพท์กล�ง  0-5454-1202     โทรส�รกล�ง  0-5454-2005   IP : 605197
ผกก. พ.ต.อ. ณัชพัฒน์   สัณหพจนนท์ 0-5454-1202 [100] 08-1882-7428
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   สุขทรัพย์ 0-5454-1202 [204] 08-4954-9549
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บำ�รุง   น้อมเศียร 0-5454-1202 08-1824-4130
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญธรรม   แก้วกัน 0-5454-1202 [300] 08-1952-1620
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัชว�ล   ปินต�กุล 0-5454-1202 [303] 08-9953-3935
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทะนง   ผ�เพียว 0-5454-1202 [303] 08-1796-3916
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รัศมี   ส�ยวงค์ 0-5454-1202 [303] 09-4327-4101
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภ�ษิต   อินทรรุจิกุล 0-5454-1202 [303] 08-1022-9984
พงส.ผกก. พ.ต.ต. อรุณ   ชินเทพ 0-5454-1202 [303] 08-1681-5401
สวป. พ.ต.ท. ธน�   ก๋�ทองทุ่ง 0-5454-1202 [401] 08-1764-3471
สว.สส. พ.ต.ท. นิว์เวศน์   ดอนชัยรัตน์ 0-5454-1202 08-1602-7683
สว.อก. พ.ต.ท. นัดด�   นร�ทันต์ 0-5454-1202 08-1993-8583

สภ.เด่นชัย    โทรศัพท์กล�ง  0-5461-3439        โทรส�รกล�ง  0-5461-3108   IP : 605198
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   สิงห์ขรณ์ 0-5461-3995 08-9431-6611
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สันติ   แก้วอินต๊ะ 0-5461-3996 08-4739-8989
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุรพงศ์   ธงศิล� 0-5461-3514 08-9635-3543
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรินทร์   น�คน�ค 0-5461-3208 08-1706-4752
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สรณคมน์   กึกก้อง 0-5461-3208 08-9423-6926
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชลธร   ขันทอง 0-5461-3208 08-6185-7629
สวป. พ.ต.ท. จิตรภณ   สมหม�ย 0-5461-3996 08-8267-4060
สว.สส. พ.ต.ต. ทัตเทพ   โชติเดโชชัย 0-5461-3514 08-4162-2448
สว.อก. พ.ต.ท. อนุรักษ์   เสงี่ยมวงศ์ 0-5461-3725 08-4480-6063

สภ.ลอง    โทรศัทพ์กล�ง  0-5458-1715      โทรส�รกล�ง  0-5458-1715   IP : 605199
ผกก. พ.ต.อ. ถนัด   พลพ�นิช 0-5458-1715 08-0501-3510
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประชัน   เขื่อนเก้� 0-5458-1715 08-1764-2976
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมชัย   จินด�รัตน์ 0-5458-1715 08-9542-7027
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเกียรติ   ถือทอง 0-5458-1715 08-7181-8571
สวป. พ.ต.ต. ธน�กร   คำ�วะรัตน์ 0-5458-1715 09-3201-5959
สว.สส. พ.ต.ท. ภูวสิษฎ์   คหบดีกนกกุล 0-5458-1715 08-7554-4261
สว.อก. พ.ต.ท. วิมล   คงเพ็ชร 0-5458-1715 08-1950-2862
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สภ.สอง   โทรศัพท์กล�ง  0-5459-1762     โทรส�รกล�ง  0-5459-3614   IP : 605200
ผกก. พ.ต.อ. ชลทฤษ   ชัชว�ลย์  0-5459-1762 [101] 08-9853-4646
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เผ่�   ดอกไม้พุ่ม 0-5459-1762 08-6187-1490
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนตรี   ถ�วร 0-5459-1762 08-1724-5365
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิช�   สุขประสงค์ 0-5459-1762 08-7549-9333
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมเกียรติ   บุญสวัสดิ์หิรัญ 0-5459-1762 08-9205-7083
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วรวิทย์   จันปวงเสน 0-5459-1762 08-9835-9747
สวป. พ.ต.ต. สุบิน   สีเหลือง 0-5459-1762 08-9517-4273
สว.สส. พ.ต.ท. นภดล   ทิพย์ศักดิ์ 0-5459-1762 08-7185-5433
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   สมบัติ 0-5459-1762 08-9552-3306
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   สมบัติ 0-5459-1762 08-9552-3306

สภ.หนองม่วงไข่     โทรศัพท์กล�ง  0-5463-5028    โทรส�รกล�ง  0-5463-5029   IP : 605201
ผกก. พ.ต.อ. ศ�รทูล   ประดิษฐ์ 0 -5463-5027 08-1801-7092
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิรุณ   วุฒิศรี 0-5463-5028 [701] 08-3153-5919
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกษม   ส�ย�จักร์ 0- 5463-5028 08-3154-2395
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ง�มสวย 0-5463-5028 [314] 08-7172-8339
สวป. พ.ต.ท. นพรัตน์   เกตุแก้ว 0-5463-5028 [701] 08-1288-6593
สว.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์กันย�   มห�วัน 0-5463-5028 08-0126-5545
สว.อก. พ.ต.ต. อนุสรณ์   สิงห์ค�ร 0-5463-5028 08-6459-7713

สภ.ร้องกวาง    โทรศัพท์กล�ง  0-5459-7507     โทรส�รกล�ง  0-5759-7372   IP : 605202
ผกก. พ.ต.อ. เจริญ   สุริยงค์ 0-5459-7507 08-1992-0477
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   ยอดเมือง 0-5459-7507 08-1764-2711
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   บุญตันส� 0-5459-7507 08-1287-9561
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพันธ์   จันทร์ย�ง 0-5459-7507 08-6681-8620
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญ   กันยะมี 0-5459-7507 08-6125-1278
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทียนชัย   เทพอ�จ 0-5459-7507 09-3135-9837
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พ�นทอง   ถิ่นสุข 0-5459-7507 08-9956-1985
สวป. พ.ต.ท. สมบัติ    ชัยนันท์ 0-5459-7507 08-1952-4531
สว.สส. พ.ต.ท. กัณฑ์สิทธิ์   คงต่อ 0-5459-7507 08-1287-9561
สว.อก. พ.ต.ท. สุเมธ   ป�นแก้ว 0-5459-7507 08-9854-8366

สภ.วังชิ้น    โทรศัพท์กล�ง  0-5458-9120     โทรส�รกล�ง  0-5458-8124   IP : 605203
ผกก. พ.ต.อ. ด�วฤกษ   อยู่สวัสดิ์ 0-5458-9120 08-1724-6894
รอง ผกก.ป พ.ต.ท. ถ�วร   ยอดวีระพงศ์ 0-5458-9120 08-7912-0515
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐกิตต์   วัฒนสัจจ�นุกูล 0-5458-9120 08-1882-3147
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ฉัตรชัย   สมศักดิ์ 0-5458-9120 08-5616-9689
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรสิทธิ์   หน่อน้อย 0-5458-9120 09-3138-1434
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขวัญเมือง   บัวบ�น 0-5458-9120 08-9633-2863
สวป. พ.ต.ท. ประกอบ   กรมกอง 0-5458-9120 08-1783-8170
สว.สส. พ.ต.ท. จีระศักดิ์   กันอินทร์  0-5458-9120 08-1706-4167
สว.อก. พ.ต.ท. ณภัทรชนม์   พงศ์ร�ษีตยกุล 0-5458-9120 08-9894-2789
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สภ.เวียงต้า     โทรศัพท์กล�ง  0-5465-6585       โทรส�รกล�ง  0-5465-6590   IP : 605204
สวญ. พ.ต.ท. สวัสดิ์   หล้�ก�ศ 0-5465-6585 08-1881-4419
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ   สมบัติโต 0-5465-6585 08-5719-1991
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อำ�นวย   วังก�วรรณ 0-5465-6585 08-1885-8974
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   วังบุญ 0-5465-6585 08-1746-7430
สว.สส. พ.ต.ท. เนติศักดิ์   ชุสกุลนิติสินธ์  0-5465-6585 08-6186-8444

สภ.ห้วยไร่    โทรศัพท์กล�ง  08-0135-7238     IP : 605205
สวญ. พ.ต.ท. นิรันดร   อินผูก 08-0135-7238 08-1882-4280
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญเสริม   สุริย� 08-0135-7238 09-0325-4141
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรชัย   วิจ�รณ์ 08-0135-7238 08-1888-9734
สวป. พ.ต.ท. อนันต์   พรมม� 08-0135-7238 08-9641-3353
สว.สส. พ.ต.ต. วรเทพ   คำ�ดี 08-0135-7238 08-1960-6312

สภ.สะเอียบ    โทรศัพท์กล�ง  0-5466-2129     โทรส�รกล�ง  0-5466-2129   IP : 605206
สวญ. พ.ต.ท. สพลพันธ์   พูลน้อย 0-5466-2129 08-1724-5115
สวป. พ.ต.ท. สงกร�นต์   ใจม�ก 0-5466-2129 08-0846-6609
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรินทร์   กันทะเสน 0-5466-2129 08-3324-7919
สว.สส. พ.ต.ต. เสริฐ์   ข�วแก้ว 0-5466-2129 08-1287-9574

สภ.ห้วยม้า     โทรศัพท์กล�ง   0-5464-9716     โทรส�รกล�ง 0-5464-9715   IP : 605207
ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร   ชุ่มชิต  0-5464-9716 08-9700-9777
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุกฤษณ์   คำ�เวียงส�  0-5464-9716 08-1960-6189
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกียรติ   ชอบจิตต์  0-5464-9716 08-0676-7700
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุเทพ   จิตตะประพันธ์  0-5464-9716 08-2194-7907
สวป. พ.ต.ท. เทอดศักดิ์   ดวงเขตต์  0-5464-9716 08-6116-8249
สว.สส. ร.ต.อ. ปิยะศักดิ์   ศรีเรือน  0-5464-9716 08-1287-8981
สว.อก. ร.ต.อ.หญิง เครือวรรณ   ชัยนันท์  0-5464-9716 08-9631-5351

สภ.บ้านกวาง         โทรศัพท์กล�ง  0-5464-3547      โทรส�รกล�ง  0-5464-3547    IP : 605208                      
สวญ พ.ต.ท. พันชิต   วุฒิศิริพร 0-5464-3547 08-6188-6404
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ผดุง   จักรตอน - 08-6672-8681
สวป. พ.ต.ท. สุทิน    กรุงศรี - 08-0860-5524
สว.สส. พ.ต.ท. สุดช�ย    สุนันต๊ะ - 08-6991-3551

สภ.นาพูน   โทรศัพท์กล�ง  08-1168-7721    IP : 605209
สวญ. พ.ต.ท. สวโรจน์   อินธนะวงษ์ชัย 08-1168-7721 08-1993-2640
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   เนื่องพืช 08-1168-7721 08-1764-7945
สวป. พ.ต.ท. ธนันท์เศรษฐ์   อ�จโพธิ์ 08-1168-7721 08-5723-5416
สว.สส. พ.ต.ต. ปรัชญ�รัตน์   จำ�ป� 08-1168-7721 08-7113-6102

สภ.วังหงส์  โทรศัพท์กล�ง  0-5464-4636-7  โทรส�รกล�ง  0-5464-4636, 0-5464-4636  IP : 605210
สวญ. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์    จงรักษ์   0-5464-4637 08-1980-5526
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธัชพงศ์   น�คสิงห์ 0-5464-4636 08-0851-9276
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สวป. พ.ต.ท. วีรเวชน์   ร้�นชิตวงศ์ 0-5464-4636 08-5293-5534
สว.สส. พ.ต.ท. ไพโจน์   สิริปิย�นนท์ 0-5464-4636 08-1930-1366

สภ.สรอย    โทรศัพท์กล�ง  0-5465-8095    โทรส�รกล�ง  0-5465-8096   IP : 605211
สว.  พ.ต.ท. วิเชียร   ผ่อนจัตุรัส 0-5465-8095 08-9434-6829
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. วรวิทย์   จันปวงเสน 0-5465-8095 08-9835-9747

สภ.ไผ่โทน   โทรศัพท์กล�ง  0-5406-9612   โทรส�รกล�ง  0-5406-9612   IP : 605212
สว. พ.ต.ท. ม�นพ   ใจอุ่น 0-5406-9613 08-1473-4786
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พีระเดช   จิตรมั่น 0-5406-9612 08-7162-1901

ต�ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 Mae	Hong	Son	Provincial	Police	
99 ถนนปำงล้อนิคม  ต�ำบลจองค�ำ  อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์กลำง  0-5361-2844     โทรสำรกลำง  0-5361-1429   IP : 605213

Web Site : www.policemeahongson.com     E-mail : mhapolis@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. จำรึก   ลิ้มสุวรรณ 0-5361-2846 08-1885-0804
รอง ผบก. พ.ต.อ. ระยอง    ยังอยู่ 0-5361-2844 08-5176-4499
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทองสุข   จรัลพงษ์ 0-5361-2844 08-1972-1896
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิภัท   เช�วน์ลักษ์สกุล 0-5361-2844 08-1938-9228
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิทักษ์    น�สมว�ส 0-5361-2844 08-1602-4901
รอง ผบก. พ.ต.อ. อักษร   วงศ์ใหญ่ 0-5361-2844 08-9956-7979
นว.(สบ 1) - - -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นิติน�ท   วิทย�วุฑฒิกุล 0-5361-2844 [110] 08-8268-2133
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทย�   พลพ�นิช 0-5361-2844 [108] 08-9999-9146
รอง ผกก. พ.ต.ท. ร�ม   รสหอม 0-5361-2844 [108] 08-0414-4771
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ท. สรวิชญ์   คำ�มูล 0-5361-2844 [102] 08-1961-0942
สว.(ยศ.) พ.ต.ต. เฉลิมวุฒิ   แสงศรีเรือง 0-5361-2844 [107] 08-4664-9469
สว.(ปป.) ร.ต.อ. ชีวะ   ย�ท้วม 0-5361-2844 [107] 08-0414-4771
สว.(วน.) ร.ต.อ. สงคร�ม   เสนเจริญ 0-5361-2844 [114] 08-1531-0535
สว.(กง./งป.) พ.ต.ท. ณรงค์   ต้�นคือ 0-5361-2844 [104] 08-1885-3565
สว.(เทคโนฯ) พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   รักช�ติ 0-5361-1429 [105] 08-6186-3836
สว.(กบ.) ร.ต.อ. อดุลย์   ประวัง 0-5361-2844 [103] 08-1784-7857

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. สุริยงค์   วุฒิ 0-5361-2844 [112] 08-1882-2719
รอง ผกก. พ.ต.ท. นุกุล   บุญคง 0-5361-2844 [112] 08-4378-9106
สว. พ.ต.ท. รณฤทธิ์   น�เจริญ 0-5361-2844 [112] 08-4608-8585
สว. พ.ต.ต. สุรจิตต์   เหล่�จำ�รูญ 0-5361-2844 [112] 08-1990-9110

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. สมนึก   ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ 0-5361-2844 [115] 08-9431-5851
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นภดล   แสนปวน 0-5361-2844 [115] 08-1884-4228
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน   โทรศัพท์กล�ง  0-5369-5019    โทรส�รกล�ง  0-5369-5019   IP : 605214
ผกก. พ.ต.อ. ศตศักดิ์     พิมลทิพย์ 0-5369-5019 08-1764-7866
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พนัส   ส�ยทอง 0-5369-5019 08-1783-1880
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิรักษ์   จุ้ยสำ�ร�ญ 0-5369-5019 08-9700-5024
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรธันย์   เครือจันต๊ะ 0-5369-5020 09-8806-7565
สวป. พ.ต.ต. สมภพ   น�มบัณฑิต 0-5369-5019 08-6330-4258
สว.จร. พ.ต.ท. จีรศักดิ์   จันทร์ก�พย์ 0-5369-5019 08-1884-4723
สว.สส. พ.ต.ท. ภัทรวุฒิ   อัครภัทร 0-5369-5019 08-5615-6111
สวป. พ.ต.ต. กิตติพงศ์   รักษ�พันธ์   0-5369-5019 08-0869-3229
สวป. พ.ต.ต. สมคิด    แสงศรี 0-5369-5019 08-1885-7765
สวป. พ.ต.ต. พัฒนศักดิ์   เพียรง�ม 0-5369-5019 08-9853-6135
สว.อก. ร.ต.อ. นพรัตน์   ส�ยยนต์ 0-5369-5019 09-3143-8423
สภ.ปาย     โทรศัพท์กล�ง  0-5369-9218      โทรส�รกล�ง  0-5369-9217   IP : 605215
ผกก. พ.ต.อ. วรพล   พลมณี 0-5369-9217-9 08-1169-3838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จะเด็ด   หินทองคำ� 0-5369-9217-9 08-5648-1426
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐปธรรศ   ส�มสีทอง 0-5369-9217-9 08-1603-8282
สวป. พ.ต.ต. ภ�ณุพงษ์   ศรีอนันต์ 0-5369-9217-9 08-6256-1666
สวป. ร.ต.อ. ยรรยง   ใคร้ยงค์ 0-5369-9217-9 08-5041-6816
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิพัฒน์   บัวเย็น 0-5369-9217-9 08-0031-1776
สว.สส. พ.ต.ท. จรัล   ยุคลธง 0-5369-9217-9 08-1681-0664
สว.อก. พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ   ปั้นมูล 0-5369-9217-9 08-7194-0212

สภ.แม่สะเรียง   โทรศัพท์กล�ง  0-5368-1308     โทรส�รกล�ง  0-5368-1308   IP : 605216
ผกก. พ.ต.อ. จักร    อ่อนนิ่ม 0-5368-1308 08-8251-6722
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สันติ    สุภ� 0-5368-1308 08-1027-9992
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วุฒิชัย   กลิ่นสิงห์             0-5368-1308 08-0854-2046
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์ศักดิ์   พิทักษ์เมธี 0-5368-1308 08-5865-3535
สว.สส. พ.ต.ต. ธนัญณ์ชัย   วงค์สุริยะไท 0-5368-1308 08-2191-8892
สวป. ร.ต.อ. วิเชียร   ธรรมปัญญ� 0-5368-1308 08-9874-2415
สว.อก. ร.ต.อ. ภัทรพงศ์   สุนทร�พันธ์ 0-5368-1308 08-6558-7250

สภ.สบเมย   โทรศัพท์กล�ง  0-5361-8110      โทรส�รกล�ง  0-5361-8158   IP : 605217
ผกก. พ.ต.อ. วิฑูรย์   คำ�ทิพย์ 0-5361-8110 08-1980-6401
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�นวย   มีศรฤทธิ์ 0-5361-8110 08-1027-5159
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤตภ�ส   ปินต�วะน� 0-5361-8110 08-9956-1477
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนันต์   เข็มขำ� 0-5361-8110 08-4542-8274
สวป. พ.ต.ท. สมัคร    อรทัด 0-5361-8110 08-5038-4511
สว.สส. พ.ต.ต. จักรี   เคล้�ศรี 0-5361-8110 08-1770-5623
สว.อก. พ.ต.ต. ปธิกร  สุยะว� 0-5361-8110 08-1034-2501

สภ.แม่ลาน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-5368-9097     โทรส�รกล�ง  0-5368-9097   IP : 605218
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�   ปุญชรัศม์ 0-5368-9097 08-7091-1211
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญญทัศน์   ประดิษฐ์ 0-5368-9097 08-2191-8287
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   บัตรสูงเนิน   0-5368-9098 08-0704-7685
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพัฒน์   ชัยชมภู 0-5368-9099 08-1885-6265
สว.สส. พ.ต.ท. นัน   พุ่มเกตุ 0-5368-9099 08-1012-1933
สวป. พ.ต.ต. สหภพ   อินใจคำ� 0-5368-9099 09-0893-1093
สว.อก. ร.ต.อ. ประดิษฐ์   พลเยี่ยม 0-5368-9098 08-5621-1151

สภ.ขุนยวม   โทรศัพท์กล�ง  0-5369-1115     โทรส�รกล�ง  0-5369-1115  IP : 605219
ผกก. พ.ต.อ. ธนเดช   ประส�นเสียง 0-5369-1115 08-6421-5867
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษณะ   ชุ่มมงคล 0-5369-1115 08-8434-3191
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   ธรรมรัต 0-5369-1115 08-1796-5502
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริ   เชียงท� 0-5369-1115 08-5706 -4200
สวป. พ.ต.ต. เอกธนัช   นิ่มเพ็ง 0-5369-1115 08-6922-5733
สว.สส. พ.ต.ท. อินทร   กับเป็ง 0-5369-1115 08-9555-2301
สว.อก. พ.ต.ต. จักรียุทธ  โชติวชิรพงศ์ 0-5369-1115 08-6039-9995

สภ.ปางมะผ้า   โทรศัพท์กล�ง  0-5361-7171     โทรส�รกล�ง  0-5361-7171   IP : 605220
ผกก. พ.ต.อ. ชวลิต   ธน�คำ� 0-5361-7171 08-1952-6379
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชช�ญ   นันติวงศ์ 0-5361-7171 08-3761-3344
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จุลจักรพงษ์   พึ่งพัฒน์ 0-5361-7171 08-3515-6344
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤตฐกลล์  กิติธีระวัฒน์ 0-5361-7171 08-1980-0675
สวป. พ.ต.ต. กิตติกร   ฤทธิ์รัตนไตรกุล 0-5361-7171 08-1287-0411
สว.สส. พ.ต.ต. กัมปน�ท   รักษน�เวศ 0-5361-7171 08-9512-7937
สว.อก. พ.ต.ต. จักพงษ์   วงค์ชัย 0-5361-7171 08-8433-4424

สภ.น�้าเพียงดิน   โทรศัพท์กล�ง  0-5368-4841    โทรส�รกล�ง  0-5361-3469   IP : 605221
ผกก. พ.ต.อ. สมคิด   หมั่นง�น 0-5368-4841 08-3153-2621
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ต๊ะแดง 0-5368-4841 08-1992-4620
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อลงกรณ์  พรหมต� 0-5368-4841 08-9855-5593
สวป. พ.ต.ท. กิตติพงศ์    พันธุ์พิชญ� 0-5368-4841 08-9951-7658
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรพจน์   พุทธวงศ์ 0-5368-4841 08-6117-8100
สว.สส. ร.ต.อ. ธวัชชัย   จิตตรีธ�ตุ 0-5368-4841 08-0585-2424

สภ.กองก๋อย   โทรศัพท์กล�ง  0-5368-1205     โทรส�รกล�ง  0-5368-1205   IP : 605222
สวญ. พ.ต.ท. จรัญ    สุวรรณเวช 0-5361-5991 08-1765-5517
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประยุทธ   ทะนะป�น 0-5361-5991 09-3291-6458
สว.สส. พ.ต.ต. ช�ญยุทธ   วรรณบุปผ� 0-5361-5991 08-7902-8113
สวป. พ.ต.ต. ชยสิทธ์   น้อยสะปุ๋ง 0-5361-5991 08-5707-2626

สภ.แม่ลาหลวง   โทรศัพท์กล�ง  0-5361-9176     โทรส�รกล�ง  0-5361-9176   IP : 605223
สวญ. พ.ต.ท. ปรวัฒน์   โสมศรีแพง 0-5368-5052 08-7474-9695
สว.สส. พ.ต.ท. เจริญ   วันดี 0-5368-5052 08-9632-4195
สวป. พ.ต.ต. บรินท์   ใจอุตม์ 0-5368-5052 08-6295-5321
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธรรมรักษ์   ณ ก�ฬสินธ์ 0-5368-5052 08-1883-1569
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.หมอกจ�าแป่    โทรศัพท์กล�ง  0-5369-2079     โทรส�รกล�ง  0-5369-2079   IP : 605224
สว.หน. พ.ต.ต. กิจชัย    อินไชย 0-5306-1533 08-9154-4157
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   ใจดี 0-5306-1533 08-8431-9501

สภ.ห้วยโป่ง   โทรศัพท์กล�ง 0-5306-0045, 0-5306-0051     โทรส�รกล�ง  0-5306-0045   IP : 605225
สว.หน. พ.ต.ท. ธน�นนท์   ยุทธน� 0-5306-0045 08-1595-8579
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมใจ   ประเสริฐ 0-5306-0045 09-2328-9607

สภ.เสาหิน    โทรศัพท์กล�ง 0-5368-2452      โทรส�รกล�ง  0-5368-2452   IP : 605226
สว. พ.ต.ท. สมเพชร   พันกับ 0-5368-2452 08-1724-3759
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นพพร   ชินะใจ 0-5368-2452 08-0678-1755
สภ.ท่าตาฝั่ง     โทรศัพท์กล�ง  0-5369-2902    โทรส�รกล�ง  0-5369-2902   IP : 605227
สว. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   อินทร์บุญ 0-5307-3230 08-1764-6950
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชินน์   สนธิ 0-5307-3230 08-9792-2522

สภ.ประตูเมือง   โทรศัพท์กล�ง  0-5360-5227     IP : 605228
สว. พ.ต.ท. ยุทธศ�สตร์   สิงคร�ช 08-5711-6705 08-5623-3773
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ว�รินทร์   ไพบูลย์ 08-5711-6705 08-9956-9213

ต�ารวจภูธรจังหวัดล�าปาง	 Lampang	Provincial	Police	
24  ถนนพระแก้ว  ต�ำบลเวียงเหนือ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดล�ำปำง  52000

โทรศัพท์กลำง  0-5421-7241  โทรสำรกลำง  0-5422-2044   IP : 605229

Web Site : www.lampangpolice.com    E-mail : lampangpolice@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. นิยม    ด้วงสี 0-5422-7240 09-8271-8888
รอง ผบก. พ.ต.อ. นันทวิทย์   เทียมบุญธง 0-5421-7241 08-1595-3939
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพงษ์   สวนคร้�มดี 0-5421-7241 08-8261-1556
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุเทพ   ฐ�ปนวรกุล 0-5421-7241 08-1952-5335
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิโรฒม์   ภ�คพิชเจริญ 0-5421-7241 08-6188-8881
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนกฤต  เรือนแก้ว 0-5421-7241 08-1112-2500
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุณยวัต   เกิดกลำ่� 0-5421-7241 08-1961-7883
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. เอกชัย   คิดจักร 0-5421-7241 08-9888-5051

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ประภ�ษ   จันทร์เปล่ง 0-5422-1622 08-1881-4317
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทองหล่อ    เหล่�ว�ณชิวฒัน� 0-5422-1622 08-1951-2916
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข   นันทฤทธิ์ 0-5422-2033 08-5705-4282
สว.(กง.) พ.ต.ท. อ�รัมภ์   ไขปัญญ� 0-5422-2033 09-5628-7167
สว.(กบ.) พ.ต.ท.หญิงป�ริช�ติ   มณีอินทร์ 0-5422-1226 08-7502-0170
สว.(ยศ.) พ.ต.ท.หญิง สุพิน   โกศลบัณฑิตกูล 0-5422-1935 08-6659-0068
สว.(วน.) พ.ต.ท. มนูญ   คำ�เป็ง 0-5422-1977 08-9853-5504
สว.(ปอ.) พ.ต.ท. บุญเทิง   คำ�ปัญญ� 0-5422-3103 08-7178-8601
สว.(ขว./เทคโน) ว่�ที่ พ.ต.ต. ชัยช�ญ   ต�ตระกูล 0-5421-7241 08-3478-5853
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กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. กฤษด�   พันธ์เกษม 0-5422-1588 08-1884-8321
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิภ�ศ   แสงศศิธร 0-5422-1588 08-1883-4926
สว.(191) พ.ต.ท. ทวี  ปันคำ� 0-5422-2044 08-8416-6652
สว. พ.ต.ต. สมช�ย   ก้�นชมภู 0-5422-1588 08-1883-9939
สว. พ.ต.ท. จิรพัส   เกิดล�ภผล 0-5422-1588 08-1280-5966

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ดเรศ   กัลย� 0-5422-1955 08-1672-1722
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เด่น   ตันไชย 0-5422-1955 08-9435-4306
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   แก้วแสนส�ย 0-5422-1955 08-1980-3484

สภ.เมืองล�าปาง   โทรศำพท์กล�ง  0-5422-1600      โทรส�รกล�ง  0-5422-7288   IP : 605230
ผกก. พ.ต.อ. นิคม   เครือนพรัตน์ 0-5422-1600 08-1707-4647
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ยงยุทธ   ด�วรี 0-5422-1600 08-0120-0990
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ดรณภพ   ศิริชัย 0-5422-1600 08-9850-1077
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธำ�รงค์   วงศ์คำ� 0-5422-1600 08-4171-6467
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทันชัย   ยศชูสกุล 0-5422-1600 08-1023-8881
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อุทัย   คำ�แสน 0-5422-1600 08-2895-9239
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วินิจ    เนตรปัญญ� 0-5422-1600 08-6913-4242
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ศร�วุธ   วะเท 0-5422-1600 08-1716-4380
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมควร   เกตุเทศ 0-5422-1600 08-7191-8931
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถนัดชัย   เครือวัง 0-5422-1600 08-5865-4261
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยงศักดิ์   ม�วงษ์ 0-5422-1600 08-8252-7198
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นวพล   พงษ์ไพโรจน์ 0-5422-1600 08-9758-2858
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สืบสกุล   ขุนเพิ่ม 0-5422-1600 08-3206-9209
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กมล   คิดอ่�น 0-5422-1600 08-9838-1278
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไกรสร   ไชยอินทร์ 0-5422-1600 08-1400-9398
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประภ�กร   ทะชมภู 0-5422-1600 08-1379-2909
สวป. พ.ต.ท. ประทีป   ใจจิต 0-5422-1600 08-1951-5190
สวป. พ.ต.ต. จีระเดช   จันทร์อ่อน 0-5422-1600 08-1885-9796
สวป. พ.ต.ต. ปรัชญ�   ทิศล� 0-5422-1600 08-8260-1505
สวป. ร.ต.อ. ฐ�ปกรณ์   วงษ์เสน� 0-5422-1600 08-1095-6611
สว.สส. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   หล้�สมศรี 0-5422-1600 08-1603-4343
สว.จร. พ.ต.ท. คมสันต์   บำ�รุงยศ 0-5422-1600 08-9631-9405
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อุทุมพร   ปัญจรัตน์ 0-5422-1600 08-1287-3847

สภ.แจ้ห่ม    โทรศัพท์กล�ง  0-5427-1252    โทรส�รกล�ง  0-5427-1252   IP : 605231
ผกก. พ.ต.อ. สมเดช   ทศพร 0-5427-1252 08-9755-3945
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิภพ   ขัติฤกษ์ 0-5427-1252 08-1993-7064
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุเทพ   แก่นร�ช 0-5427-1252 08-6912-7060
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. นครศักดิ์   ชัยชนะวงศ์ 0-5427-1252 08-1746-1312
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มงคล    ดีพัฒนกุล 0-5427-1252 08-1765-2292
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   นึกเร็ว 0-5427-1252 08-1288-2816
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทวี    หมุดดี 0-5427-1252 08-9950-3581
สวป. พ.ต.ท. สังเวียน   ไชยเมืองชื่น 0-5427-1252 09-2103-3155
สว.สส. พ.ต.ท. พรมมิน   สมสุภ�พรุ่งยศ 0-5427-1252 08-9559-6845
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง บัวหว�น   ระว�นนท์ 0-5427-1991 08-0769-4102

สภ.สบปราบ   โทรศัพท์กล�ง   0-5429-6251    โทรส�รกล�ง  0-5429-6251   IP : 605232
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   แสวงธีรกูล 0-5429-6251 08-1845-4893
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูชิชย์    ตรียัมปร�ย 0-5429-6251 08-1785-7718
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   อ�กรสกุล 0-5429-6251 08-1878-7963
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�ณุพันธ์   กันทวงศ์ 0-5429-6251 08-1885-9386
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชุมพร   ธุระกิจ 0-5429-6251 08-4176-0669
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เมธี    ยั่งยืน 0-5429-6251 08-1716-8690
สวป. พ.ต.ท. พฤตินัย   ไชยวรรณ์ 0-5429-6251 08-0084-5271
สว.สส. พ.ต.ท. สุกิจ   จันจร 0-5429-6251 08-6729-1722
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชนัดด�  บุญยฤทธิ์ 0-5429-6251 08-1886-3459

สภ.แม่เมาะ    โทรศัพท์กล�ง  0-5426-6153     โทรส�รกล�ง  0-5426-6153   IP : 605233
ผกก. พ.ต.อ. อำ�นวย    ณ ลำ�ป�ง 0-5426-6153 08-9850-3893
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โสภณ   ผลกันท� 0-5426-6153 08-5617-7783
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จำ�รัส    โพธิยอด 0-5426-6153 08-1950-0877
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. ยงศักดิ์   ม�วงษ์ 0-5426-6153 08-8252-7198
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วรพจน์   แสงเมือง 0-5426-6153 08-1680-3717
สวป. พ.ต.ต. พิเชษฐ   พุ่มน้อย 0-5426-6153 08-6924-1629
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   กังว�ลไกล 0-5426-6153 08-0681-4848
สว.อก. พ.ต.ท. ปิยะร�ช    คว�มเพียร 0-5426-6153 08-1882-7638

สภ.งาว   โทรศัพท์กล�ง  0-5426-1249     โทรส�รกล�ง  0-5426-1567   IP : 605234
ผกก. พ.ต.อ. สังเวียน  อินต�กูล 0-5426-1249 08-1960-4999     
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�คร   เชี่ยวช�ญ 0-5426-1249 09-8749-2013
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถนอม  น�ทิเลศ 0-5426-1249 09-0753-3117
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรัล   คำ�ป� 0-5426-1249 08-1881-9966
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนตรี   แก้วสุริยะ 0-5426-1249 08-7844-6588
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมเพชร   อ�วรณ์ 0-5426-1249 08-9435-9656
สวป. พ.ต.ต. สงกร�นต์   ธิป้อ 0-5426-1249 08-9264-7575
สว.สส. พ.ต.ท. เสน่ห์   สมบูรณ์ 0-5426-1249 09-0465-2817
สว.อก. ร.ต.อ. โสกิจ   วรวงศ์ 0-5426-1249 08-9851-7648

สภ.ห้างฉัตร      โทรศัพท์กล�ง  0-5426-9279          โทรส�รกล�ง  0-5426-9279   IP : 605235
ผกก. พ.ต.อ. กชพล   แก่นทรัพย์ 0-5435-3191 [301] 08-1883-8349
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พินิจ   พรหมเมศร์ 0-5426-9279 [ต่อ 13] 08-1885-4085
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วชิรศักดิ์   ศรีประสม 0-5426-9279 [ต่อ 16] 08-4363-6366
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบุญ   ญ�ณะ 0-5426-9279 [ต่อ 14] 09-8553-1464
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ผดุงศักดิ์   ไชยโย 0-5426-9279 [ต่อ 14] 08-7939-9825
สวป. พ.ต.ท. วิจิตร   ประพันธ์สุข 0-5426-9279 [ต่อ 15] 08-1289-5173
สว.สส. พ.ต.ต. อิศร�วุธ    เต็มสวัสดิ์ 0-5426-9279 [ต่อ 18] 08-9263-5343
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ส�ยพรรณ   ปัญญ� 0-5426-9279 08-7182-2798

สภ.เกาะคา     โทรศัพท์กล�ง  0-5428-1501     โทรส�รกล�ง  0-5428-4833   IP : 605236

ผกก. พ.ต.อ. อ�นุภ�พ   เกื้อหนุน 0-5428-1501 [101] 08-1881-4791
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชชัย   บรรห�ร 0-5428-1501 [201] 08-6114-7878
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงศธร    เตมีศักดิ์ 0-5428-1501 [301] 08-1568-7447
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัศวิน   สูติวงศ์ 0-5428-1501 [301] 08-2612-0241
สวป. พ.ต.ท. ทองใบ   ขัดปิน 0-5428-1501 [203] 08-1179-8724
สว.สส. พ.ต.ท. วีระ   คมสัน 0-5428-1501 [501] 08-1724-7581
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง โสภ�   โนชัย 0-5428-1501 [414] 08-9850-6827

สภ.แม่ทะ   โทรศัพท์กล�ง  0-5435-3191     โทรส�รกล�ง  0-5428-9198   IP : 605237

ผกก. พ.ต.อ. ฐนกร    คุ้มวงศ์ 0-5434-3191 08-1882-2745
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชรินทร์   ณ ลำ�ป�ง 0-5435-3191 [401] 08-1884-9458  
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพล   กันยะโรจน์ 0-5435-3191 [303] 08-1884-3664  
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญเชิด   วงศ์แก้ว  0-5434-3191 08-1998-6372
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงไกร   ศรีธัญรัตน์ 0-5435-3191 [409] 08-7184-4730 
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   อริยะกุล 0-5435-3191 08-1024-7713
สว.สส. พ.ต.ท. ณรงค์    หนองเหล็ก 0-5435-3191 09-3242-3959
สว.อก. พ.ต.ท. ณรงค์   สูงดี 0-5435-3191 [402] 08-4703-3908 

สภ.เถิน    โทรศัพท์กล�ง  0-5429-1602      โทรส�รกล�ง  0-5429-1601    IP : 605238

ผกก. พ.ต.อ. ชัชวรินทร์    บุนน�ค 0-5429-1902 08-1883-0270
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรพล    โพธิภิภมย์ 0-5429-1902 08-9955-8266
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยุทธศ�สตร์  แสงศรีจันทร์ 0-5429-1902 08-1783-9756
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สร�วุธ   จันมะโน 0-5429-1902 08-1884-3564
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอนก    อุตะมะ 0-5429-1902 08-1406-5645
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เสถียร   พันธริยเสถียร 0-5429-1902 08-4577-8844
สวป. พ.ต.ท. ประหยัด   ปินต�ปลูก 0-5429-1902 08-1022-2021
สว.สส. พ.ต.ท. บรรจง   น�ว�ระ 0-5429-1902 08-1881-8391
สว.อก. พ.ต.ต. ทบทอง   บุญ - หลง 0-5429-1902 08-0111-1357

สภ.แม่พริก    โทรศัพท์กล�ง  0-5429-9251     โทรส�รกล�ง 0-5429-9251   IP : 605239
ผกก. พ.ต.อ. พิศุปกรณ์   น้อยปักษ�    0-5429-9251 08-9858-7653
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทิน   แก้วบุญเรือง   0-5429-9251 08-3076-7152
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชัย   ขุนทอง 0-5429-9251 08-4040-8019
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย    สุยะลังก� 0-5429-9251 08-5035-3545
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรศักดิ์   วงศ์บุตรดี 0-5429-9251 08-7188-7683
สวป. พ.ต.ท. ทวี   ปันคำ� 0-5429-9251 08-8416-6652
สว.สส. พ.ต.ท. พงษ์สุริย�   จิน�สวัสดิ์ 0-5429-9251 08-1716-7306
สว.อก. พ.ต.ท. สง่�   ส่งมห�ชัย 0-5429-9251 08-4808-3799

สภ.เสริมงาม   โทรศัพท์กล�ง  0-5428-6119    โทรส�รกล�ง  0-5428-6119   IP : 605240

ผกก. พ.ต.อ. บุญเทียม   ฮ�วบุญปั๋น 0-5428-6119 08-1881-6486
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทธกร   ธรรมวงค์ 0-5428-6119 08-1882-2984
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เมฆ   ชะนะดัง 0-5428-6119 08-1724-3712
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�นง   ศรีคำ�วัง 0-5428-6119 08-3861-1682
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�จห�ญ   ทุ่งเก้� 0-5428-6119 08-1883-4714
สวป. พ.ต.ท. เกรียงไกร   บัวลอย 0-5428-6119 08-5718-9788
สว.สส. พ.ต.ท. อุดม   ทิพย์บุญร�ช 0-5428-6119 08-0084-5271
สว.อก. พ.ต.ต. สมฤทธิ์   วุฒิ 0-5428-6119 08-0856-5799

สภ.เมืองปาน   โทรศัพท์กล�ง  0-5427-6121    โทรส�รกล�ง 0-5427-6122   IP : 605241

ผกก. พ.ต.อ. จิตตพล   วงษ์วัน 0-5427-6121 08-4608-4838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุภ�พ   เหล่มนำ�ชัย 0-5427-6121 08-6189-8256
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. วิริยะ  สุจริต 0-5427-6121 08-9441-3147
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สธน   วงสกุล 0-5427-6121 08-1960-9601
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุภ�พ   คำ�ภูยศ 0-5427-6121 08-0085-7843
สวป. พ.ต.ท. สุพรรณ   บุญเจริญ 0-5427-6121 08-6732-0192
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฐพจน์  คำ�ชมภู 0-5427-6121 08-9999-5625
สว.อก. พ.ต.ท. เรวัฒน์   กันธ�ยอด 0-5427-6121 08-9701-2468

สภ.วังเหนือ   โทรศัพท์กล�ง  0-5427-9078     โทรส�รกล�ง  0-5427-9078   IP : 605242

ผกก. พ.ต.อ. พรเทพ  น้องก�ร 0-5427-9078 08-1671-0061
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กรเพชร   มูลเมือง 0-5427-9078 08-4740-4666
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรูญ   ถิ่นอ่วน 0-5427-9078 08-1883-8125
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. ดำ�รงค์   สอ�ดเอี่ยม 0-5427-9078 08-1595-7858
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกษม   ก�ริย� 0-5427-9078 08-2897-3547
สวป. พ.ต.ท. สมโพธิ์   สอิ้งแก้ว 0-5427-9078 09-8794-5684
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์  ตันคำ�ปวน 0-5427-9078 08-1993-6540
สว.อก. พ.ต.ท. จำ�รูญ   ตระกูลดนย์ 0-5427-9078 08-1784-9358

สภ.บ้านเสด็จ   โทรศัพท์กล�ง  0-5434-2669    โทรส�รกล�ง  0-5434-2669   IP : 605243

ผกก. พ.ต.อ. ดิษพงษ์   เลิศจันทร์เพ็ญ 0-5434-2669 08-1602-7812
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุเทพ   ม่วงใหม่ 0-5434-2669 08-9853-5710
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนัตถ์สันต์   เมืองอินทร์ 0-5434-2669 08-3863-9981
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มงคล  วงภูธร 0-5434-2669 08-7191-3399
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐวรรธก์   โฆษิตเกียรติคุณ 0-5434-2669 08-7181-4062
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรจง   เรืองสุข 0-5434-2669 08-9554-3358
สวป. พ.ต.ท. สงกร�น   ทิศธรรม 0-5434-2669 08-4609-3173
สว.สส. พ.ต.ท. วสันต์   สิงห์ไชย 0-5434-2669 08-0031-5315
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ   อัศวินวงศ์ 0-5434-2669 08-9835-8084

สภ.ทุ่งฝาย    โทรศัพท์กล�ง  0-5482-5592     โทรส�รกล�ง  0-5482-5592   IP : 605244

ผกก. พ.ต.อ. ศุภกร   ศรีพฤกษ์ 0-5482-5592 08-1180-6767
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรุณศักดิ์   บัวประเสริฐยิ่ง 0-5482-5592 08-1881-3858
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วสวัตติ์   จันทร์ต๊ะฝั้น 0-5482-5592 08-1530-0033
พงส.ผนพ.(หน.) พ.ต.ท. พิพัฒน์   ปภุสสโร 0-5482-5592 08-1778-2472
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ก�ยช�ติ   คำ�ปันจักร์ 0-5482-5592 08-9922-6496
สวป. พ.ต.ท. กำ�ธร     ปินต�ปลูก 0-5482-5592 08-6186-6212
สว.สส. ร.ต.อ. สีหศิษฎ์  รัตนพงศ์บวร 0-5482-5592 08-9836-3403
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง แฉล้ม   จันทร์ฉ่อง 0-5482-5592 08-7182-0909

สภ.บ้านเอื้อม   โทรศัพท์กล�ง  0-5482-3657    โทรส�รกล�ง  0-5482-3657   IP : 605245

สวญ. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   สิงห์ทองล� 0-5482-3657 08-4488-4939
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สันติ   จันทร์ศักดิ์  0-5482-3657 08-4809-0678
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิช�ติ   แรงสิงห์  0-5482-3657 08-1764-6094
สวป. พ.ต.ท. สม�น    มห�วัน 0-5482-3657 08-1960-8384
สว.สส. พ.ต.ท. พิทักษ์   สุวรรณสินธุ์ 0-5482-3657 08-1960-7583

สภ.เวียงมอก   โทรศัพท์กล�ง  0-5424-1514    โทรส�รกล�ง  0-5424-1700   IP : 605246

สวญ. พ.ต.ท. น�วิน   สิทธิเทียนชัย 0-5424-1514  08-1883-3067
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิติพงศ์   บ้�นคุ้ม 0-5424-1514  08-9851-2280
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมนึก   เปี้ยส�ย 0-5424-1514  08-9851-5966
สวป. พ.ต.ท. สุพรรณ   หอมน�น 0-5424-1514  08-1783-9969
สว.สส. พ.ต.ต. นัทธพล   ศรีคำ�สุข 0-5424-1514  08-1386-3831

สภ.เมืองยาว   โทรศัพท์กล�ง  0-5434-3529     โทรส�รกล�ง  0-5434-3529   IP : 605247

สว. พ.ต.ท. สันติภ�พ   โชติภัทร์ 0-5434-3529 08-1980-0785
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิเชียร   ประมูลสิน 0-5434-3529 08-9434-5987
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เกรียงไกร   รัตนะ 0-5434-3529 08-9851-7819

สภ.แจ้ซ้อน   โทรศัพท์กล�ง  0-5426-3232    โทรส�รกล�ง  0-5426-3233   IP : 605248
สว. พ.ต.ท. สงวน   แสนคำ� 0-5426-3232 08-6786-9517
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ก�ยช�ติ   คำ�ปันจักร์ 0-5426-3232 08-9922-6496

สภ.ร่องเคาะ   โทรศัพท์กล�ง  0-5483-4128     โทรส�รกล�ง  0-5483-4128   IP : 605249
สว. พ.ต.ท. กัมปนนท์   แก้วโมล� 0-5483-4150 08-5615-3019
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมจิตต์   มะทะ 0-5483-4150 08-1950-3398
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ต�ารวจภูธรจังหวัดล�าพูน	      Lamphun	Provincial	Police	
124 หมู่ 10  ต�ำบลบ้ำนกลำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน

โทรศัพท์กลำง  0-5352-5570     โทรสำรกลำง  0-5352-5571  IP : 605250

Web Site : lumphun.police.go.th      E-Mail : nlp1pol@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สมสง่ำ   ชรินทร์ 0-5352-5538 [201] 08-9700-7773
รอง ผบก. พ.ต.อ. สรรภัทร   ปร�บพุฒซ� 0-5352-5562 [207] 08-1530-2478
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปิติวัตติ์   วงษ์ชัยภวัฒน์ 0-5352-5561 [206] 08-5030-3634
รอง ผบก. พ.ต.อ. นฤชิต   เนียวกุล 0-5353-5190 [204] 08-1992-6666
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธเนส   ช�วน�ทุ่ง 0-5352-5553 [205] 08-1783-7759
พงส.ผชช. พ.ต.อ. พิรพัฒน์   โลไทยสงค์ 0-5352-5570 [305] 08-1287-4714
นว.ผบก.(สบ 1) ร.ต.อ. วศะ   สุมน�พันธ์ 0-5352-5538 [202] 08-7699-9719

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วัชรี   ชูกิจคุณ 0-5352-5586 [203] 08-1287-1790
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   วิจ�รณ์โกศลกิจ 0-5352-5570 [212] 08-1939-1158
รอง ผกก. พ.ต.ท. อิทธิพล   เพี้ยงจันทร์ 0-5352-5527 [209] 08-1951-4657
สว.(กพ.) พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   ห่วงอ�ษ� 0-5352-5570 [104] 08-4611-1606
สว.(ปอ.) พ.ต.อ. ช�ญวิทย์   ทนันชัย 0-5352-5570 [306] 09-3138-1207
สว.(ยศ.) พ.ต.ต. สมพงษ์   อัปมะให 0-5352-5570 [211] 08-7187-6194
สว.(กบ.) พ.ต.ท. จำ�ลอง   ศิลปเสริฐ 0-5352-5511 [106] 08-5549-7965
สว.(ศทส.) พ.ต.ต.หญิง ทัศนีย์   กองแพ 0-5352-5570 [303] 08-9052-4332
สว.(งป/กง.) พ.ต.ท.หญิง อ�ทิตย�  พิโลนพงศธร 0-5352-5521 [109] 08-3761-1199
สว.(กฎหม�ย-วินัย) พ.ต.ท. นิติเน�วรัตน์   ชุ่มพวงศ์ 0-5352-5570 [102] 08-6195-9147

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชญ�ณ์นนท์   อุ่นแก้ว 0-5352-5570 [305] 08-9435-5565
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรัส   สุทกุล 0-5352-5570 [305] 08-0122-8881

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   จิน�ภักดิ์ 0-5352-5563 08-1883-6650
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�นี    มยุร� 0-5352-5563 08-1033-4545
สว. พ.ต.ต. ณรงค์พร   เร็วชัย 0-5352-5563 08-1884-6885
สว. พ.ต.ท. ทวีโชค   นนทร� 0-5352-5563 08-1009-7005
สว. พ.ต.ต. ตรีกุล   บุญส�ม 0-5352-5563 08-1992-3465

สภ.เมืองล�าพูน    โทรศัพท์กล�ง  0-5351-2042  IP : 605251
ผกก. พ.ต.อ. ผล   ปวนเปี้ย 0-5351-2042 08-7189-9629
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   แก้ววิเศษ 0-5351-2042 08-6672-3585
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปกณ์   หวันชัยศรี 0-5351-2042 08-1765-4021
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภุชพงค์   เสวตกุล 0-5351-2042 08-1951-3410
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.  ส�มพร�น   จันทร์มั่งคั่ง 0-5351-2042 08-8261-0017
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดนัย   ใจกลำ่� 0-5351-2042 08-9432-8638
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุวิทย์   ล้วนประเสริฐ 0-5351-2042 08-4949-6556
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปร�กร   จันทร์แก้ว 0-5351-1045 08-9433-2435
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมชัย   น�คปล� 0-5351-1045 08-9283-2547
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   โกมลสวรรค์ 0-5351-1045 08-8261-0853
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธรรมนูญ   มูลรัตน์ 0-5351-1045 09-0759-0425
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไกรล�ศ    สุวีระ 0-5351-1045 08-1366-7112
สวป. พ.ต.ท. ธีระยุทธ   กิติธะนะ 0-5351-1045 08-9758-4848
สวป. พ.ต.ท. ธนพัด   ครสิงห์ 0-5351-1045 08-8267-2558
สวป. พ.ต.ท. วีระช�ติ   บ่อคำ� 0-5351-2042 08-1884-9560
สวป. พ.ต.ท. นัฏฐ์วัฒน์    พิโลนพงศธร 0-5351-2042 08-4774-4056
สว.สส. พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์   จิตรประส�น 0-5351-1045 08-9950-3663
สว.จร. พ.ต.ท. พัทธนพล    สงบ 0-5351-2469 08-1992-3475
สว.อก. พ.ต.ท. สมหม�ย   ดุมกล�ง 0-5351-1045 08-1595-0077

สภ.ป่าซาง    โทรศัพท์กล�ง  0-5352-1042      โทรส�รกล�ง  0-5355-7051  IP : 605252
ผกก. พ.ต.อ. ศิริวัฒน์   บุญประสิทธิ์ 0-5352-1042 08-6369-2899
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โกศัย   เทพวงษ์ 0-5352-1042 08-4484-1991
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิสันต์    ไชยสุริยะ 0-5352-1042 08-5719-9660
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนตรี   ชัยง�มเมือง 0-5352-1042 08-9191-6682
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   ปัญญ�ยอง 0-5352-1042 08-8267-2142
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดุษฎี    ศรีสุวรรณ 0-5352-1042 08-6923-4648
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพโรจน์   สังข์พนัส 0-5352-1042 08-3152-8194
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พยงศักดิ์   ก�ริยะ 0-5352-1042 08-6428-6552
สวป. พ.ต.ท. อำ�พล   ไชยนวล 0-5352-1042 08-9950-1620
สวป. พ.ต.ท. บุญญ�นุภ�พ   ไชยม�ล� 0-5352-1042 08-9998-0683
สว.สส. พ.ต.ท. พรเทพ   จอมแปง 0-5352-1042 08-6654-0802
สว.อก. พ.ต.ท. อินจันทร์    ศรีสมุทร์ 0-5352-1042 08-6731-0280

สภ.ลี้    โทรศัพท์กล�ง  0-5357-0261     โทรส�รกล�ง  0-5397-9666   IP : 605253
ผกก. พ.ต.อ. สมนึก   ขอผล 0-5357-0261 [311] 08-1882-7964
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัฒน�   ปร�สัย 0-5357-0261 [309] 08-6895-2810
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทน   ญ�ณรังษี 0-5357-0261 [315] 08-1960-4571
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ขันแก้ว 0-5357-0261 [311] 08-4047-6639
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�นนท์   ทองอินทร์ 0-5357-0261 [311] 08-6656-5377
สวป. พ.ต.ท. สนธย�   คำ�มงคล 0-5357-0261 [311] 08-4378-4876
สวป. พ.ต.ท. ไพฑูร  จุ้มฝน 0-5357-0261 [311] 08-6587-8393
สวป. พ.ต.ท. นเรศ   ปันผะสงค์ 0-5357-0261 [311] 08-1746-2510
สว.สส. พ.ต.ท. สุนทร   ดวงแก้ว 0-5357-0261 [311] 08-4808-6015
สว.อก. พ.ต.ต. สุรจิตร์   ศรีพรรณ 0-5357-0261 [311] 08-6673-0592

สภ.แม่ทา      โทรศัพท์กล�ง  0-5397-6364   โทรส�รกล�ง  0-5397-6364   IP : 605254
ผกก. พ.ต.อ. วินัย   สุขศิริ 0-5397-6648 08-4803-1303
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โสภณ   ม่วงเฟื่อง 0-5397-6388 08-1472-0868
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   ไชยมะโน 0-5397-6388 08-9771-7715
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�ลอง   แก้วติ๊บ 0-5397-6388 08-1951-3963
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เดช�   เผ่�หอม 0-5397-6388 08-9503-6450
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อัฐก�ญจน์   วรพัฒนนันท์ 0-5397-6388 08-9999-3201
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สืบ   เงินคำ�คง 0-5397-6388 08-1884-1298
สวป. พ.ต.ท. โกศล   ริยะป่� 0-5397-6388 08-1595-3426
สว.สส. พ.ต.ท. ธนพล   รอดทุกข์ 0-5397-6388 08-7185-5953
สว.อก. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   มีเชื้อ 0-5397-6388 08-7189-8735

สภ.บ้านโฮ่ง    โทรศัพท์กล�ง  0-5359-1492     โทรส�รกล�ง  0-5359-1492  IP : 605255
ผกก. พ.ต.อ. ธีรภัทร์   คงพ�ณิช 0-5359-1492 08-1951-9809
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   ป�รมี 0-5359-1492 09-1140-0735
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   หมื่นอภัย 0-5359-1492 08-9852-6383
(หน.) พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระพงษ์   เหลืองทอง 0-5359-1492 08-1883-0226
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีเดช   พุฒหมื่น 0-5359-1492 08-1850-5124
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัฒนพงษ์   ศรีวงค์วรรณ 0-5359-1492 08-1796-2203
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฐนวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ 0-5359-1492 08-1885-5495
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิตินันท์   จันไกย 0-5359-1492 08-1746-1292
สวป. พ.ต.ท. ธีรพงษ์   เล�ห์รอดพันธ์ 0-5359-1492 08-7183-0087
สว.สส. พ.ต.ท. วัชระ   ศรีพฤกษ์ 0-5359-1492 08-8406-2321
สว.อก. พ.ต.ท. บุญช�ย    แสนชัชว�ล 0-5359-1492 08-4170-7812

สภ.ทุ่งหัวช้าง    โทรศัพท์กล�ง  0-5397-5158     โทรส�รกล�ง  0-5397-5158    IP : 605256
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   แช่มช้อย 0-5397-5158 08-4804-9559
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมภพ   มณีเวช 0-5397-5158 08-4835-8035
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สินทิช   กรกฏกำ�จร 0-5397-5158 08-9851-8812
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัฒน�   กองเงิน 0-5397-5158 08-7661-4044
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัยรัตน์   โพชะจ� 0-5397-5158 08-1796-0179
สวป. พ.ต.ต. ภิญโญ   พ�คำ� 0-5397-5158 08-9999-8511
สว.สส. พ.ต.ท. บุญธรรม   นัญชัย 0-5397-5158 08-1028-3830
สว.อก. พ.ต.ท. วิชัย   ช�ยน้อย 0-5397-5158 08-1020-3175
สภ.บ้านธิ    โทรศัพท์กล�ง   0-5350-1754          โทรส�รกล�ง  0-5350-1758   IP : 605257
ผกก. พ.ต.อ. อัยยรัช   กมลรัตน� 0-5350-1758 08-6911-1231
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปิยะพงศ์    ชำ�น�ญ 0-5350-1758 08-1883-9386
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สถิต   พินิจสอน 0-5350-1758 08-9951-9269
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นภดล   โสภณจิต 0-5350-1758 08-4614-6483
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เดช�วัตร   จอมสว่�ง 0-5350-1758 08-1289-0489
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธน�   อุตระพงศ์ 0-5350-1758 08-9710-0917
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์   ยศแก้วอุต 0-5350-1758 08-9635-5662
สวป. พ.ต.ท. บุญยก   สีชมพู 0-5350-1758 08-1960-0329
สว.สส. พ.ต.ต. มรกต  ศิริชัย 0-5350-1758 08-1950-6316
สว.อก. พ.ต.ท. อำ�พล   ดวงจันทร์ 0-5350-1758 08-3545-1496
สภ.เวียงหนองล่อง     โทรศัพท์กล�ง  0-5350-4975   โทรส�รกล�ง  0-5350-4976   IP : 605258
ผกก. พ.ต.อ. สมโภชน์   สนกนก 0-5350-4975 08-3863-8665
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุวัตร   คำ�ส�ร 0-5350-4975 08-9850-1028
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พนม   สมช�ติ 0-5350-4975 08-1884-2543
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�เนียง   ท�เศษ 0-5350-4975 08-1289-3527
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐธนินท์   ต�นุนไชย 0-5350-4975 09-1816-1619
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองดี   ติดทะ 0-5350-4975 08-1473-0445
สวป. พ.ต.ท. อำ�พล   เผ่�อรุณ 0-5350-4975 08-1888-0042
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ติไทย   ชูชัย 0-5350-4975 08-9700-1450
สว.อก. พ.ต.ท. ชูช�ติ   แก้วนันไชย 0-5350-4975 08-3154-4620

สภ.เหมืองจี้     โทรศัพท์กล�ง  0-5300-3489     โทรส�รกล�ง  0-5300-3489   IP : 605259
ผกก. พ.ต.อ. ปิตุชัย   บุญมี 0-5300-3489 08-7189-9629
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์สวัสด์ิ    จันทรเมอืงวรรณ์ 0-5300-3489 08-1884-8298
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   ทิพยผล�ผลกุล 0-5300-3489 08-1288-8209
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิรันดร์   ไชยวงศ์ผ�บ 0-5300-3489 08-9852-0370
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นริศ    ส�ยมณี 0-5300-3489 08-5623-0269
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุดร   ญ�ณะ 0-5300-3489 08-1980-5438
สวป. พ.ต.ท. วิบูลย์   เกตุฉัตร 0-5300-3489 08-1951-4177
สว.สส. พ.ต.ท. วัชระ   พนิตธรรมกุล 0-5300-3489 08-1961-0036
สว.อก. พ.ต.ท. สมเพ็ชร   คำ�รังษี 0-5300-3489 08-1366-5624

สภ.ทากาศ      โทรศัพท์กล�ง  0-5357-4684     โทรส�รกล�ง  0-5357-4684   IP : 605260

ผกก. พ.ต.อ. ธนโชติ   อิทรโชติ 0-5357-4684 08-1952-6064
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สรโชติ   บุญวิเศษ 0-5357-4684 08-6732-9647
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยทอง   คำ�อ้�ย 0-5357-4684 08-8259-2556
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฏิพัทธิ์   สัมพันธ์ 0-5357-4684 09-1852-4550
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมนึก   คำ�ภีระ 0-5357-4684 08-1746-0997
สวป. พ.ต.ท. นิรันดร์   วรรณ� 0-5357-4684 08-2896-6199
สว.สส. พ.ต.ท. พิพัฒน์   ตุ้ยเจริญ 0-5357-4684 08-5864-0859
สว.อก. พ.ต.ท. สมบัติ    พันธวิทย์ 0-5357-4684 08-2896-6199

สภ.ก้อ     โทรศัพท์กล�ง 08-1952-2580   IP : 605261
สว. พ.ต.ท. ปิยะอังกูร   กตัญญู 08-1952-2580 08-1765-3400
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สม�น   ทองน้อย 08-1952-2580 08-4481-5677

ศูนย์ฝึกอบรม	 Training	Center	
145 หมู่ 13  ต�ำบลปงยำงคก  อ�ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล�ำปำง  52190

โทรศัพท์กลำง  0-5482-9881-3     โทรสำรกลำง  0-5482-9881-3   IP : 605002

Web Site : www.police5.go.th/training     E-mail : itcenter@police5.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อุดม    พรหมสุรินทร์ 0-5482-9881-3 [100] 08-1883-2369
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทวีชัย    ประทีปอุษ�นนท์ 0-5482-9881-3 [200] 08-1530-8888
รอง ผบก. พ.ต.อ. บัญช�   เศรษฐกร 0-5482-9881-3 [201] 08-1992-7617

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุรพล   จันทร์ทรงกลด 0-5482-9881-3 [202] 08-1882-2953
รอง ผกก. พ.ต.ท. ร�ชันทร์   ชิน�ยศ 0-5482-9881-3 [203] 08-0499-4129
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว.(ธร.) พ.ต.ท.หญิง วรรษ�   ท�ริยะ 0-5482-9881-3 [204] 08-9631-1848
สว.(กง.) พ.ต.ท. ภูชิชย์   สูติสงค์   0-5482-9881-3 [205] 08-6116-4373
สว.(กบ.) พ.ต.ต. อำ�น�จ   กิตติยศ 0-5482-9881-3 [207] 08-1951-9747

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์รพี   ฉันทะแพทย์ 0-5482-9881-3 [401] 08-1632-5668
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   รักษ์เตียสกุล 0-5482-9881-3 [402] 08-1288-6326
สว. พ.ต.ท. ดำ�เนิน   ต๊ะคำ�วรรณ 0-5482-9881-3 [405] 08-0131-9908
สว. พ.ต.ท. รัชต์พล   ตันติ 0-5482-9881-3 [406] 08-1012-3106
สว. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   ธิติธ�รวัฒน์ 0-5482-9881-3 [406] 08-1853-2312

ฝ่ายปกครองและการฝึก

ผกก. พ.ต.ท. พิศิษฎ์   หอมสินธิ์ 0-5482-9881-3 [300] 08-4613-7223
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพื่อน    ดวงจิณ� 0-5482-9881-3 [301] 08-3694-1694
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. สุวิทย์    ทั่งกลำ่� 0-5482-9881-3 [303] 08-1169-9929
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. นิเวศน์   ทองเจือ 0-5482-9881-3 [305] 08-6188-4364
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ประชุม   ผู้ผ่อง 0-5482-9881-3 [307] 08-1179-4837

กลุ่มงานอาจารย์

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สมญัติ   คำ�ป�ละ 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-6887-7200
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ   พุทธ� 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1783-5579
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. พิรุณ   ธรรมลังก� 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-7185-1661
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สุทธิกิจ   พูลสวัสดิ์ 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-5863-0251
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สุเทพ   ขำ�เมือง 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1889-0176
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภ�วน�   ม�ล�กุล 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-6191-2334
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิมล   มั่นเมือง 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1998-1880
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อรรณพ   ก�วิกุล 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-9850-4259
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. จักรพงศ์   วงศ์พิทักษ์กุล 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-4040-2020
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ประดิษฐ์   เลิศจันทร์ 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-4501-1292
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ยุพ�วัลย์   อินต๊ะขัน 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1559-6914
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อ�ทิตย์   แก้วอุ่นเรือน 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1764-3631
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พวงผก�   มุ่งดี 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1582-7444
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. มณฑล   แก้วสมบูรณ์ 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-7303-4031
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์    วัฒน�โฆษิต 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-9999-2253
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุพัตร�   สิงห์ขร 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1998-3183
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. ยุทธ�   กัญธง 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-1716-0029
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง รัฐนันท์  โสภโนดร 0-5482-9881-3 [403], [404] 08-7726-9009
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 6
Provincial Police Region 6

21  หมู่ 6  ตำ�บลมะตูม  อำ�เภอพรหมพิร�ม  จังหวัดพิษณุโลก  65150

 โทรศัพท์กล�ง 0-5536-8114 9  โทรส�รกล�ง  0-5536-8113, 0-5536-8143  IP : 606001

 Web Site : www.police6.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. รุ่งโรจน์   แสงคร้ำม 0-5536-8111 08-1622-2220
รอง ผบช. พล.ต.ต. ศิรินทร์   ผดุงชีวิตร์ 0-5536-8103 08-1886-1544
รอง ผบช. พล.ต.ต. สรศักดิ์   เย็นเปรม 0-5536-8101 08-1871-8558
รอง ผบช. พล.ต.ต. พิชัย   เจียมบุรเศรษฐ์ 0-5536-8104 08-9672-0146
รอง ผบช. พล.ต.ต. ชวลิต   ช�ญเวชช์ 0-5536-8105 08-1774-5508
รอง ผบช. พล.ต.ต. อนุรักษ์   แตงเกษม 0-5536-8102 08-9895-3535
รอง ผบช. พล.ต.ต. ช�ญ   วิมลศรี 0-5536-8112 08-1808-5192
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. ด�ำรงค์   เพ็ชรพงศ์ 0-5536-8114-9 08-1886-2137
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ศตวรรธน์   เกียรติสกุลทอง 0-5536-8114-9 [217] 08-1999-1653

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division	   
ผบก. พล.ต.ต. ภำณุ   บุรณศิริ 0-5536-8106 08-7962-4232
รอง ผบก. พ.ต.อ. เบญจรงค์   รัตนบัวพ� - 08-9244-5869
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรช�ติ   จึงดำ�รงกิจ 0-5536-8108 [238] 08-1872-2505
รอง ผบก. พ.ต.อ. นฤช�   สุวรรณล�ภ� 0-5536-8109 [223] 08-1959-5343
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิจิตร   ก�ริย� 0-5536-8109 [221] 08-1952-6700
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ธนวินท์   พวงมะลิ 0-5536-8114-9 [224] 09-1708-1884

ฝ่ายอ�านวยการ 1     โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8151 

ผกก. พ.ต.อ. เอกกมนต์   พรชูเกียรติ 0-5536-8114-9 [292] 08-6569-4456
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีรปรัชญ์   วงศ์รัตน์ 0-5536-8114-9 [232] 08-3333-4949
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัญชกร   อุตะมะ 0-5536-8114-9 [228] 08-9159-4450
สว.(ธร.) ร.ต.อ. ศิรวัฒน์   แผ้วผ� 0-5536-8114-9 [235] 08-0435-8261
สว.(กพ.) ร.ต.อ. ฉัตรชัย   สุทธนะ 0-5536-8114-9 [232] 08-6519-5035
สว.(อบรม) พ.ต.ต. วิวิธชัย   ชูทอง 0-5536-8114-9 [292] 08-9644-5115
สว.(สก.) พ.ต.ท.หญิง ม�นีน�   มณีโชติ 0-5536-8114-9 [228] 08-1533-5626

ฝ่ายอ�านวยการ 2      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8156 

ผกก. พ.ต.อ. เอกร�ษฎร์   อินทร์ต๊ะสืบ 0-5536-8114-9 [244] 08-1887-8899
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชยกร   อินทรีย์ 0-5536-8114-9 [301] 08-1680-5084
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พวงเพชร   พ่วงแผน 0-5536-8114-9 [270] 08-1532-8179
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ท.หญิง ผุสดี   สุโกสิ 0-5536-8114-9 [244] 08-9528-7159
สว. พ.ต.ต.หญิง ณัฐพร   สุวรรณรัตน์ 0-5536-8114-9 [244] 08-1368-4732
สว. พ.ต.ต. เลอศักดิ์   อินภิโล 0-5536-8114-9 [244] 08-6204-8667
สว. ร.ต.อ. ประสพชัย   น�ควิสุทธิ์ 0-5536-8114-9 [244] 08-4820-6077

ฝ่ายอ�านวยการ 3      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8114-9
ผกก. พ.ต.อ. ฤทธิกร   ส�ยสนั่น ณ อยุธย� 0-5536-8114-9 [242] 08-1809-1608
รอง ผกก. พ.ต.ท. พินัย   ชูแก้ว 0-5536-8114-9 [242] 08-6688-4878
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี   นันทะชมพู 0-5536-8114-9 [242] 09-5634-0452
สว. พ.ต.ต. สังว�ล   งอกศิลป์ 0-5536-8114-9 [242] 08-0803-8691
สว. พ.ต.ต.หญิง กฤษนะ   เกตุเนตร 0-5536-8114-9 [242] 08-4819-3003
สว. พ.ต.ต. สันติ   สุดมี 0-5536-8114-9 [242] 08-4135-6502
สว. ร.ต.อ. จีระพันธ์   ทับทิมเทศ 0-5536-8114-9 [243] 08-5672-9437

ฝ่ายอ�านวยการ 4     โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8246, 0-5536-8266, 0-5536-8265 
ผกก. พ.ต.อ. วรชิต   จันทร์วงศ์ 0-5536-8246 08-1888-4522
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรพงศ์   ธรรมพิทักษ์ 0-5536-8266 08-1973-0123
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ โพยมรตัน์   จุลละพร�หมณ์ 0-5536-8265 08-7513-3955
สว.(ธร.) พ.ต.ท. ทองอยู่   นุ้ยขวัญ 0-5536-8114-9 [247] 08-4820-5984
สว.(จัดซื้อ/จ้�ง) พ.ต.ท.หญิง สุปร�ณี   แก้วกิ่งจันทร์ 0-5536-8114-9 [233] 08-9512-4106
สว.(พัสดุ) พ.ต.ท. เฉลิมพล   เข็มทอง 0-5536-8114-9 [247] 08-7124-1450
สว.(สถ�นที่/พ�หนะ) พ.ต.ท. ดิเรก   พิสุทธิ์จรูญ   0-5536-8114-9 [250] 08-1707-3122

ฝ่ายอ�านวยการ 5      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8155 
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ   พรหมท� 0-5536-8114-9 [295] 08-1641-9697
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศิพิมพ์   อังศุพงศ์พันธุ์ 0-5536-8114-9 [295] 08-9639-0076
สว. พ.ต.ท.หญิง พัชร์ชวัล   พ�หิรัญรัศน์ 0-5536-8155    [295] 08-9641-1714
สว. พ.ต.ต.หญิง ปภ�ด�   คนซื่อ 0-5536-8114-9 [295] 08-3165-4554
สว. พ.ต.ต.หญิง จิรภรณ์   มณีง�ม 0-5536-8114-9 [295] 08-7736-7737

ฝ่ายอ�านวยการ 6      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8114-9
ผกก. พ.ต.อ. พิทย�   อำ�พันธ์มณี 0-5536-8114 [269] 08-1962-9933
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชนิก�นต์   ช้�งชู 0-5536-8114 [249] 09-1025-2889
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ   ถิ่นวงษ์แย 0-5536-8131 08-9460-6335
สว. พ.ต.ท.หญิง พนิตพิช�   บุญวัฒน์ 0-5536-8114 [268] 08-9960-2121
สว. พ.ต.ต. สุพจน์   ภ�ชื่น 0-5536-8131 08-1283-4799
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�วดี   ยี่ภู่ศรี 0-5536-8114 [249] 08-6558-2439
สว. พ.ต.ต.หญิง จุฑ�รัตน์   เศรษฐกร 0-5536-8114 [281] 08-1953-0120

ฝ่ายอ�านวยการ 7      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8154 
ผกก. พ.ต.อ. ยศ   ไทยเที่ยง 0-5536-8114-9 [236] 08-1797-9453
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัญช�   ก�วิชัย 0-5536-8114-9 [210] 08-9269-7165
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธน�ชัย   เวศอุไร 0-5536-8114-9 [207] 09-5641-7985
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สว. พ.ต.ต. จิรภัทร   เพชรรัตน์ 0-5536-8114-9 [286] 09-1839-8958
สว. พ.ต.ต. สุทธเกียรติ   ม�จ�ก 0-5536-8114-9 [237] 08-1785-8593
สว. ร.ต.อ. กรกช   จงนิมิตสถ�พร 0-5536-8114-9 [291] 09-4629-9860
สว. ร.ต.อ. คริสม�ส   เฮียงก่อ 0-5536-8114-9 [291] 08-8280-1211

ฝ่ายอ�านวยการ 8      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8152 
ผกก. พ.ต.อ. นิรันดร์   แย้มนวล 0-5536-8114-9 [245] 08-1040-9901
รอง ผกก. พ.ต.ท. กรกฏ   โปชยะวณิช 0-5536-8114-9 [245] 08-1828-8258
สว. พ.ต.ท.หญงิ นศิ�รัตน์   คุณ�นนัทศลิป์ 0-5536-8114-9 [245] 08-7573-4426
สว. พ.ต.ท. สมพร   จงภัทรอนันต์ 0-5536-8114-9 [245] 08-2409-7776

ฝ่ายอ�านวยการ 9      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8121 
ผกก. พ.ต.อ. ภุชชงค์   อู่สุวรรณ 0-5536-8114-9 [239] 08-6586-2005
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุพรรณี   อินทรีย์        0-5536-8114-9 [239] 08-1533-0730
สว. พ.ต.ท. เสริม   จอมแก้ว 0-5536-8114-9 [239] 08-9704-5165
สว. พ.ต.ต. ธรุจ   อ่องทิพย์          0-5536-8114-9 [239] 08-6674-5575

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน		 	Investigation	Division
โทรศัพท์กลาง  0-5536-8144, 0-5536-8157   โทรสารกลาง  0-5536-8144    IP : 606007

Web Site : www.idp6.com

ผบก. พล.ต.ต. เฉลิม   สุวรรณรัตน์โอสถ 0-5536-8144 08-1887-6745
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   ฉัตรชัยเดช 0-5536-8144 08-1973-5648
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพร   ทองรอด 0-5536-8144 08-1887-8676
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิรัช   เบ้�คำ� 0-5536-8144 08-8158-2004
รอง ผบก. พ.ต.อ. อมรศักดิ์   เกษมก์สิริ 0-5536-8144 08-3412-8008

ฝ่ายอ�านวยการ      โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8144
ผกก. พ.ต.อ. รังสรรค์   ก�ญจนรัตน์ 0-5536-8144 08-8438-8209
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   สิทธิไกร 0-5536-8144 08-9703-2459
สว. พ.ต.ท.หญงิ ชนม์นภิ�   โพธิป์ระจกัษ์ 0-5536-8144 08-1688-3175
สว. พ.ต.ต. สิทธิเดช   แดงด้วง 0-5536-8144 08-7314-8672
สว. ร.ต.อ.หญิง ว�สน�   ตรียศ 0-5536-8144 08-9641-6413

กองก�ากับการสืบสวน 1    โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8144
ผกก. พ.ต.อ. พงษ์อ�จ   ลำ้�ตระกูล 0-5536-8144 09-1839-9630
รอง ผกก. พ.ต.ท. ร�เมศ   แก้วสูงเนิน 0-5536-8144 08-1675-7364
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีรช�ติ   ป้อมบุญมี 0-5536-8144 08-1344-9953
สว. พ.ต.ท. พิทักษ์พันธ์   สุวรรณน้อย 0-5536-8144 08-1372-6280
สว. พ.ต.ท. วรก�ร   ก�ศเกษม 0-5536-8144 08-1885-8526
สว. พ.ต.ต. เด่นเดียว   ดอนตุ้มไพร 0-5536-8144 08-3577-2612

กองก�ากับการสืบสวน 2    โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8144
ผกก. พ.ต.อ. พฤกษ์   เลี้ยงสุข 0-5536-8144 08-1888-1081
รอง ผกก. พ.ต.ท. แดนชัย   ง�มทรง 0-5536-8144 08-1605-5848



ภ.6

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 443

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   นร�ศรี 0-5536-8144 08-9960-9213
สว. พ.ต.ต. ช�ติช�ย   ไชยบุบผ� 0-5536-8144 08-9683-9985
สว. พ.ต.ต. เอกสิทธ์   ป�นสีเท� 0-5536-8144 08-3161-3192
สว. พ.ต.ท. องอ�จ   คงพันธุ์ 0-5536-8164 08-6137-9933

กองก�ากับการสืบสวน 3    โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8144
ผกก. พ.ต.อ. ประสงค์   เฉลิมพันธ์ 0-5536-8144 08-3412-8008
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรภ�พ   ลือร�ช 0-5536-8144 08-7006-6888
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลย   ทองอ่อน 0-5536-8144 08-4621-5199
สว. พ.ต.ท. กิติคุณ   รักแจ้ง 0-5536-8144 08-1887-4789
สว. พ.ต.ท. วรเชษฐ์   พลขันธ์ 0-5536-8144 08-0560-5944
สว. พ.ต.ต. ธนกร   ทิพย์ศิริ 0-5536-8144 08-6375-3060
กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ    โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8144
ผกก. พ.ต.อ. สร�วุธ   คนใหญ่ 0-5536-8163 08-1832-6555
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยทรัพย์ ธรัช   ฤทธิ์เต็ม 0-5536-8163 08-1825-0613
สว. พ.ต.ท. สมพร   ปร�บุตร 0-5536-8163 08-0119-9445
สว. พ.ต.ท. พรพิษณุ   หมื่นห�ญชุมพล 0-5536-8163 08-9565-4224
สว. พ.ต.ต. นิพัฒน์   แท่งทอง 0-5536-8163 08-3163-1766
กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ    โทรศัพท์กล�ง  0-5536-8144
ผกก. พ.ต.อ. วัสส�   วัสส�นนท์ 0-5536-8164 08-1886-8966
รอง ผกก. พ.ต.ท. สร�วุธ   คำ�เหลือง 0-5536-8164 08-1886-9596
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภ�สกร   เกิดโต 0-5536-8164 08-1953-6314
สว. พ.ต.ท. นันทพงศ์   สิทธิวรรณรัตน์ 0-5536-8164 08-1785-6047
สว. พ.ต.ต. เฉลิมกิต   เพชรรักษ์ 0-5536-8164 08-1446-3673
สว. พ.ต.ต. อิสระ   จันทร์ต้น 0-5536-8164 08-0551-2818

ต�ารวจภูธรจังหวัดก�าแพงเพชร		 	Kamphaeng	Phet	Provincial	Police	
96 ถนนเทศา 2  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดก�าแพงเพชร  62000

โทรศัพท์กลาง  0-5571-7378  โทรสารกลาง  0-5571-3377   IP : 606101

Web Site : www.kamphaengphet.police.go.th    E-mail : kamphengphet@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สุกิจ   สมณะ 0-5572-2351 08-1973-2239
รอง ผบก.                                         พ.ต.อ. ชัยธวัช   ศิริ 0-5571-2929 08-1962-1658
รอง ผบก.                                         พ.ต.อ. วินัย   อ่อนสุวรรณ�กุล - 08-1887-1357
รอง ผบก.                                         พ.ต.อ. สมนึก   แช่มช้อย - 08-1785-1946
รอง ผบก.                                         พ.ต.อ. ชูเกียรติ   วงศ์สิทธิก�ร 0-5572-2348 08-1887-7937
รอง ผบก.                                         พ.ต.อ. สุทัศน์   มณสวัสดิ์ 0-5571-2349 08-9960-6056
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. วงศกร   ชุติม�สถ�พร 0-5571-2351 08-5535-4763

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กิตติเมศร์   บุรพงศ์นนทศิริ - 08-5601-1502
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ชฎ�ก�ญจน์   จันทร์อทัุย - 08-1283-4631
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ จฑุ�พสิทุธิ ์  เธยีรธญัญกิจ - 08-1284-3013
สว.ฝอ.1 (กพ.) ร.ต.อ. กฤษฎ�   ต�ทอง 0-5571-2719 08-9565-5913
สว.ฝอ.2 (เทคโน) พ.ต.ต. ภูเบศวร์   คำ�ภิระยศ 0-5571-6026 08-9790-5177
สว.ฝอ.3 (นผ.) ร.ต.อ. กรภัทร   กองวัง 0-5571-2717 08-8147-5071
สว.ฝอ.4 (กบ.) พ.ต.ท. จ�ดุลย์   คงพล 0-5571-4839 08-6200-5850
สว.ฝอ.5 (ชมส.) พ.ต.ต. บุญนพ   คำ�มูล 0-5571-2717 08-7198-5597
สว.ฝอ.6 (กง.) พ.ต.ท. กู้เกียรติ   เหล่�รอด 0-5571-2900 09-1025-1718
สว.ฝอ.7 (วน.) พ.ต.ต. สมปอง   พรหมรักษ� 0-5571-2719 08-7716-1470

กองก�ากับการสืบสวน       โทรศัพท์กล�ง  0-5571-7378 [180]     โทรส�รกล�ง  0-5571-3377
ผกก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   ขันธบุญ 0-5571-7378 [180] 08-1785-5985
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพจน์   นวรัตน�รมย์ 0-5571-7378 [180] 08-4549-2945
รอง ผกก. พ.ต.ท. ถวัลย์   ห�ไชย 0-5571-7378 [180] 08-5191-9444
สวป. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   ไชยวรรณ์ 0-5571-7378 [180] 08-8343-2435
สว. พ.ต.ท. ธัชพงศ์   วงศ์พัฒน�นิว�ศ 0-5571-7378 [180] 08-1995-0429
สว. พ.ต.ท. เอกรัฐ   นุชเฉย 0-5571-7378 [180] 08-0078-6060
สว. พ.ต.ต. ปภัสณุ   ป�นพรม 0-5571-7378 [180] 08-3950-9551
สว. พ.ต.ท. พิษณุ   ปัญญ�เส็ง 0-5571-7378 [180] 08-1839-0693
สว.อก. ร.ต.อ. สุรเชฐพันธ์   จุริตทะโย 0-5571-7378 [180] 08-1734-5421

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. จิตติพนธ์   ผลพฤกษ� 0-5571-2716 08-1886-6075
พงส.ผทค. พ.ต.ท. สุทธิพงศ์   จันทร์พุฒ 0-5571-2716 08-1973-6582
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสูตย์   ชุ่มชื่น 0-5571-2716 08-5734-7993

สภ.เมืองก�าแพงเพชร    โทรศัพท์กล�ง  0-5571-6868    โทรส�รกล�ง  0-5572-2177  IP : 606102
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   เกิดช้�ง 0-5571-6868 08-9961-7766
รอง ผกก.ป. พ.ต.อ. ปฐมพงศ์   เพชรพิรุณ 0-5571-6868 08-4599-9465
รอง ผกก.สส. พ.ต.อ. ศุภกร   พิพัฒน์พิมพ� 0-5571-6868 08-1634-8855
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�คริต   เอกะสิงห์ 0-5571-6868 09-3253-6969
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นเรศ   พูลหน่�ย 0-5571-6868 09-3253-6969
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�นิตย์   วนสินธุ์ 0-5571-6868 08-1675-5065
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุวิช�   เตชะวรรณวุฒิ 0-5571-6868 08-7200-1268
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพศ�ล   วรรณชัย 0-5571-6868 08-7307-3030
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ   สิงพ� 0-5571-6868 09-0469-6011
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เอกรินทร์   รักพ่วง 0-5571-6868 08-6445-1526
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิกรณ์   ใบเนียม 0-5571-6868 08-5727-3800
สวป. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   สังข์สุวรรณ 0-5571-6868 08-4621-7995
สวป. พ.ต.ท. เสมอ   แสงสนธิ์ 0-5571-6868 08-1973-6877
สวป. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   สมชัยมงคล 0-5571-6868 08-0505-3004
สวป. พ.ต.ต. ปริญญ�   ป�นท้วม 0-5571-6868 08-3958-5960
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สว.สส. พ.ต.ท. ชย�งกูร   รัมวุฒิ 0-5571-6868 08-0466-1969
สว.สส. พ.ต.ท. ฉัตรดำ�รงค์   กงสุวรรณ 0-5571-6868 08-6200-4933
สว.จร. พ.ต.ต. กรพิทักษ์   กุศล 0-5571-6868 08-4159-6419
สว.อก. พ.ต.ต. กฤช   ทรัพย์แสง 0-5571-6868 08-7843-6382

สภ.พรานกระต่าย    โทรศัพท์กล�ง  0-5573-0215    โทรส�รกล�ง  0-5576-1488   IP : 606103
ผกก. พ.ต.อ. ชลิต   วิริยะไกร 0-5573-0215 08-3164-4646
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เชิดชัย   ม่วงสิงห์ 0-5573-0215 08-1649-8943
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไวพร   ม�เกตุ 0-5573-0215 08-0517-5737
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุนทร   ภิร�ษร 0-5573-0215 08-6449-8616
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติ   วรรณสิทธิ์ 0-5573-0215 08-1887-4940
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีด�   บุญทน 0-5573-0215 08-6930-3037
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนนท์   เรืองวงษ์ 0-5573-0215 08-1680-2355
สวป. พ.ต.ท. สมฤทธิ์   หมื่นห�รวงศ์ 0-5573-0215 08-1379-2426
สวป. พ.ต.ต. พงศธร   ล�ลิน 0-5573-0215 08-9681-1015
สว.สส. พ.ต.ต. ส�นิตย์   กองวัฒน�สุภ� 0-5573-0215 08-4713-7737
สว.อก. ร.ต.อ. ชัดชัย   เอกรงค์ 0-5573-0215 08-7839-5051

สภ.ขาณุวรลักษบุรี     โทรศัพท์กล�ง  0-5577-9200    โทรส�รกล�ง  0-5577-9200   IP : 606104
ผกก. พ.ต.อ. ศุภเกียรติ   ชูชัยมังคล� 0-5577-9200 08-1688-0386
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประจวบ   กลิ่นสวัสดิ์ 0-5577-9200 08-6956-3106
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์   นวนจร 0-5577-9200 08-1971-3693
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อดุลยศักดิ์   พูลเขียว 0-5577-9200 08-1642-9489
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประเวศ   อินทนี 0-5577-9200 08-6199-9755
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�นนท์   สุรินทร์โส 0-5577-9200 08-5951-4445
สวป. พ.ต.ท. ชยกร   ป�นพรหม 0-5577-9200 08-9851-2303
สวป. พ.ต.ท. ดิเรก   บุญยิ้ม 0-5577-9200 08-0991-3339
สว.สส. พ.ต.ท. บุญชนะ   เกตุทนงค์ 0-5577-9200 08-1991-1876
สว.อก. ร.ต.อ. สุรเชษฐ์พันธ์   จุริตทะโย 0-5577-9200 08-1734-5421

 สภ.คลองขลุง    โทรศัพท์กล�ง  0-5578-1191, 0-5578-1400   โทรส�รกล�ง  0-5572-4345  IP : 606105
ผกก. พ.ต.อ. ชัยชัช   แจ่มจันทร์ 0-5578-1191 08-3412-4545
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูนล   บุตโรบล 0-5578-1191 08-0443-1334
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   ทองดี 0-5578-1191 08-1973-4689
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เฉลียว   เที่ยงตรง 0-5578-1191 08-9707-4614
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัฒน์พงศ์   ทิพย์สุข 0-5578-1191 08-6217-0858
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุดม   เมืองม� 0-5578-1191 08-1785-3573
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นคร   ส�ยอุด 0-5578-1191 08-2885-2054
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ยุทธน�   พุกสุข 0-5578-1191 08-7840-0563
สวป. พ.ต.ท. กอบกิจ   สีไพสน 0-5578-1191 08-9856-6654
สว.สส. พ.ต.ต. นิติคุณ   ลี้ตระกูล 0-5578-1191 08-9272-7237
สว.อก. ร.ต.อ. เศรษฐศ�สตร์   แก้วม�ล� 0-5578-1191 08-3642-6697
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
สภ.ไทรงาม      โทรศัพท์กล�ง  0-5579-1118     โทรส�รกล�ง  0-5579-1118    IP : 606106

ผกก. พ.ต.อ. วัลลภ   เจียงจันทร์ 0-5579-1118 08-9906-8153
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นภัทร   เกษร 0-5579-1118 08-2170-6876
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สรกฤษณ์   น่วมด้วง 0-5579-1118 08-1734-1313
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ลิขิต   ทองป�น 0-5579-1118 08-1596-3831
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภศักดิ์   พิล� 0-5579-1118 09-3045-2008
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพโรจน์   อินทะศร 0-5579-1118 08-1046-9073
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิรุทร์   สมบุญโภชน์ 0-5579-1118 08-1604-1371
สวป. พ.ต.ท. กมล   วงษ์ชัย 0-5579-1118 08-7312-9337

สภ.ลานกระบือ     โทรศัพท์กล�ง 0-5576-9124     โทรส�รกล�ง  0-5576-9124   IP : 606107
ผกก. พ.ต.อ. พิสิทธิ์   น�คสุก 0-5576-9124 08-3135-9146
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิรันดร์   จันท� 0-5576-9124 08-9961-3084
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนกฤต   ธน�พงศ์ศักด� 0-5576-9124 08-1887-1303
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสน่ห์   พุ่มพวง 0-5576-9124 08-4618-7804
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิพนธ์   กองต�พันธ์ 0-5576-9124 09-4764-1992
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บัญช�   เอมเปีย 0-5576-9124 08-6125-0135
สวป. พ.ต.ท. โกศล   สวัสดิเทพ 0-5576-9124 08-1395-8895
สว.สส. พ.ต.ต. ธนะชัย   เหลืองเพชรรัตน์ 0-5576-9124 08-3167-4457
สว.อก. พ.ต.ท. อุดม   ศรีคต 0-5576-9124 06-1380-7834

สภ.คลองลาน     โทรศัพท์กล�ง 0-5578-6191, 0-5578-6156    โทรส�รกล�ง  0-5578-6156  IP : 606108
ผกก. พ.ต.อ. ธน�รักษ์   ป�ระมีส� 0-5578-6156 08-7200-2775
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทศพล   เส�วภ�คย์ 0-5578-6156 08-9439-9119
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิบูลย์   ท�วุธ 0-5578-6156 08-1707-6026
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อัศจรรย์   สังวโรสกุล 0-5578-6156 08-3621-6709
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัส   บุตรแก้ว 0-5578-6156 08-5729-1616
สวป. พ.ต.ท. สุเกษม   เสี่ยงวงค์ 0-5578-6156 08-1533-8950
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   ชนะภัย 0-5578-6156 08-9639-3949
สว.สส. พ.ต.ท. ถนอม   อิ่มมณี 0-5578-6156 08-9500-5535
สว.อก. พ.ต.ท. สุพัฒน์   บ่อเงิน 0-5578-6156 09-3139-8392

สภ.ทรายทองวฒันา  โทรศพัท์กล�ง  0-5586-2146, 0-5586-2148  โทรส�รกล�ง  0-5586-2148 IP : 606109
ผกก. พ.ต.อ. วีรภัสส์   ห้วยหงษ์ทอง 0-5586-2148 08-6449-0225
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิรัช   ครบุรี 0-5586-2148 08-1972-5717
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรวีร์   ครองง�ม 0-5586-2148 09-3274-9439
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนิท   พึงย� 0-5586-2148 08-7212-1602
สวป. พ.ต.ต. เชวงเดช   ร�ชอ�จ 0-5586-2148 08-4812-6067
สว.สส. พ.ต.ท. สุรพงษ์   ใจยอด 0-5586-2148 08-1716-1769
สว.อก. พ.ต.ต. สัญญ�   คำ�เกิด 0-5586-2148 08-1379-3332
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
สภ.ปางศิลาทอง     โทรศัพท์กล�ง  0-5572-7161     โทรส�รกล�ง  0-5572-7161   IP : 606110

ผกก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   บุญยะพ�ส 0-5572-7161 08-8281-2543
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปฏิภ�ณ   ประภัสสร 0-5572-7161 08-1971-4747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เดช�วัต   ศิริกัญต� 0-5572-7161 08-5726-4817
สวป. พ.ต.ท. ระเริง   ผิวเลิศ 0-5572-7161 08-9858-6328
สว.สส. พ.ต.ท. เมฆินทร์   สีอ่อน 0-5572-7161 08-9960-6491
สว.อก. พ.ต.ท. เมฆินทร์   สีอ่อน 0-5572-7161 08-1532-6864

สภ.บึงสามัคคี      โทรศัพท์กล�ง  0-5577-2511     โทรส�รกล�ง  0-5577-2511   IP : 606111

ผกก. พ.ต.อ. เอนก   จันทร์ศร 0-5577-2511 08-3166-3330
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นรินทร์   เกษก�ญจน�นุช 0-5577-2511 08-9705-0555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   เนตรประช� 0-5577-2511 08-1973-9984
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรรถชัย   ใจนักรบ 0-5577-2511 08-7318-3629
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิริยะ   แสงไทย 0-5577-2511 08-1036-3823
สวป. พ.ต.ท. เสกสรรค์   ศักดิ์บูรณ�เพชร 0-5577-2511 08-1971-2956
สว.สส. พ.ต.ท. วีรยุทธ   ม�ศแจ้ง 0-5577-2511 08-9859-0294
สว.อก. พ.ต.ต. สิษฐิวัศ   เดชวีร�วัฒน์ 0-5577-2511 08-1971-3201

สภ.โกสัมพีนคร     โทรศัพท์กล�ง  0-5571-4797, 0-5571-4795   โทรส�รกล�ง  0-5571-4795  IP : 606112

ผกก. พ.ต.อ. กำ�ล�ภ   โตทองสุข 0-5571-4795 08-1962-2998
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกรียงไกร   รินทพล 0-5571-4795 08-4816-7071
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐดนัยพล   ปิ่นทอง 0-5571-4795 08-1044-4449
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญยัง   บุญเอี่ยม 0-5571-4795 08-4434-9350
สวป. พ.ต.ท. ณัฐศักดิ์   จริยคุณ 0-5571-4795 08-5733-1420
สว.สส. พ.ต.ท. สงกร�นต์   ป้องปก 0-5571-4795 08-5729-9919
สว.อก. พ.ต.ท. ชย�พัฒน์   บุญชนัฐพงษ์ 0-5571-4795 08-0458-9911

สภ.คลองพิไกร    โทรศัพท์กล�ง  0-5573-4080   โทรส�รกล�ง  0-5573-4080   IP : 606113
ผกก. พ.ต.อ. ธนู   พูลสุข 0-5573-4080 08-6444-1235
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชิตชัย   แสงอรุณ 0-5573-4080 08-1394-9944
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   สงวนเขียว 0-5573-4080 08-9644-9339
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   นัยเจริญ 0-5573-4080 08-4688-8591
สวป. พ.ต.ต. ธนิตศักดิ์   ป�นมงคล 0-5573-4080 08-1596-3955
สว.สส. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   อ่วมสถิตย์ 0-5573-4080 08-1953-4087
สว.อก. พ.ต.ต. ชรินทร์   อำ�นวย 0-5573-4080 08-1785-5041

สภ.ทรงธรรม     โทรศัพท์กล�ง  0-5585-1135    โทรส�รกล�ง  0-5585-1135   IP : 606114
สวญ. พ.ต.ท. ภ�ณุวัฒน์   ภูจอมเพชร 0-5585-1135 08-7944-4747
สวป. พ.ต.ท. สิวะพรรษ   ศรีทอง 0-5585-1135 08-9460-9311
สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิพงศ์   เกิดเทพ 0-5585-1135 08-1962-7561
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สภ.ปางมะค่า      โทรศัพท์กล�ง  0-5587-2295    โทรส�รกล�ง  0-5587-2295   IP : 606115
สวญ. พ.ต.ท. บรรเท�   ห�ญใจ 0-5587-2295 08-9961-1038
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วินัย   มีหมื่น 0-5587-2295 08-7845-1524
สวป. พ.ต.ท. วิเชียร   จันเขียว 0-5587-2295 08-3189-3339
สว.สส. พ.ต.ท. ศรีศักดิ์   พรหมเมตต� 0-5587-2295 08-9859-1952

ต�ารวจภูธรจังหวัดตาก		 Tak	Provincial	Police	
226  หมู่ 11  ต�าบลน�้ารึม  อ�าเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000

โทรศัพท์กลาง  0-5551-1353 โทรสารกลาง  0-5551-2632    IP : 606116

Web Site : www.tak.police.go.th                E-mail : tak@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. จิรวัฒน์   ทิพยจันทร์ 0-5551-1354 09-3131-3456
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดิศร   อินสด 0-5551-1353 [105] 08-1888-2537
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปัญญ�   สุขเอม 0-5551-1353 [101] 08-1972-0840
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงศธร   เครียดธฤม�ล 0-5551-1353 [103] 08-7318-3579
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นัส   ศรประพันธ์ 0-5551-1353 [102] 08-1887-0104
รอง ผบก. พ.ต.อ. อัมพล   วงศ์ใหญ่ 0-5551-1353 [106] 08-1785-3151
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไสว   ครุธผ�สุข 0-5551-1353 [104] 09-1841-6155
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. อรรถวิทย์   สุขทัศน์ 0-5551-1353 [111] 08-9680-7456

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พิทักษ์   เชียงทอง 0-5551-1353 [109] 08-1785-2976
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศักด�   เบญพ�ด 0-5551-1353 08-9959-9099
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�นวย   ห�ญอินทร์ 0-5551-1353 [110] 08-1037-0454
สว.ฝอ.1 (กพ.) พ.ต.ต.หญิง นิภ�พรรณ   เนียมจุ้ย 0-5551-1353 [201] 08-1785-2984
สว.ฝอ.2 (ก�รข่�ว) พ.ต.ต. วัจนะ   จิตรกล้� 0-5551-1353 [202] 08-7197-3131
สว.ฝอ.3 (นผ.) พ.ต.ต. เสน่ห์   แย้มทับ 0-5551-1353 [203] 08-6202-4005
สว.ฝอ.4 (กบ.) พ.ต.ท. พ�ยัพ   ภิญโญยิ่ง 0-5551-1353 [204] 08-7527-3264
สว.ฝอ.5 (เทคโนฯ) พ.ต.ท. ณัฏฐ์   ฉันติกุล 0-5551-1353 [205] 08-1999-1761
สว.ฝอ.6 (กง.) พ.ต.ท. สุรศักดิ์   มีไมตรีจิตต์ 0-5551-1353 [206] 08-5734-2490
สว.ฝอ.7 (วินัย) พ.ต.ต. เศกศักดิ์   วรรธนัง 0-5551-1353 [207] 08-8614-2635

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. วีรเดช   รัตนโชติทีปกร 0-5551-1353 [107] 08-3218-2922
รอง ผกก. พ.ต.ท. เจษฎ�   ท่�โพธิ 0-5551-1353 [209] 08-5031-4194
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภวัต   คำ�สัตย์ 0-5551-1353 [209] 08-1642-4634
สวป. พ.ต.ท. เช�วฤทธิ์   สวยสม 0-5551-1353 [209] 08-6448-2261
สว.สส. พ.ต.ท. ธเนศร์   เนียมณรงค์ 0-5551-1353 [209] 08-1971-9877
สว.สส. พ.ต.ต. เสถียร   ศรีทองทรัพย์ 0-5551-1353 [209] 08-1785-2724
สว.นปพ. พ.ต.ท. สรณ์อฑัฒ์   ก�ญจนจำ�รญูศรี 0-5551-1353 [209] 08-2225-2235

กลุ่มงานสอบสวน 

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปัญญ�   พวงม�ลัย 0-5551-1353 [108] 08-8293-9265
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิรัตน์   สงวนทรัพย์ 0-5551-1353 [208] 08-1953-6588
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
สภ.เมืองตาก      โทรศัพท์กล�ง  0-5551-1355    โทรส�รกล�ง  0-5551-3873   IP : 606117
ผกก. พ.ต.อ. เดชช�ติ   วัฒนพนม 0-5551-1355 08-6819-9090
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. วิสุทธิ์   คล้�ยแสง 0-5551-1355 08-1707-1313
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วสันต์   ปุ้ยฮะ 0-5551-1355 08-1888-7062
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐพล   บุบผะศิริ 0-5551-1355 08-8293-6652
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนู   ธุวะคำ� 0-5551-1355 08-1962-0148
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภีมะพงศ์   มัดจุ 0-5551-1355 08-9644-5656
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภ�นุวัฒน์   เกิดแสง 0-5551-1355 08-1886-1545
สวป. พ.ต.ท. อิศร�   เรือนอินทร์ 0-5551-1355 08-1900-4056
สวป. พ.ต.ท. ก�รัณย์   จันทร�พูน 0-5551-1355 08-9960-4845
สวป. พ.ต.ต. เจษฎ�   จิตร์ตรง 0-5551-1355 08-8425-7600
สวป. พ.ต.ต. นคร�   รุ่งวรรณ 0-5551-1355 08-9703-1722
สว.สส. พ.ต.ท. ยศวัจน์   บงบุตร 0-5551-1355 08-1934-8815
สว.จร. พ.ต.ท. ไตรเทพ   แพทย์รัตน์ 0-5551-1355 08-9755-6962
สว.อก. พ.ต.ท. บุญธรรม   สังวร 0-5551-1355 08-2171-7977

สภ.แม่สอด     โทรศัพท์กล�ง  0-5553-1130   โทรส�รกล�ง  0-5553-1130   IP : 606118
ผกก. พ.ต.อ. จำ�แรง   สุดใจ 0-5553-3351 08-4569-5370
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พชร   คำ�ม�เมือง 0-5553-1112 09-3519-5351
พงส.ผทค. พ.ต.อ. กฤตธรรม   อุทัยชัย 0-5553-1112 08-1886-8350
พงส.ผทค. พ.ต.ท. วชิระ   ห่วงทอง 0-5553-1112 09-3519-5351
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยชนะ   เสรีพงศ์ 0-5553-1112 08-3541-9535
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปพน   โสพัฒน์ 0-5553-1112 08-9461-4214
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โฆษิต   เฮงจำ�รัส 0-5553-1112 08-1682-8369
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เกรียงเดช   ชัยบรรณ์ 0-5553-1112 08-5050-0255
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธนพล   ชูทอง 0-5553-1112 08-6204-7976
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   สำ�แดงเดช 0-5553-1112 08-8281-1832
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงศกร   ธนะวัง 0-5553-1112 08-4004-4579
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงวัฒน์   คันทะมูล 0-5553-1112 08-9855-9151
สวป. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   คำ�ยิ่ง 0-5553-1112 08-6933-3301
สวป. พ.ต.ต. ประจำ�   สนโตแจ้ง 0-5553-1112 08-1707-7252
สวป. พ.ต.ต. อัศนันท์   ใจวุฒิ 0-5553-1112 08-9188-5959
สวป. พ.ต.ต. ธนพงษ์   ทับกลำ่� 0-5553-1112 08-4040-3727
สว.สส. พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์   พันยุทธพงศ์ 0-5553-1112 08-5729-9257
สว.สส. ร.ต.อ. นิติรัฐ   สังข์คำ� 0-5553-1112 09-0159-5339
สว.อก. พ.ต.ท. ช�ญชัย   วีระ 0-5553-1112 09-5635-6459

สภ.วังประจบ    โทรศัพท์กล�ง  0-5589-1588    โทรส�รกล�ง  0-5589-1588   IP : 606119
สวญ. พ.ต.ท. ก�รุญ   วงศ์จันทรมณี 0-5589-1588 09-3589-3551
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ดนัย   สม�นไทย 0-5589-1588 08-9644-3559
สวป. พ.ต.ท. ชัยยศ   ธนะจิตต์ 0-5589-1588 09-1028-1946
สว.สส. พ.ต.ท. พิษณุ   พลบุตร 0-5589-1588 08-9241-9955
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สภ.วังเจ้า      โทรศัพท์กล�ง  0-5559-3041   โทรส�รกล�ง  0-5559-3042   IP : 606120
ผกก. พ.ต.อ. กวีรัช   กตัญญู 0-5559-3041 08-1953-5818
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โชคชัย   ชูแสง 0-5559-3041 08-0781-2888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิชัย   ยิ้มยวน 0-5559-3041 08-9856-9755
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นฤมิตร   ศิลปศรแก้ว 0-5559-3041 08-7194-6947
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิเดช   ต�บุญถึง 0-5559-3041 08-6209-2214
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มนูญ   ม่วงมิตร 0-5559-3041 08-4437-4079
สวป. พ.ต.ท. สมคิตร์   โพธิษ�  0-5559-3041 08-1953-6315
สว.สส. พ.ต.ต. เกียรติธ�ด�   มงคลชโยสีห์ 0-5559-3041 08-6936-2639
สว.อก. พ.ต.ท. ธีรพงษ์   ยศหลวงฝั้น 0-5559-3041 08-3215-1125

สภ.แม่ท้อ     โทรศัพท์กล�ง  0-5589-4573    โทรส�รกล�ง  0-5589-4573   IP : 606121
ผกก. พ.ต.อ. แมน   รัตนประทีป 0-5589-4573 08-1379-4237
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทวี   ภุมม�พันธ์ 0-5589-4573 08-9858-4468
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมชัย   บุญประเสริฐ 0-5589-4573 08-1727-9677
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุธีร์   พิมส�ร 0-5589-4573 08-1707-3847
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณรงค์   คำ�ทร�ย 0-5589-4573 08-1042-4657
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิทธิชัย   ปัญญ�สงค์ 0-5589-4573 08-1379-3101
สวป. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   สุขน�คกิจ 0-5589-4573 08-9461-3579
สว.สส. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   ภิม�ลย์ 0-5589-4573 08-8267-6733
สว.อก. พ.ต.ท. พลกฤษณ์   พึ่งจิตต์ 0-5589-4573 08-9045-3714

สภ.แม่ระมาด     โทรศัพท์กล�ง  0-5558-1253    โทรส�รกล�ง  0-5558-1176   IP : 606122
ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   สุขุมวัฒนะ 0-5558-1253 [100] 08-1887-2440
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกพล   จินด�ทจักร์ 0-5558-1253 [200] 08-7655-4153
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ลิขิตพงศ์   ศรีน�ร�ง 0-5558-1253 [201] 08-1869-8276
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธนภัทธ   เพ็ญธิยะ 0-5558-1253 08-1746-1133
พงส.ผนก. พ.ต.ท. แสง   วิเศษโวห�ร 0-5558-1253 08-9680-5823
สวป. พ.ต.ท. สุทัศน์   คำ�ถ�เครือ 0-5558-1253 06-9702-3824
สวป. พ.ต.ต. วัฒนะ   คงต�ล 0-5558-1253 09-1839-8449
สว.สส. พ.ต.ท. ณตศพงษ์   ไมตรี 0-5558-1253 08-1886-8977
สว.อก. พ.ต.ต. กล�ง   บ�งพับ 0-5558-1253 08-9857-9967

สภ.ท่าสองยาง     โทรศัพท์กล�ง  0-5558-9013    โทรส�รกล�ง  0-5558-9123   IP : 606123
ผกก. พ.ต.อ. วิรัต   พ่วงอินทร์ 0-5558-9013 08-1785-1701
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภวัฒน์   ศรีชัยชนะ 0-5558-9013 08-4935-2945
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐจ์ปกร   วร�สินธุ์ 0-5558-9013 08-4492-4146
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุช�ติ   คงศรี 0-5558-9013 08-5602-1222
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณว์พรรณ์   เทียมฉันธ์ 0-5558-9013 08-0843-5442
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   ธรรมรังษี 0-5558-9013 09-0147-9937
สวป. พ.ต.ท. สุขสวัสดิ์   ไชยส�ร 0-5558-9013 08-1887-8934
สว.สส. พ.ต.ท. มนูญ   แก้วพันเดิม 0-5558-9013 08-1707-0392
สว.อก. พ.ต.ท. ปฐมพงษ์   ก่อพ�ร�ภิรมย์ 0-5558-9013 08-1707-4937
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สภ.พบพระ    โทรศัพท์กล�ง  0-5556-9108    โทรส�รกล�ง  0-5556-9108    IP : 606124
ผกก. พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์   สมันตรัฐ 0-5556-9108 08-9776-6445
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   จันทร์เจริญ 0-5556-9108 08-1888-9949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิริวัฒน์   กุมสันเทียะ 0-5556-9108 08-9437-2971
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เต็ง   บุญส่ง 0-5556-9108 08-3006-6378
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เรวัช   ณ ลำ�พูน 0-5556-9108 08-6188-4309
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   แสงมณี 0-5556-9108 08-9856-7421
สวป. พ.ต.ท. นวพล   คร�มวิชิตกุล 0-5556-9108 08-6119-9533
สว.สส. พ.ต.ท. นพดล   จันทร์ศรี 0-5556-9108 08-1953-7673
สว.อก. ร.ต.อ. บุญฤทธิ์   หลอมทอง 0-5556-9108 08-8782-5508

สภ.บ้านตาก        โทรศัพท์กล�ง 0-5559-1009    โทรส�รกล�ง  0-5559-1010    IP : 606125
ผกก. พ.ต.อ. สถ�พร   ศรีภิรมย์ 0-5559-1009 08-1379-7133
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   จิตรสิริบูรณ์ 0-5559-1009 08-6933-6161
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์   ตรีพน�กร 0-5559-1009 08-9171-7244
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จักรกฤษณ์   บุร�รักษ์ 0-5559-1009 08-5603-2129
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิมิต   ฮวบน้อย 0-5559-1009 08-1763-8157
สวป. พ.ต.ท. วรภัทร   ท�ดวงต� 0-5559-1009 09-3219-8559
สวป. พ.ต.ต. อิทธ์ฉัตรชัย   เรืองชัยศิวเวท 0-5559-1009 08-1379-9495
สว.สส. พ.ต.ต. สุวิทย์   พิมแสง 0-5559-1009 08-6445-1818
สว.อก. พ.ต.ต. เอกศิลป์   ก�รถ�ง 0-5559-1009 08-9857-8290

สภ.พะวอ      โทรศัพท์กล�ง  0-5559-5224    โทรส�รกล�ง  0-5559-5224   IP : 606126
ผกก. พ.ต.อ. ศิริพงษ์   ศรีทัน 0-5559-5224 08-3860-4343
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิคม   พรมพิร�ม 0-5559-5224 08-1480-8150
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชย�   ข�วแม้นจันทร์ 0-5559-5224 08-1474-2868
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วริทธ์   ชุ่มเย็น 0-5559-5224 08-2878-3289
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รักช�ติ   อำ่�เอี่ยม 0-5559-5224 08-9962-9712
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญสิงห์   หอมน�น 0-5559-5224 08-9907-4699
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธวัชชัย   สิทธิเวช 0-5559-5224 08-7201-5659
สวป. พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์   แสงพิทูร 0-5559-5224 08-9436-5348
สว.สส. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   คงทอง 0-5559-5224 08-1740-7826
สว.อก. พ.ต.ท. วีระพงษ์   นุ่มน้อย 0-5559-5224 08-1785-6162

สภ.สามเงา      โทรศัพท์กล�ง  0-5559-9003    โทรส�รกล�ง  0-5554-9517   IP : 606127
ผกก. พ.ต.อ. สุทัศน์   ตุ่นทิม 0-5559-9003 08-7199-9733
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุขวัฒน์   เพ่งพินิจ 0-5559-9003 08-2220-4343
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กุลวิช   หลวงวรรณ� 0-5559-9003 08-2178-9888
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จิรศักดิ์   ศรีธรรม 0-5559-9003 08-1888-3267
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิริยะ   หมื่นจิตร 0-5559-9003 08-0112-2994
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรัตน์   นิจสินธ์ 0-5559-9003 08-7195-0495
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สวป. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   ถ�บุญชู 0-5559-9003 08-1445-9866
สว.สส. พ.ต.ท. บุญยัง   ญ�วิล�ศ 0-5559-9003 08-1973-0016
สว.อก. พ.ต.ท. คำ�จอน   ศรีเที่ยง 0-5559-9003 09-0743-3528

สภ.ยกกระบัตร     โทรศัพท์กล�ง  0-5559-7204    โทรส�รกล�ง  0-5559-7204   IP : 606128

สว. พ.ต.ต. ธน�นพ   นิ่มสุวรรณ์ 0-5559-7204 08-6440-2226
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ชัยรัตน์   น่�นก�ศ 0-5559-7204 08-2165-2490

สภ.อุ้มผาง     โทรศัพท์กล�ง  0-5556-1112  โทรส�รกล�ง  0-5556-1112    IP : 606129
ผกก. พ.ต.อ. สัญญ�   ปรีย�งกูร 0-5556-1112 08-1379-3367
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักย์ณรงค์   ศรีสด 0-5556-1112 08-1962-9959
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวัตร   ธรรมนิมิต 0-5556-1112 08-1972-8991
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมัคร   ธรรมร�ช 0-5556-1112 08-6205-7201
พงส.ผนก. พ.ต.ท. หลักชัย   ศรีธรรม 0-5556-1112 08-9567-8134
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงค์ธรรม   พันธุ์พฤกษ์ 0-5556-1112 08-7982-2536
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   คุณยศยิ่ง 0-5556-1112 08-6207-7957
สว.สส. พ.ต.ต. ธน�กร   ตรงต่อกิจ 0-5556-1112 09-5634-2517
สว.อก. พ.ต.ท. จำ�ลอง   จันทร์งิ้ว 0-5556-1112 08-9989-8212

สภ.แม่เมย      โทรศัพท์กล�ง  0-5557-7406    โทรส�รกล�ง  0-5557-7406   IP : 606130
สว. พ.ต.ต. นิคสัน   แสนเตปิน 0-5557-7406 08-1886-5963
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ทรงวัฒน์   คันทะมูล 0-5557-7406 08-1760-9365

สภ.แม่สลิด     โทรศัพท์กล�ง  0-5558-7181     โทรส�รกล�ง  0-5558-7181   IP : 606131
สว. พ.ต.ต. ประกิจ   มีคำ� 0-5558-7181 08-6491-1658
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. อดุลย์   รวมชัย 0-5558-7181 08-9961-6608

สภ.หนองบัวเหนือ   โทรศัพท์กล�ง  0-5550-5555     โทรส�รกล�ง  0-5550-5555   IP : 606132
สว. พ.ต.ท. เทพบดินทร์   โพธิศ�สตร์ 0-5559-3041 08-6654-4747
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พฤทธิ์   ศรีวิชัย 0-5550-5555 08-7525-1199

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์		 Nakhon	Sawan	Provincial	Police	
860  หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี  อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์กลาง   0-5688-2615     โทรสารกลาง  0-5688-2626   IP : 606133

Web Site : www.nakhonsawan.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สืบก์ศักดิ์   ชวำลวิวัฒน์ 0-5688-2621 08-1626-1116
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยยันต์   เบญจ�ทิกุล 0-5688-2617 08-1888-1601
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุกฤษฏิ์   บุญทรง 0-5688-2612 08-1379-8162
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรุณ   แตงน�ร� 0-5688-2606 08-1844-7333
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิภพ   ดวงนภ� - 08-1984-4298
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ญวิทย์   กนกน�ก 0-5688-2610 08-1886-6628
รอง ผบก. พ.ต.อ. โอภ�ส   คงเมือง - 08-1972-6300
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ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุภ�พ   ก�ญจน�พร   0-5688-2607 08-6680-7173
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิวัติ   พิพัฒนสิริ 0-5688-2622 08-1888-0777
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิจิตร�   ตั้งกมลศรี 0-5688-2614 08-1680-9109
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สำ�อ�งค์    ทองดี 0-5688-2605 08-1962-9326
สว.(กพ.) พ.ต.ท. ปรีช�   ทองประเทือง 0-5688-2623 08-1862-6236
สว.(กบ.) พ.ต.ท.หญิง กฤติก�   เกษพ�นิช 0-5688-2609 08-1362-2929
สว.(กง.) พ.ต.ต.หญิง ทวี   โกสุม� 0-5688-2604 08-1886-6145
สว.(ง�นยุทธศ�สตร์) พ.ต.ท.หญิง สุม�ฆจิต   อยู่คง 0-5688-2611 08-1888-7646
สว.(ง�นป้องกัน) พ.ต.ท. อิสร�   ชื่นกลิ่น 0-5688-2507 08-6932-4190
สว.(ง�นกฎหม�ยและวินัย) พ.ต.ท. ธัชพล   สุคนธม�น   0-5688-2619 08-4538-3089
สว.(เทคโนฯ) พ.ต.ท.หญงิ ว�สกุ�ญจน์   เดช�โชคฐติวิฒัน์ 0-5688-2615 08-7142-4539

กองก�ากับการสืบสวน   

ผกก. พ.ต.อ. เทียนชัย   วิเศษเกรียงไกร  0-5688-2608 08-1682-3717
รอง ผกก. พ.ต.ท. สัญชัย   วร�พงษ์ลิขิต 0-5688-2608 08-1896-6682
รอง ผกก. พ.ต.ท. จีระศักดิ์   มหึเมือง 0-5688-2608 08-1886-7965
สวป. พ.ต.ต. พิเชษฐ   เส�แบน 0-5688-2608 08-5737-6518
สว. พ.ต.ท. ปฏิภ�ณ   เชี่ยวช�ญ 0-5688-2608 08-6324-2583
สว. พ.ต.ต. ธน�ภัสสร์   รุ่งรัตน์ 0-5688-2608 08-9638-4019
สว. ร.ต.อ. อรรฆพันธ์   บัวสำ�ลี 0-5688-2608 08-8293-2395
สว.(นปพ.) พ.ต.ต. สมศักดิ์   ช่องท้วม 0-5623-1783 08-9133-4258

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. คมสัน   จรัสศรี 0-5688-2618 [15] 08-1887-0181
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมควร   แก้วกันภัย   0-5688-2618 [15] 08-7735-9049
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัย   แก้วเกตุศรี 0-5688-2618 [15] 08-1829-4108
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ดำ�รงค์   ภู่ม�ลี 0-5688-2618 [15] 08-4505-3031
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จรุงจิร�   มณีศรี 0-5688-2618 [15] 08-1973-5500

สภ.เมืองนครสวรรค์       โทรศัพท์กล�ง  0-5688-1513    โทรส�รกล�ง  0-5622-1109  IP : 606134
ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   โฉมฉ�ย 0-5688-1513 08-2291-9119
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุรินทร์   จันทว�นิช 0-5688-1513 08-1532-7813
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิกิจ   ก้อนทองคำ� 0-5688-1513 08-1973-4547
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทรงคุณ   ศรีโสภ�พ 0-5688-1513 08-2174-9507
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เทศ   ต่วนชะเอม 0-5688-1513 08-1886-2209
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชวนันต์   ม่วงมิตร 0-5688-1513 08-4152-9660
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพโรจน์   น�วิก 0-5688-1513 08-0115-5621
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชิศณุพงศ์   สุริย�นนท์ 0-5688-1513 08-1838-3886
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ทองลอย 0-5688-1513 08-6591-3652
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อธิพงษ์   วุฒิวิวัฒนกุล 0-5688-1513 08-1373-3061
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญเชิด   จันทร์มณี 0-5688-1513 08-2225-9834
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ด�วเรือง   ภูมิจะ 0-5688-1513 08-1688-0242
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรกฤช   แสงพวง 0-5688-1513 08-1379-4265
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรพงษ์   สุขแย้ม 0-5688-1513 08-1879-3450
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงษ์เทพ   พรมดี 0-5688-1513 08-1114-4816
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กนกศักดิ์   ช้�งเย�ว์ 0-5688-1513 08-1532-1429
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�นุ   คุ้มนวล 0-5688-1513 08-6591-2194
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงษ์นริฐ   ภัคพงศ์รัตนกุล 0-5688-1513 08-5401-1495
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุทัศน์   ม่วงสุข 0-5688-1513 08-6737-3035
สวป. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   วิริยเขษม 0-5688-1513 08-1785-8479
สวป. พ.ต.ท. อุทัย   สุม�ลัย 0-5688-1513 08-6933-3366
สวป. พ.ต.ต. ม�วิน   ส�มล 0-5688-1513 08-6680-8998
สวป. พ.ต.ต. สมพงษ์   สิงห์เรือง 0-5688-1513 08-9638-0794
สว.สส. พ.ต.ต. พิสุทธิ์   รุ่งกลิ่น 0-5688-1513 08-1797-4460
สว.สส. พ.ต.ต. เขมณัฏฐ์   ภักดิ์แจ่มจรูญ 0-5688-1513 08-6935-2935
สว.จร. พ.ต.ท. หิรัญ   ภู่ตระกูล 0-5688-1513 08-9674-2222
สว.อก. พ.ต.ท. ประสงค์   บุญกรับพวง 0-5688-1513 08-3624-5556

สภ.บางม่วง     โทรศัพท์กล�ง  0-5627-6200    โทรส�รกล�ง  0-5627-6200   IP : 606135

ผกก. พ.ต.อ. โสฬส   แย้มศิริ 0-5627-6200 08-1956-5888
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ผลประส�ร 0-5627-6200 08-1661-8402
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�โนชญ์   สวนดอกไม้ 0-5627-6200 08-1886-8188
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐวัตร   มีมุข 0-5627-6200 08-1972-7302
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สำ�ร�ญ   สุขโต 0-5627-6200 08-2199-4055
สวป. พ.ต.ท. สุธี   อำ่�อุ่น 0-5627-6200 08-9960-5595
สว.สส. พ.ต.ต. จิรพัฒน์   ศรีเดช 0-5627-6200 08-2440-1658
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริโชติ   พันธ์งิ้ว 0-5627-6200 08-1036-4181

สภ.ลาดยาว     โทรศัพท์กล�ง  0-5627-1395    โทรส�รกล�ง  0-5627-1007   IP : 606136

ผกก. พ.ต.อ. อนุพันธ์   สุสม 0-5627-1395 [200] 08-1396-9024
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิทธิเดช   สุขอิ่มภูมี 0-5627-1395 [305] 09-0456-2541
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุท�ร   กันเชียง 0-5627-1395 [202] 08-1812-2274
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุธีระ   ช�ญสมร 0-5627-1395 [202] 08-0119-3031
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โชติ   ไกรสนิท    0-5627-1395 [211] 08-9563-2644
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วินัย   บุญเลิศ 0-5627-1395 [211] 08-1475-9559
สวป. พ.ต.ท. อนุช�   เทียมกลิ่น 0-5627-1395 [305] 08-1041-2290
สวป. พ.ต.ท. หม�ย   มั่งมี 0-5627-1395 [305] 08-9906-7297
สว.สส. พ.ต.ท. ธีรวุฒิ   สมสุข 0-5627-1395 [202] 08-6203-0890
สว.อก. พ.ต.ท. วินิต   ส�ระดิษฐ 0-5627-1395 [206] 08-1536-5215



ภ.6

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 455

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
สภ.บรรพตพิสัย     โทรศัพท์กล�ง  0-5627-9275    โทรส�รกล�ง  0-5627-9275   IP : 606137
ผกก. พ.ต.อ. เอกชัย   พัฒน�ดี 0-5627-9275 [100] 08-1684-8111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิทย�   ทับทิมไทย 0-5627-9275 [202] 08-1888-3289
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   เจริญสุขรุ่งเรือง 0-5627-9275 [413] 08-1707-3500
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   จำ�ปีเจริญสุข 0-5627-9275 [303] 08-1888-7400
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประหยัด   ดีเสมอ 0-5627-9275 [204] 08-9839-4210
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงกลด   รุ่งฉัตร 0-5627-9275 [208] 08-7850-9812
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรชุน   วุฒิเสมอเกียรติ 0-5627-9275 [204] 08-1972-5972
สวป. พ.ต.ท. รัฐกุล   ก๋�คำ� 0-5627-9275 08-0119-0100
สวป. พ.ต.ท. ชัยณรงค์   อ่องยิ้ม 0-5627-9275 08-9811-5656
สว.สส. พ.ต.ท. สุทัศน์   บัวทิม 0-5627-9275 [413] 08-6368-7657
สว.อก. พ.ต.ท. โสภณ   น�คจรุง 0-5627-9275 08-1971-2585

สภ.หนองกรด     โทรศัพท์กล�ง  0-5628-8206, 0-5628-8198    โทรส�รกล�ง  0-5628-8206  IP : 606138
สว. พ.ต.ท. รัง   ด�วดึงส์ 0-5628-8206 08-9642-5717
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อมร   ไวยหงษ์ 0-5628-8206 08-7734-9991

สภ.เก้าเลี้ยว     โทรศัพท์กล�ง  0-5629-9379  โทรส�รกล�ง  0-5629-9379   IP : 606139
ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์   ศรีน�รอด 0-5629-9379 08-1877-5677
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติภพ   ธวัชชัยวิสุทธิ์ 0-5629-9379 08-1038-8663
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิเชียร    พรมอุทัย 0-5629-9379 08-6926-9471
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วสันต์   คงอินทร์ 0-5629-9379 08-1680-2273
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกียรติช�ย   อุ่นศรี 0-5629-9379 08-1038-3083
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อมร   ไวยหงษ์ 0-5629-9379 08-1344-2182
สวป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   สัคควงศ์ 0-5629-9379 08-1828-5874
สวป. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์   ถ�วรอ้�ย 0-5629-9379 08-1046-0783
สว.สส. พ.ต.ต. อัคนิตย์   เกตุมณี 0-5629-9379 08-4622-1601
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กัณทิม�   ศิริเขตก�รณ์ 0-5629-9379 08-1786-6004

สภ.โกรกพระ     โทรศัพท์กล�ง   0-5629-1253    โทรส�รกล�ง  0-5629-1254   IP : 606140
ผกก. พ.ต.อ. เผ่�พงศ์   พูร�ษฎร์ 0-5629-1253 [100] 09-3135-9146
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   เมฆพัฒน์ 0-5629-1253 [200] 08-9957-3443
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   ชูเทพทิพย์ 0-5629-1253 [202] 08-6214-9937
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุพจน์   นพอ�ภรณ์ 0-5629-1253 [300] 08-1887-1142
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชยพัทธ์   กลำ่�พ�ร� 0-5629-1253 [312] 08-1981-2508
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศุภณัฐ   โพธิ์พึ่ง 0-5629-1253 [312] 08-6664-1642
สวป. พ.ต.ต. พูลศักดิ์   ฤทธิเดช 0-5629-1253 [314] 08-4812-7137
สว.สส. พ.ต.ต. ไพโรจน์   สถิตย์พงษ์ 0-5629-1253 [202] 08-5180-3432
สว.อก. พ.ต.ท. โชติฐกรณ์   สมบูรณ์กิตติกร 0-5629-1253 [500] 08-3961-9225

สภ.พยุหะคีรี       โทรศัพท์กล�ง  0-5627-8304-5     โทรส�รกล�ง  0-5627-8304   IP : 606141
ผกก. พ.ต.อ. สนองเดช   เดชวัชรนนท์ 0-5627-8304-5 [100] 08-6366-2828
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชลันธร   บริบุญวงค์ 0-5627-8304-5 08-1887-7721
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เพท�ย   ทัพมงคล 0-5627-8304-5 [305] 08-9488-9969
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ปั้นทอง 0-5627-8304-5 08-9856-6060
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติภพ   โพฒิพนิด 0-5627-8304-5 08-7504-4352
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิษณุ   รักษ�จันทร์ 0-5627-8304-5 08-7313-6633
สวป. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   อ่องยิ้ม 0-5627-8304-5 [306] 08-6737-4078
สวป. พ.ต.ท. มงคล   ดีพิจ�รย์ 0-5627-8304-5 [312] 08-3397-4241
สว.สส. พ.ต.ท. สุพจน์   ศรีรัตนะ 0-5627-8304-5 08-9461-3353
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ณหทัย   เพ็ชรอินทร์ 0-5627-8304-5 [213] 08-8273-7027

สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว     โทรศัพท์กล�ง  0-5620-4111    โทรส�รกล�ง  0-5620-4119   IP : 606142

ผกก. พ.ต.อ. ธรรมนูญรัฐ   ทวีกุล 0-5620-4111 08-1847-2406
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรน�ท   หมื่นสุวรรณ์ 0-5620-4111 08-9461-0999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�สวัฒน์   เขตร์วิทย์ 0-5620-4111 08-1888-2076
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วีระ   เกตุส�คร 0-5620-4111 08-1886-1631
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ญ�ณวรรธน์   ธนฐับวรลกัษณ์ 0-5620-4111 08-4622-6660
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   เสวยทรง 0-5620-4111 08-1886-4028
สว.สส. พ.ต.ท. อัครเดช   บุญเกตุ   0-5620-4111 08-1727-7029
สว.อก. พ.ต.ท. สิริกุล   ข�วแก้ว   0-5620-4111 06-1230-1992

สภ.ตาคลี  โทรศัพท์กล�ง 0-5626-1111, 0-5626-1702-3, 0-5626-1304 โทรส�รกล�ง 0-5626-1285 IP : 606143

ผกก. พ.ต.อ. ธีระพงษ์   ฤทธิ์จรูญ 0-5626-1111 08-6445-7124
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   ชอบท�งศิลป์ 0-5626-1111 08-1424-3113
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดโช   ยิ้มพงษ์ 0-5626-1111 08-1620-7851
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไกรฤกษ์   เกตุจิตร 0-5626-1111 08-1532-3265
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิกร   ไชยประพันธ์ 0-5626-1111 08-4050-7313
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิธิพจน์   จันอัครพงศ์ 0-5626-1111 08-5729-7863
สวป. พ.ต.ท. ธัชชัย   น�คจรุง 0-5626-1111 09-0941-5282
สวป. ร.ต.อ. วร�ยุทธ   กิติชัยชน�นนท์ 0-5626-1111 08-3165-9977
สว.สส. พ.ต.ท. เลอศักดิ์   ตุมรสุนทร 0-5626-1111 08-1941-7979
สว.ธร. พ.ต.ท. สำ�อ�งค์   ทองดี 0-5626-1111 08-1962-9326

สภ.จันเสน     โทรศัพท์กล�ง  0-5633-9199     โทรส�รกล�ง  0-5633-9199   IP : 606144

ผกก. พ.ต.อ. อ�ชวิน   สิงหะผลิน 0-5633-9199 08-1596-6669
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   ห่�นดำ� 0-5633-9199 08-1888-6545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   แช่มสนิท 0-5633-9199 08-9857-6020
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นุม�ศ   สุวร�ช 0-5633-9199 08-1785-8835
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์   สโมสร 0-5633-9199 08-7055-1892
สวป. พ.ต.ต. ธรรมจักร์   ยอนแมมะดัน 0-5633-9199 08-6935-9115
สว.สส. พ.ต.ท. อุดม   ประดับศรี 0-5633-9199 08-4112-2339
สว.อก. พ.ต.ท. ทวีสุข   ใหญ่มีศักดิ์ 0-5633-9199 08-1939-5930
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สภ.ตากฟ้า     โทรศัพท์กล�ง  0-5624-1444, 0-5624-1455     โทรส�รกล�ง  0-5624-1455  IP : 606145

ผกก. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   พรกระแส 0-5624-1455 08-1707-3565
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ณฐพล   กัมพูศิริพันธุ์ 0-5624-1455 08-1971-2287
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภกฤษณ์   บุญมี 0-5624-1455 08-0257-5115
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีระศักดิ์   สุทธิสวรรค์ 0-5624-1455 08-3330-0355
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทิน   มูลศิริ 0-5624-1455 08-7208-3538
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   มห�วงศนันท์ 0-5624-1455 08-7848-8862
สวป. พ.ต.ท. ประเวศน์   หริรักษ์ 0-5624-1455 08-6088-9671
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   อยู่ยงค์ 0-5624-1455 08-9857-6689
สว.สส. พ.ต.ต. จักร�วุธ   จันทร์โชค 0-5624-1455 08-4955-1991
สว.อก. พ.ต.ท. สมยศ   วงษ์พิมพ� 0-5624-1455 08-9581-8720

สภ.ไพศาลี     โทรศัพท์กล�ง  0-5625-9287-8      โทรส�รกล�ง  0-5625-9287   IP : 606146

ผกก. พ.ต.อ. สนั่น   ดงเวหน 0-5625-9288 08-1785-8955
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์   ส�รพ�นิช 0-5625-9288 08-1536-4747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรุฒม์   ช่�งทุ่งใหญ่ 0-5625-9288 08-2790-3585
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ลือชัย   แตงร่ม 0-5625-9288 08-4594-4887
สวป. พ.ต.ท. ชินวัฒน์   ปั้นน�ค 0-5625-9288 08-1041-1110
สวป. พ.ต.ท. พรรณ   เจริญสม 0-5625-9288 08-9207-5422
สว.สส. พ.ต.ท. ประเชิญ   จันทร์เถื่อน 0-5625-9288 08-9491-5876
สว.อก. พ.ต.ท. ปรีช�   ระวังถ้อย 0-5625-9288 08-9969-1402

สภ.ตะคร้อ       โทรศัพท์กล�ง 0-5635-7223      โทรส�รกล�ง  0-5635-7223   IP : 606147

สวญ. พ.ต.ท. เยี่ยมยุทธ   แสงเส้น 0-5635-7223 08-1908-1168
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธกฤต   ยอดสุทธิ 0-5635-7223 08-6680-6622
สวป. พ.ต.ต. วรินทร์   นันท์พงศ์ 0-5635-7223 09-1024-5879
สว.สส. พ.ต.ท. นิเวศน์   สว่�งศรี 0-5635-7223 09-4620-1913

สภ.หนองบัว     โทรศัพท์กล�ง  0-5625-1434      โทรส�รกล�ง  0-5625-1434   IP : 606148 
ผกก. พ.ต.อ. นิติศักดิ์   แก้วอ้น 0-5625-1434 09-1839-7125
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ครรชิต   ช�ตินันท์ 0-5625-1434 08-0555-2945
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักด�   ศูนย์สุวรรณ์ 0-5625-1434 08-1982-2621
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุรพล   ศรีนวกะตระกูล 0-5625-1434 08-9640-5826
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิช�   ปวรกฤษฏ์ 0-5625-1434 08-9439-2969
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เนตร   เรืองคำ� 0-5625-1434 08-0681-4567
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิช�ญ   ศรีบรรเท� 0-5625-1434 08-8147-1169
สวป. พ.ต.ท. สมพิศ   ผ�สุกศ�สตร์ 0-5625-1434 08-1862-3149
สวป. พ.ต.ท. เตโชทัย   รื่นรมย์ 0-5625-1434 09-3282-9191
สว.สส. พ.ต.ท. บุญเกื้อ   จุลรอด 0-5625-1434 08-4050-8372
สว.อก. พ.ต.ต. ทรงธรรม   เดชปั้น 0-5625-1434 08-9461-4555
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สภ.ท่าตะโก     โทรศัพท์กล�ง  0-5624-9343      โทรส�รกล�ง  0-5624-9343   IP : 606149
ผกก. พ.ต.อ. ชูสิทธิ์   วงษ์บุรี 0-5624-9343 08-1887-6965
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ไชยฮะนิจ 0-5624-9343 08-1532-5989
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   พรเจริญสมบัติ 0-5624-9343 08-2885-1255
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   ขุนภักดี 0-5624-9342 08-1284-1614
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เรวัติ   ศิริตื้นลี 0-5624-9342 08-7064-4558
สวป. พ.ต.ท. วรรณกร   ถ�วรผล 0-5624-9343 08-1753-1652
สว.สส. พ.ต.ท. สุรชัย   แช่มช้อย 0-5624-9343 08-7200-6784
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุม�ฆจิต   อยู่คง 0-5624-9349 08-1888-7646

สภ.ชุมแสง     โทรศัพท์กล�ง  0-5628-2298, 0-5628-3224      โทรส�รกล�ง  0-5628-3224   IP : 606150

ผกก. พ.ต.อ. สมชัย   มลฑ� 0-5628-2298 08-1828-3434
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   แก้วแสงทองเจริญ 0-5628-2298 08-1971-6073
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิเชษฐ์   ภู่ทอง 0-5628-2755 08-1567-8407
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันชัย   พัฒนพงษ์ 0-5628-2298 08-6750-4101
สวป. พ.ต.ท. ชญ�นนท์   สุขเนียม 0-5628-2755 08-1785-3148
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงยศ   ลอยเมฆ 0-5628-2755 08-7209-6211
สว.อก. พ.ต.ต. สุภ�พ   อุ่นศรี 0-5628-2298 08-1931-8180

สภ.แม่วงก์     โทรศัพท์กล�ง  0-5623-8054       โทรส�รกล�ง  0-5623-8054   IP : 606151
ผกก. พ.ต.อ. อิทธิ   ชำ�น�ญหมอ 0-5623-8054 [509] 08-1532-4832
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   สิ่งห์ไกร 0-5623-8054 [305] 08-7410-2299
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โยธิน   สมบูรณ์ศิริ - 08-1827-0498
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประเสริฐ   จักษุรุ่งฤทธิ์ระวี - 08-1379-2900
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์รัตน์   แก้วประดิษฐ์ - 08-1972-6677
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ดำ�รงค์   ภู่ม�ลี - 08-1971-1462
สวป. พ.ต.ท. ประไพ   เมฆสุข - 08-1973-2455
สว.สส. พ.ต.ท. มงคล   ฮดโท - 08-9839-7729
สว.อก. พ.ต.ต. ฉัตรเพรช   ศิล� 0-5623-8054 [305] 09-8765-1719

สภ.แม่เล่ย์     โทรศัพท์กล�ง  0-5629-5101       โทรส�รกล�ง  0-5629-5101    IP : 606152
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   เทือกแถว 0-5629-5101 08-1972-3725
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกชัย   น�คร�ช 0-5629-5101 08-1886-7374
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันติชัย   พูลเขียว 0-5629-5101 09-4603-3020
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทรงพล   สุ่มนิล 0-5629-5101 08-0684-9797
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรเดช   ป�นพรมธำ�รง 0-5629-5101 08-1972-6138
สวป. พ.ต.ต. สุช�ติ   รอดขวัญ 0-5629-5101 08-3107-1895
สว.สส. พ.ต.ท. อิสร�   ชื่นกลิ่น 0-5629-5101 08-6932-4190
สว.อก. พ.ต.ต. เทพพิทักษ์   น�รถพินิจ 0-5629-5101 08-5052-7195

สภ.แม่เปิน     โทรศัพท์กล�ง  0-5688-7191        โทรส�รกล�ง  0-5688-7191   IP : 606153
ผกก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   ศักดิ์สุนทรศิริ 0-5688-7191 08-5130-3636
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ทองง�มขำ� 0-5688-7191 08-1886-4681
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิศนุพงษ์   ชื่นเช�ว์กิจ 0-5688-7191 08-1930-9240
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เปรมชัย   กุหล�บศรี 0-5688-7191 08-1887-9724
สวป. พ.ต.ต. ไกรวัฒน์   ก�ระวิง 0-5688-7191 08-6210-6234
สว.สส. พ.ต.ท. ศักด�   แยกผิวผ่อง 0-5688-7191 08-1972-2059
สว.อก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   คำ�โย 0-5688-7190 08-9839-7886

สภ.ชุมตาบง   โทรศัพท์กล�ง  0-5629-3063, 0-5629-3064   โทรส�รกล�ง  0-5629-3063  IP : 606154
ผกก. พ.ต.อ. วิริยะบัณฑิต   สถิตย์สุวช�ติ 0-5629-3063 08-1888-4564
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุบิน   ไกรศรี 0-5629-3063 08-6091-9285
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประยงค์   ฟักทอง 0-5629-3063 08-1886-2366
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธีรพัณธ์   โพธิ์แก้วกีรติ 0-5629-3063 08-4688-3007
สวป. พ.ต.ท. ภูเบศร์   เหมพิจิตร 0-5629-3063 08-9959-6974
สว.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   พันธร�ช 0-5629-3063 09-1283-2589
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จรุงจิร�   มณีศิริ 0-5629-3063 08-1973-5500

สภ.หนองปลิง       โทรศัพท์กล�ง  0-5625-5191     โทรส�รกล�ง  0-5625-5191   IP : 606155
ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ   หงษ์ทอง 0-5625-5191 08-1343-3001
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อังค�ร   อุทัยพันธุ์ 0-5625-5191 08-6938-5216
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรูญ   ล�โพธิ์ 0-5625-5191 08-5053-4345
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธำ�รง   จิกิตศิลปิน 0-5625-5191 08-6925-1221
สวป. พ.ต.ท. ช�ติ   ใจคำ�สุข 0-5625-5191 09-7946-4642
สว.สส. พ.ต.ท. ธนัญชัย   ยศอ�จ 0-5625-5191 08-9119-4342
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นภ�พร   จันทร์แจ้ง 0-5625-5191 08-9570-4042

สภ.บางประมุง        โทรศัพท์กล�ง  0-5620-2124    โทรส�รกล�ง  0-5620-2124   IP : 606156
สว. พ.ต.ท. เสวก   ระฆั่งทอง 0-5620-2124 08-1962-0049
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โชติพิสิฐ   บุญชู 0-5620-2124 08-1887-8916
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   แก้วม�ล� 0-5620-2124 08-1707-6562

ต�ารวจภูธรจังหวัดพจิติร		 Phichit	Provincial	Police	
166   ถนนศรีมาลา  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์กลาง  0-5661-3868   โทรสารกลาง  0-5661-3869   IP : 606157

Web Site : www.phichit.police.go.th          E-mail : phichit@police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. กฤษณะ   ศิริปิยะวัฒน์ 0-5661-3871 08-1443-3536
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   มวญนร�    0-5661-3860 08-9721-1714
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิสิษฐ์   ทรัพย์สิน   0-5661-3875 08-1942-8001
รอง ผบก. พ.ต.อ. อิทธิพัทธ์   อยู่สวัสดิโชติ 0-5661-3876 08-0600-3002
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   นร�พิสุทธิ์ 0-5661-3874 08-1973-5831
รอง ผบก. พ.ต.อ. สำ�เริง   ง�มรัตน์ 0-5661-3861 08-4752-2205
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. วฤธ   บรรเจิดกิจ 0-5661-3870 08-6211-6480

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. จิรทีปต์   ทองอร่�มฐิติโชติ 0-5661-3868 09-1843-2476
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พรนภ�   ถึงทรัพย์ 0-5661-3864 09-0972-2047
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สิริพร   ผลม�ตย์ 0-5661-3865 09-3135-8884
สว.ฝอ.1 (กพ.) พ.ต.ท. สันติชัย   เล็กประเสริฐ 0-5661-3861 08-1727-1247
สว.ฝอ.2 (เทคโนฯ) พ.ต.ต. ม�นิตย์   จิตรเอก 0-5661-3862 09-5634-0373
สว.ฝอ.3 (นโยบ�ยฯ) พ.ต.ต. วิศ�ล   ศรีโพธิ์ 0-5661-3863 08-6101-5175
สว.ฝอ.4 (กบ.) พ.ต.ท. วิรัตน์   จันทร์หอม 0-5661-3864 08-1785-3902
สว.ฝอ.5 (ป้องกันฯ) พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   ภู่คำ�มี 0-5661-3865 09-1839-7659
สว.ฝอ.6 (กง.) พ.ต.ต. สุเมธ   จิตตระกูล 0-5661-3866 08-1622-8395
สว.ฝอ.7 (กม.) พ.ต.ท. ชนินทร์   ถ�วร 0-5661-3867 08-1674-3706

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ดิเรก   อินหันต์ 0-5661-3856 08-9755-2981
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�วุธ   เบ้�เพชร 0-5661-3857 08-1280-7877
สว. พ.ต.ท. ยินดี   เมฆโพธิ์ 0-5661-3857 08-1973-9451
สว. พ.ต.ต. วสุเทพ   ใจอินทร์ 0-5661-3869 08-4594-0660

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. นฤพัฒน์   คำ�ขุ้ย 0-5661-3858 08-9856-6188
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไกรภพ   จั่นเจริญ 0-5661-3858 08-3219-8161

สภ.เมืองพิจิตร     โทรศัพท์กล�ง  0-5699-0400       โทรส�รกล�ง  0-5699-0401   IP : 606158

ผกก. พ.ต.อ. ศิริโชติ   ธเนศร�ภ� 0-5699-0400 08-9895-1564
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรเชษฐ์   ไชยแสน 0-5699-0400 08-1886-2256
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระชัย   ศรีบุญจันทร์ 0-5699-0400 08-4048-0679
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์   เมฆอำ่� 0-5699-0400 08-6217-7505
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประทีป   ไพบูลย์ 0-5699-0400 08-1972-7166
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิชัย   นิลสิงห์ 0-5699-0400 08-3331-4555
สวป. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   หร่�ยพันธ์ 0-5699-0400 08-6199-5653
สวป. พ.ต.ท. นพปรีช�   เมืองลอย 0-5699-0400 08-2396-6900
สวป. พ.ต.ท. อโณทัย   ช้�งพินิจ 0-5699-0400 08-9644-1434
สว.สส. พ.ต.ท. ณธพงศ์   ใจเอื้อ 0-5699-0400 08-7839-3227
สว.จร. พ.ต.ท. ปกรณ์กิตติ์   ธนวรินทร์กุล 0-5699-0400 09-9298-9298
สว.อก. พ.ต.ต. ธวัชชัย   คำ�สวน 0-5699-0400 08-5727-0465

สภ.ตะพานหิน     โทรศัพท์กล�ง  0-5662-1087    โทรส�รกล�ง  0-5662-1114   IP : 606161
ผกก. พ.ต.อ. สันติรักษ์   อินทรข�ว 0-5662-1087 08-7839-7979
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   จันศรี 0-5662-1087 08-9960-9952
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิศูจน์   ศรีแสงทอง 0-5662-1087 08-5542-7675
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   ค�นทองดี 0-5662-1087 08-9961-5898
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิติพงษ์   อนันตรไพบูลย์ 0-5662-1087 09-8062-3075
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชวลิต   ศรีสนธิ์ 0-5662-1087 08-1886-9321
สวป. พ.ต.ท. พิษณุ   ชูแช่ม 0-5662-1087 08-1171-7563
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   เปลี่ยนเพ็ง 0-5662-1087 08-9452-1883
สว.อก. พ.ต.ท. ปรีช�   ดีบุก 0-5662-1087 08-1785-7099
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สภ.บางมูลนาก      โทรศัพท์กล�ง  0-5663-1022    โทรส�รกล�ง  0-5663-1022   IP : 606163
ผกก. พ.ต.อ. สุเมธ   เงินบำ�รุง 0-5663-1022 08-0685-6655
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถนอม   จิน�ว� 0-5663-1022 08-7205-9159
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จำ�เริญ   สีสังข์ 0-5663-1022 08-1785-2669
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   มังคะวัฒน์ 0-5663-1022 08-7844-8310
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงศักดิ์   อุตบัววงศ์ 0-5663-1022 08-6250-6946
สวป. พ.ต.ท. เทวินทร์   น�จ�รย์ 0-5663-1022 08-7207-2202
สว.สส. ร.ต.อ. ธยดล   ม�กทรัพย์ 0-5663-1022 08-1973-4204
สว.อก. ร.ต.อ. เกื้อกูล   เหล่�รอด 0-5663-1022 09-5635-8803

สภ.โพทะเล        โทรศัพท์กล�ง  0-5668-1109     โทรส�รกล�ง  0-5668-1458   IP : 606164
ผกก. พ.ต.อ. สุธี   เข็มร�ช 0-5699-1465 [100] 08-1971-2424
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิ์สุธี   คำ�มูล 0-5699-1465 [305] 08-6318-6046
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิรุฬห์   ศิล�พันธุ์ 0-5699-1465 [300] 08-1534-1705
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. มณฑล   ซื้อวัฒนชัย 0-5699-1465 [303] 08-6448-7849
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพ�ส   อินถ� 0-5699-1465 [303] 08-1533-3670
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มนู   ปิ่นใจ 0-5699-1465 [303] 08-6676-5531
สวป. พ.ต.ท. บุญเกื้อ   เซ็นน้อย 0-5699-1465 [200] 08-7198-4347
สว.สส. พ.ต.ท. นิภัทร์   มีมุสิทธิ์ 0-5699-1465 [401] 08-1734-0551
สว.อก. พ.ต.ต. ธีระ   เมฆข�ว 0-5699-1465 [304] 08-5667-5587

สภ.สามง่าม        โทรศัพท์กล�ง  0-5669-1242      โทรส�รกล�ง  0-5669-1132   IP : 606165
ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   แจ่มฟ้� 0-5669-1242 [200] 08-1379-4262
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จ�ตุรันต์   ยอดธีรสิทธิ์ 0-5669-1242 [118] 08-1309-4747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพล   คำ�ภ�ลอย 0-5669-1242 08-1953-5694
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรพงษ์   นุ่มอิ่ม 0-5669-1242 [107] 08-9434-0902
สวป. พ.ต.ท. ธงชัย   สุขเกษม 0-5669-1242 [108] 08-4819-2888
สว.สส. พ.ต.ต. สุช�ติ   เรือนวงค์ 0-5669-1242 08-3955-6455
สว.อก. พ.ต.ต. เสน่ห์   สุวรรณคีรี 0-5669-1242 08-1533-4794

สภ.โพธิ์ประทับช้าง      โทรศัพท์กล�ง  0-5668-9034     โทรส�รกล�ง  0-5668-9233   IP : 606167
ผกก. พ.ต.อ. ประส�ร   ห�ญธ� 0-5668-9034 08-7307-7224
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภีรภัทร   รัตนปริญญ�นนท์ 0-5668-9034 08-5049-8815
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนัญ   ทองตัน 0-5668-9034 08-1604-1356
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุรวัจน์   สุรวัฒน์มนตรี 0-5668-9034 08-6611-7905
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   ช่�งเหล็ก 0-5668-9034 08-1886-1976
สวป. พ.ต.ท. เสมียร   สิงห์ทอง 0-5668-9034 08-1283-0415
สว.สส. พ.ต.ท. เอกชัย   ชินร�ช 0-5668-9034 08-6735-5939
สว.อก. พ.ต.ท. ชัยยะ   พร�นระวัง 0-5668-9034 08-6929-3277

สภ.วังทรายพูน     โทรศัพท์กล�ง  0-5669-5611      โทรส�รกล�ง  0-5669-5610   IP : 606168
ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   ต่วนชะเอม 0-5669-5611 [100] 08-1339-6616
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูเบศ   เส้นข�ว 0-5669-5611 08-1443-9487
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐณพล   อริวรรณ� 0-5669-5611 [401] 08-9856-2439
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จำ�รอง   ง�มลำ�ยวง 0-5669-5611 08-1324-2339
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อภิสิทธิ์   สุโทส�  0-5669-5611 08-1137-3590
สวป. พ.ต.ต. สมบัติ   จันทิมี 0-5669-5611 09-8004-2499
สว.สส. พ.ต.ต. ฉลอง   ศรีอุ่นดี 0-5669-5611 [400] 08-9437-8808
สว.อก. พ.ต.ท. นพดล   จิระสถิตย์ 0-5669-5611 [207] 08-9821-5104

สภ.ทับคล้อ       โทรศัพท์กล�ง  0-5665-4544     โทรส�รกล�ง  0-5664-1399   IP : 606169
ผกก. พ.ต.อ. พ�ยัพ   ค้�ข�ย 0-5664-1399 08-1887-2241
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชย�   พรวิกุลรัตน� 0-5664-1399 08-9566-1020
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   สนิทม่วง 0-5664-1399 08-1886-7298
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิทย�   มณีวรรณ 0-5664-1399 08-1971-6189
สวป. พ.ต.ต. รหัท   น�มวิล� 0-5664-1399 08-8583-9022
สว.สส. พ.ต.ท. วิทย�   ทมิฬชัย 0-5664-1399 08-1972-9892
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   คำ�ต� 0-5664-1399 08-9934-3447

สภ.วชิรบารมี      โทรศัพท์กล�ง  0-5690-0117     โทรส�รกล�ง  0-5690-0117   IP : 606170
ผกก. พ.ต.อ. ชยินธร   สุคนธร 0-5690-0117 08-6204-4515
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญญสิทธิ์   สุนทร 0-5690-0118 08-5050-9591
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรุฒ   คณ�นนท์ 0-5690-0119 08-6938-7474
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ม�นัส   บุญยิ้ม 0-5690-0120 08-6603-4108
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   พันม� 0-5690-0121 08-1707-0221
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   บุญธรรม 0-5690-0122 08-3627-2699
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สิวิเชียร   มั่นคง 0-5690-0123 08-6925-9836
สวป. พ.ต.ท. สิรวิชญ์   หัตถปะนิตย์ 0-5690-0124 08-3161-8008
สว.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ทองสุข 0-5690-0125 08-1785-5100
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุพัตร�  บุญส่ง 0-5690-0126 08-9702-0276

สภ.สากเหล็ก       โทรศัพท์กล�ง  0-5669-9192     โทรส�รกล�ง  0-5669-9192   IP : 606171
ผกก. พ.ต.อ. อภิวัฒน์   ไพฑูรย์ 0-5669-9192 08-1972-3720
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   แผลงปัญญ� 0-5669-9192 08-1603-4955
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัญญ�   ช�ญกูล 0-5669-9192 08-1971-8105
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทวี   ทองดอนเปลี่ยน 0-5669-9192 08-1264-5855
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประจวบ   ชูศรี 0-5669-9192 08-3237-8435
สวป. พ.ต.ท. สงกร�นต์   ป�นมณี 0-5669-9192 08-6911-8336
สว.สส. พ.ต.ท. วีรวัฒน์   บุญวัฒน์ 0-5669-9192 08-1596-8114
สว.อก. พ.ต.ท. อรรณพ   ประเสริฐ 0-5669-9192 08-9835-5247

สภ.ดงเจริญ       โทรศัพท์กล�ง  0-5665-7016     โทรส�รกล�ง  0-5665-7017   IP : 606172
ผกก. พ.ต.อ. อ�ทร   ชิ้นทอง 0-5665-7016 08-1986-8012
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัฒน�   วงษ์เสือนุ่ม 0-5665-7016 08-1886-3163
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิพงศ์   พงษ์ไพบูลย์ 0-5665-7016 08-1596-6405
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิสิทธิ์   อุดทะ 0-5665-7016 08-1785-5040
สวป. พ.ต.ต. ชัชฤทธิ์   เวฬุบรรณ 0-5665-7016 08-3955-6455
สว.สส. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   แพ่งสุภ� 0-5665-7016 08-7199-7575
สว.อก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   สุนันต๊ะ 0-5665-7016 08-1887-2504

สภ.บึงนาราง     โทรศัพท์กล�ง  0-5690-2260     โทรส�รกล�ง  0-5690-2260   IP : 606173

ผกก. พ.ต.อ. ชัยเสถียร   มณีจักร 0-5690-2260 08-1852-6347
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤติกร   ป�นผล 0-5690-2260 08-4594-1251
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์   ทองรวย 0-5690-2260 08-1680-1485
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ทองใบ 0-5690-2260 08-1973-0013
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัส   ผลปร�ชญ์ 0-5690-2260 08-9706-2047
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนันท์   เกียรติยศ 0-5690-2260 08-9839-9938
สวป. พ.ต.ต. คณณัฎฐ์   ศุภวัชรโยธิน 0-5690-2260 08-5064-7064
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   บัวสรวง 0-5690-2260 08-9479-4775
สว.อก. พ.ต.ต. ประเสริฐ   ชมดวง 0-5690-2260 08-1604-7675

สภ.วังหว้า         โทรศัพท์กล�ง  0-5666-2517      โทรส�รกล�ง  0-5690-3644   IP : 606162

สวญ. พ.ต.ท. สมบุญ   อิ่มเกิด 0-5690-3644 08-9857-9350
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิช�ติ   พรมสงฆ์ 0-5690-3644 08-1523-4554
สวป. พ.ต.ต. คมกฤช   แก้วชื่น 0-5690-3644 08-4166-7852
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   บุญเยี่ยม 0-5690-3644 08-1572-2377

สภ.หนองโสน      โทรศัพท์กล�ง  0-5690-1075     โทรส�รกล�ง  0-5690-1075   IP : 606166

สวญ. พ.ต.ท. ห�ญ   นิพมะบุตร 0-5690-1075 08-5271-5794
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจริญ   อนุเคร�ะห์ 0-5690-1075 08-1777-3056
สวป. พ.ต.ท. วิศิษ   นรมัตถ์ 0-5690-1075 08-9859-8666
สว.สส. พ.ต.ท. ไพร   ทองม่วง 0-5690-1075 08-9961-3972

สภ.บางลาย      โทรศัพท์กล�ง  0-5690-2907    โทรส�รกล�ง  0-5690-2907   IP : 606174

สว. พ.ต.ท. ณัฐพล   สุวรรณพงษ์ 0-5690-2907 08-9703-6322
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วสุ   เพ็งที 0-5690-2907 08-2767-8320

สภ.ย่านยาว       โทรศัพท์กล�ง  0-5660-5090     โทรส�รกล�ง  0-5660-5090   IP : 606159

สว. พ.ต.ท. บรรจบ   อุท�โย 0-5660-5090 08-4608-1082
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บัญช�   วิจิตรพงษ� 0-5660-5090 08-1973-2513
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยโรจน์   สวนนุ่ม 0-5660-5090 08-6210-0929

สภ.ดงป่าค�า        โทรศัพท์กล�ง  0-5667-4171     โทรส�รกล�ง  0-5667-4171   IP : 606160
สว. พ.ต.ต. ภัทรพงศ์   อินวรรณ� 0-5667-4171 08-9856-4363
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�นวย   สอนมี 0-5667-4170 08-1668-5723
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ต�ารวจภูธรจังหวัดพษิณุโลก		 Phitsanulok	Provincial	Police
234  หมู่ 5  ต�าบลหัวรอ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์กลาง  0-5525-9000, 0-5525-1202, 0-5525-1520 โทรสารกลาง  0-5525-9000   IP : 606175

Web Site : www.plpolice.com  E-mail : techno@plpolice.com

ผบก. พล.ต.ต. พิสิฐ   ตันประเสริฐ 0-5523-1177 08-6164-4040
รอง ผบก. พ.ต.อ. พยูห์   ธนะศรีสืบวงศ์ 0-5525-1560 08-1887-6125
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิคม   สภ�พพร 0-5525-1640 08-3211-7611
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนตรี   ชุติพงษ์วิเวท 0-5525-1202 [304] 08-1379-0166
รอง ผบก. พ.ต.อ. กำ�ธร   จันที 0-5525-1227 08-6565-7888
รอง ผบก. พ.ต.อ. ส�รนัย   คงเมือง 0-5525-1226 08-1973-4141
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุช�ติ   โสรัจจ์ 0-5525-1480 08-1675-7890
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ยุทธพล   หินแก้ว 0-5525-8880 08-5438-1322

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อ�คม   ช้�งพล�ยแก้ว 0-5525-1202 [308] 08-8438-8209
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุดสย�ม   ภูมิประเสริฐ 0-5525-1202 [310] 08-6200-2586
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธณัทอร   บุญประสพ 0-5525-1202 [309] 08-6929-1933
สว.ฝอ.1 (กพ.) พ.ต.ท. นิธิพัฒน์   ภูษิต 0-5525-8868 08-0518-4848
สว.ฝอ.2 (ก�รข่�ว) ร.ต.อ. วีระพล   กันธวงศ์ 0-5525-1228 08-5036-1406
สว.ฝอ.3 (ยศ.) พ.ต.ต. สมเกียรติ   ร�ชเฉลิม 0-5524-4188 08-9565-6490
สว.ฝอ.4 (กบ.) พ.ต.ท. บรรจง   นุผัด 0-5525-1680 08-3203-0333
สว.ฝอ.5 (เทคโน) พ.ต.ท. สมศักดิ์   หมูคำ�หล้� 0-5525-1202 [205] 08-3622-4968
สว.ฝอ.6 (กง.) พ.ต.ท.หญิง สุเมธต�   ทับอินทร์ 0-5525-1852 08-2773-7257
สว.ฝอ.7 (นก.) พ.ต.ท. สถิต   ไชยยะ 0-5525-1202 [207] 08-1785-9027

กลุ่มงานสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ปิติ   นฤขัตรพิชัย 0-5525-8126 08-9961-3120
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทัพพ์เศรษฐ์   เขื่อนแก้ว 0-5525-8126 08-9857-9900
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุชิต   อุดมภักดี 0-5525-8126 08-1671-0936
สวป. พ.ต.ต. ชัย   ถิ่นนำ้�ใส 0-5525-8126 08-9029-4152
สว. พ.ต.ท. ช�ญวุธ   ไชยรุ่งเรือง 0-5525-8126 08-1348-4433
สว. พ.ต.ต. ทวิช   ถึงจันทร์ 0-5525-8126 08-7827-7711
สว. พ.ต.ต. เอกภพ   พรมร�ช 0-5525-8126 08-9155-4760
สว.(นปพ.) พ.ต.ท. ห�ญศักดิ์   ม่�นต� 0-5525-8126 08-1534-3557

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. คีรี   เกียรติส�ร 0-5523-1178 08-9961-5697
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยสพนต์   พวงทอง 0-5523-1178 08-0987-7273

สภ.เมืองพษิณโุลก    โทรศพัท์กล�ง 0-5525-8777, 0-5522-5022  โทรส�รกล�ง  0-5525-8125 IP : 606176
ผกก. พ.ต.อ. ดำ�รงค์   หมื่นอ�จยิ้ม 0-5525-8777 08-1533-3449
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ส�ม�รถ   จูเทศ 0-5525-8777 08-6680-7031
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิเชฐพงษ์   ธน�บูรณศักดิ์   0-5525-8777 08-1953-4541
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นิเวศน์  เพชรดี   0-5525-8777 08-1972-2077
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จรัญ   บุญมี 0-5525-8777 08-0600-2662
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประเสริฐ   กองเกียรติเจริญ   0-5525-8777 08-1707-8338
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พุฒินนท์   คงเสมอ 0-5525-8777 08-7527-0357
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเชียร   แก้วจ�เครือ 0-5525-8777 08-7839-2361
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อรรถพันธ์   วันแก้ว 0-5525-8777 08-5877-3652
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นนทวร   สีอินทร์ 0-5525-8777 08-5811-5353
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชยวิญญ์   อินทรทรัพย์ 0-5525-8777 08-1888-5558
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. รวิกร   อุกฤษฏ์มโนรถ 0-5525-8777 08-1887-3542
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิเชษฐ   ปันก�วี 0-5525-8777 08-6932-1197
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มนตรี   แดงดี 0-5525-8777 08-7736-5329
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอกชัย   พรมทอง 0-5525-8777 08-9958-8071
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สันตศิริ   เมตต�วงศ์ 0-5525-8777 08-9461-2260
สวป. พ.ต.ท. ปริญญ�   ทองม� 0-5525-8777 08-6446-9171
สวป. พ.ต.ท. สุเมธ   สุนะ 0-5525-8777 08-1680-9542
สวป. พ.ต.ต. ธวัชชัย   คงมั่น 0-5525-8777 08-6694-4959
สวป. พ.ต.ต. เจษฎ�   แก้วจ�เครือ 0-5525-8777 08-6609-4460
สว.สส. พ.ต.ท. เทพฤทธิ์   สิงห์สถิตย์ 0-5525-8777 08-4812-6630
สว.จร. พ.ต.ท. ปฏิพล   มหัทธนวิศิษฏ์ 0-5525-8777 08-9191-4434
สว.อก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   มหิตธิ 0-5525-8777 08-9494-9252

สภ.วังน�้าคู้      โทรศัพท์กล�ง  0-5538-6080     โทรส�รกล�ง  0-5538-6166   IP : 606177
สวญ. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ   ปร�บศรีภูมิ 0-5538-6080 08-1888-3223
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   ศรีโมร� 0-5538-6080 08-4989-1416
สวป. ร.ต.อ. วิสัญ   เรืองฤทธิ์ 0-5538-6080 08-9460-9776
สว.สส. พ.ต.ท. วสุวัฒน์   โภคินดิษฐวัฒน์ 0-5538-6080 08-9703-4849

สภ.บางกระทุ่ม     โทรศัพท์กล�ง  0-5539-1012    โทรส�รกล�ง  0-5539-1012  IP : 606178
ผกก. พ.ต.อ. ทรงพล   สังข์เกษม 0-5539-1012 08-1530-2606
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   แสงไพบูลย์ 0-5539-1012 08-1475-7173
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัฐศรัณย์   เกตุสิงห์น้อย 0-5539-1012 08-4484-5151
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุภ�กรณ์   บุญคง 0-5539-1012 08-6917-2082
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนู   ขำ�โอด 0-5539-1012 08-1424-5201
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รักถิ่น   บำ�รุงศรี 0-5539-1012 08-7575-9260
สวป. พ.ต.ท. ธรรมนูญ   ศรีแสง 0-5539-1012 08-9704-5692
สว.สส. พ.ต.ท. ภูวเนศวร์   ภูวเนร์บดี 0-5539-1012 08-2661-4493
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง อุไรลักษณ์   น�คจรุง 0-5539-1012 08-1146-5699

สภ.เนินกุ่ม     โทรศัพท์กล�ง  0-5599-2755    โทรส�รกล�ง  0-5599-2755   IP : 606179
สวญ. พ.ต.ท. ธนกฤษ   พ�ภิรมย์ 0-5599-2755 08-1807-4938
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิเชียร   ม�อยู่ 0-5599-2755 09-4619-9898
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุทิน   ควรชม 0-5599-2755 08-1283-8447
สวป. พ.ต.ท. สืบศักดิ์   แสนเตปิน 0-5599-2755 08-1953-7989
สว.สส. พ.ต.ต. รวิกร   ทองดี 0-5599-2755 08-7318-3131

สภ.บางระก�า    โทรศัพท์กล�ง  0-5537-1178    โทรส�รกล�ง  0-5537-1177   IP : 606180
ผกก. พ.ต.อ. นิวัฒน์   น�คโสมกุล 0-5537-1178 08-7846-2818
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจริญ   พิทักษ์นิติวุฒิ 0-5537-1178 08-1533-1816
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประวิทย์   แหวนหล่อ 0-5537-1178 08-1972-3123
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชูชีพ   แป้นเมือง 0-5537-1178 08-9640-8540
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกตุชัย   น�สอน 0-5537-1178 08-1675-3721
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุบล   กันทะเขียว 0-5537-1178 08-1888-3075
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิช�ญ   บัวศักดิ์ 0-5537-1178 08-3620-3366
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   ร�ชวงค์ 0-5537-1178 08-1887-8517
สว.สส. พ.ต.ท. สุรก�นต์   มุดช�เคน 0-5537-1178 08-7202-1188
สว.อก. พ.ต.ท. ปวริศ   สอนวิชัย 0-5537-1178 08-1953-4459

สภ.นิคมสร้างตนเอง     โทรศัพท์กล�ง  0-5526-8158   IP : 606181
สวญ. พ.ต.ท. วิเลิศ   รุ่งโรจน์ 0-5526-8158 08-1785-3696
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โพธิ์เงิน   ขันติวิริยะว�ณิชย์ 0-5526-8158 08-4925-1720
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ฤทธิ์เนติกุล 0-5526-8158 08-9531-5626
สวป. พ.ต.ต. เอกฤทธิ์   จีระมณีมัย 0-5526-8158 08-9846-5041
สว.สส. พ.ต.ท. จิตตพงษ์   วิชญ�ปกรณ์ 0-5526-8158 08-1529-6599

สภ.ชุมแสงสงคราม    โทรศัพท์กล�ง 0-5598-0241   IP : 606182
สว. พ.ต.ท. นิติกรณ์   คำ้�จุน 0-5598-0241 08-9445-1661
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนุช�   เนตรจินด� 0-5598-0241 09-5641-0161

สภ.วังทอง     โทรศัพท์กล�ง  0-5531-1333    โทรส�รกล�ง  0-5531-1758   IP : 606183
ผกก. พ.ต.อ. ธรธวัช   แจ่มอุดมโชต 0-5531-1758 08-9960-9967
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เนวิน   ก�หลง 0-5531-1758 08-6590-9580
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภณสุ   เหลืองรัชน�ท 0-5531-1333 08-5950-4965
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ญชัย   ห�แก้ว 0-5531-1333 08-5707-6120
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูสิทธิ์   อิ่มหนำ� 0-5531-1333 08-3161-1513
สวป. พ.ต.ท. วรทัศน์   พิษณุรักษ� 0-5531-1333 08-1473-9779
สว.สส. พ.ต.ต. ส�ธิต   ตรีเทพ� 0-5531-1333 08-8293-0047
สว.อก. พ.ต.ท. สิรวิชญ์   ติวุต�นนท์ 0-5531-1333 08-9856-7544

สภ.แก่งโสภา    โทรศัพท์กล�ง  0-5529-3105-7    โทรส�รกล�ง  0-5529-3105   IP : 606184
ผกก. พ.ต.อ. จตุเดช   อยู่สวัสดิ์ 0-5529-3105-7 08-1973-2242
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พีระยุทธ   ไกรร�ช 0-5529-3105-7 08-1379-0001
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธีรเดช   แจ่มแจ้ง 0-5529-3105-7 08-1886-7413
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุพจน์   ท่วงที 0-5529-3105-7 08-1474-7978
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สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   โพธิ์ทองม� 0-5529-3105-7 08-9703-8279
สว.สส. ร.ต.อ. สุธรรม   อ้นอินทร์ 0-5529-3105-7 09-4446-3914
สว.อก. พ.ต.ต. พิสิฐ   ปิ่นแก้ว 0-5529-3105-7 08-7969-6129

สภ.พรหมพิราม     โทรศัพท์กล�ง  0-5536-9012    โทรส�รกล�ง  0-5536-9012   IP : 606185

ผกก. พ.ต.อ. สมนึก   ม�กมี 0-5536-9045 08-1877-9119
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บำ�รุง   แช่มเทศ 0-5536-9012 08-1379-4188
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   ทองน้อย 0-5536-9012 08-1395-9334
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เสริมศักดิ์   น้อยสอน 0-5536-9012 08-9640-4264
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิสิษฐ   อุ่นใจ 0-5536-9012 08-1888-6882
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญทิ้ง   อินทุภูติ 0-5536-9012 08-1887-3810
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนู   หรศ�สตร์ 0-5536-9012 08-1886-6108
สวป. พ.ต.ท. รณฤทธิ์   ใจว่อง 0-5536-9012 08-4592-2759
สว.สส. พ.ต.ท. รวมสิน   ปิยะสันต์ 0-5536-9012 08-1764-8133
สว.อก. พ.ต.ท. ทรงทร   มีอุดร 0-5536-9012 08-9640-2262

สภ.ดงประค�า    โทรศัพท์กล�ง  0-5500-9811    โทรส�รกล�ง  0-5500-9811   IP : 606186
สว. พ.ต.ท. นภดล   ดวงม�ตร์พล 0-5500-9811 08-6270-3767
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อนันท์   ธรรมอัน 0-5500-9811 08-9858-8814
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วัชรพงษ์   ธรรมวงศ์ 0-5500-9811 08-0677-7599

สภ.วัดโบสถ์     โทรศัพท์กล�ง  0-5536-1011    โทรส�รกล�ง  0-5536-1011   IP : 606187
ผกก. พ.ต.อ. เชิดศักดิ์   พูลเผ่�ดำ�รงค์ 0-5536-1011 08-1886-9922
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิตย์   นุชใย 0-5536-1011 08-0683-1468
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพันธ์   เดชสุนทรวัฒน์ 0-5536-1011 08-6990-4466
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิเตียน   ดีธงทอง 0-5536-1011 08-7738-7787
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเทพ   ม�ดิษฐ์ 0-5536-1011 08-6440-0647
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เสถียร   อ่อนทอง 0-5536-1011 08-6927-2861
สวป. พ.ต.ท. บัณฑิต   ท�เกตุ 0-5536-1011 08-1642-5976
สว.สส. พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ   โพธิ์เกิด 0-5536-1011 08-6201-3626
สว.อก. พ.ต.ต. พัชรพงษ์   ป�ลัว 0-5536-1011 08-6083-2525

สภ.นครไทย    โทรศัพท์กล�ง 0-5536-3191    โทรส�รกล�ง  0-5536-3191   IP : 606188
ผกก. พ.ต.อ. สุมิตร   มั่นเมือง 0-5536-3191 08-1972-6790
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เชิดพงศ์   พัวศรี 0-5536-3191 08-6936-9222
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คำ�นึง   เหมือนศรเพ็ง 0-5536-3191 08-1887-3081
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทธิพันธ์   วันที 0-5536-3191 08-7203-8685
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมยศ   บุญอินทร์ 0-5536-3191 08-1971-7588
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นฤน�จ   บุญจวง 0-5536-3191 08-4989-3652
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เสน่ห์   พรมรัตน์ 0-5536-3191 08-3624-9657
สวป. พ.ต.ท. ณัฐกิตติ์   สงค์มณี 0-5536-3191 08-1675-9998
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สวป. พ.ต.ท. สุเทพ   น�ควิโรจน์ 0-5536-3191 08-9562-3210
สว.สส. พ.ต.ต. ธนกฤต   อินภู่ 0-5536-3191 08-1234-4725
สว.อก. พ.ต.ท. ไตรรัตน์   สุขเอม 0-5536-3191 08-1740-1190

สภ.บ้านแยง    โทรศัพท์กล�ง  0-5599-1035    โทรส�รกล�ง  0-5599-1035   IP : 606189

สวญ. พ.ต.ท. ศิล�   ก�ระหัน 0-5599-1035 08-4622-4399
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. รังสรรค์   พูลนุช 0-5599-1035 08-1972-1701
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   ร�ชวงค์ 0-5599-1035 08-9961-1901
สว.สส. พ.ต.ท. ภูมิภัทร   เรืองสุกใส 0-5599-1035 08-2184-4016

สภ.นครชุม     โทรศัพท์กล�ง  0-5531-6784     โทรส�รกล�ง  0-5531-6784   IP : 606190
สว. พ.ต.ท. ธเนศ   เทียนแก้ว 0-5531-6784 08-8282-7290
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชีพ   ศรียศ 0-5531-6784 08-6206-6709

สภ.ชาติตระการ    โทรศัพท์กล�ง  0-5538-1266    โทรส�รกล�ง  0-5538-1045   IP : 606191

ผกก. พ.ต.อ. หทัยวัฒน์   จ�รุชัยนิวัฒน์ 0-5538-1266 08-1484-2961
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   หริ่มสืบ 0-5538-1266 08-6206-6709
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   ทองสุข 0-5538-1266 08-1533-6487
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จีรศักดิ์   ส�ยอุปร�ช 0-5538-1266 08-1596-8411
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธน�   โพธิ์ทอง 0-5538-1266 08-1533-0475
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุศิษฐ์   ป�รมีวิศิษฐ์ 0-5538-1266 08-1474-7559
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐวรรษ   พรมปลูก 0-5538-1266 08-1675-8697
สวป. พ.ต.ท. บุญส่ง   พุ่มรส 0-5538-1266 08-1972-1788
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   รัตนวดี 0-5538-1266 08-6199-2528
สว.อก. พ.ต.ต. ม�นพ   เนียรภ�ค 0-5538-1266 08-6774-7303

สภ.เนินมะปราง    โทรศัพท์กล�ง  0-5539-9072    โทรส�รกล�ง  0-5539-9072   IP : 606192
ผกก. พ.ต.อ. ทรงพร   รอดเสียงลำ้� 0-5539-9072 08-1807-8042
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภีมภณ   ม่วงศรี 0-5539-9072 09-5634-3997
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนะชัย   แสงศิริ 0-5539-9072 08-5737-4399
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จรัญ   ทิมัน 0-5539-9072 08-9568-3869
สวป. พ.ต.ท. สลัก   เหล่�ห� 0-5539-9072 08-6896-6351
สวป. พ.ต.ต. พงศ์พิสิษฐ์   ปัญญ� 0-5539-9072 08-9270-4101
สว.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์   ตร�ชื่นต้อง 0-5539-9072 08-0290-0445
สว.อก. พ.ต.ท. มงคลชัย   สงฆ์ประส�ทพร 0-5539-9072 08-1837-0042

สภ.ไทรย้อย      โทรศัพท์กล�ง  0-5599-2626    โทรส�รกล�ง  0-5599-2626   IP : 606193
สวญ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   พ�นทอง 0-5599-2626 08-1886-4253
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุพัฒน์   ก�วิน 0-5599-2626 08-4814-8080
สวป. พ.ต.ท. เช�ว์ลิต   จันทร์บ้�นคลอง 0-5599-2626 08-5379-3082
สว.สส. พ.ต.ต. ธน�พล   เมฆบุตร 0-5599-2626 08-1953-9945
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ต�ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์		 Phetchabun	Provincial	Police	
170 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต�าบลสะเดียง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

โทรศัพท์กลาง  0-5671-1006   โทรสารกลาง  0-5671-1011   IP : 606194

Web Site : http://www.phetchabun.police.go.th    E-mail : phetchabun@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อภิชำติ   ศิริสิทธิ์ 0-5671-1006 [201] 08-7086-8777
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปริญญ�   วิศิษฐฎ�กุล 0-5671-1006 [202] 08-8959-1956
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรถสิทธิ์   สุดสงวน 0-5671-1006 [203] 08-1553-4233
รอง ผบก. พ.ต.อ. สัณห์   โพธิ์รักษ� 0-5671-1006 [204] 08-1379-7484
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูช�ติ   น้อยคนดี 0-5671-1006 [205] 08-6547-9745
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�รักษ์   อ่อนแย้ม 0-5671-1006 [206] 08-1887-4685
รอง ผบก. พ.ต.อ. โสภณ   เพียรร่มทองไทย 0-5671-1006 [207] 08-1379-7484

ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.อ. ศุภณัฏฐ์   น�มนรเศรษฐ์ 0-5671-1006 [300] 08-6927-8528
รอง ผกก. พ.ต.ท. นร�ธิป   รัตนเจริญ 0-5671-1006 [300] 08-1971-6961
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัลลังก์   สินเจิมศิริ 0-5671-1006 [300] 08-9705-6700
สว.(นผ.) พ.ต.ท.หญิง พเย�ว์   น�ม� 0-5671-1006 [303] 08-1818-3085
สว.(งป./กง.) พ.ต.ท.หญิง ดวงใจ   มีอนันต์ 0-5671-1006 [306] 08-7200-7432
สว.(วน.) พ.ต.ท.หญิง สุนันท�   เทียบรัตน์ 0-5671-1006 [307] 08-4180-7024
สว.(ปอ.) พ.ต.ต. ชัชว�ล   สมจันต� 0-5671-1006 [303] 08-7200-6875
สว.(กบ.) พ.ต.ต. ณภัทร   แสงเมือง 0-5671-1006 [304] 08-1953-2153
สว.(เทคโนฯ) ร.ต.อ. อักษร   คำ�คุ้ม 0-5671-1006 [212] 08-1532-5108

กองก�ากับการสืบสวน 

ผกก. พ.ต.อ. สร�วุธ   สงวนสิน 0-5671-1473 08-1707-0339
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทนงศักดิ์   ใจหลวง 0-5671-1473 08-1818-8018
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประมุข   ปิ่นปลื้มจิตต์ 0-5671-1473 08-1986-5727
สว. พ.ต.ต. เอกลักษณ์   จิตช�ญวิชัย 0-5671-1473 08-9658-0505
สว. พ.ต.ต. เดือน   วัฒนสุข 0-5671-1473 08-9959-6178
สว. พ.ต.ต. ปฏิเวธ   ต�ลสุข 0-5671-1473 08-6296-8578
สว. ร.ต.อ. วิทวัส   บุศย์นำ้�เพชร 0-5671-1473 08-5164-1844

กลุ่มงานสอบสวน 

พงส.ผชช. พ.ต.อ. เสม�   สินสวัสดิ์ 0-5671-1006 [777] 08-9639-8123
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูวภัทร   ส�ยเพ็ชร 0-5671-1006 [777] 09-4709-0963
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัษฎ�วุธ   ยศวิถี 0-5671-1006 [777] 09-0696-5442

สภ.เมืองเพชรบูรณ์     โทรศัพท์กล�ง  0-5671-1003-5     โทรส�รกล�ง  0-5671-1491   IP : 606195
ผกก. พ.ต.อ. สมนึก   คำ�วิเศษ 0-5671-1005 08-1973-4883
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมบูรณ์   สีแดง 0-5671-1005 08-1785-2711
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยชยพัทธ ์  ชว�ลกอ้งเกียรติ 0-5671-1005 08-0509-6611
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เดช�วุธ   พุทธิม� 0-5671-1005 08-6674-4797
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูเบศ   แสงอร่�ม 0-5671-1005 08-6309-1172
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. วชิระ   โลหะเวช 0-5671-1005 08-1786-0754
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติ   เลี้ยงสุข 0-5671-1005 08-4228-3820
สวป. พ.ต.ท. บุญถึง   เหมือนแสง 0-5671-1005 08-1379-5540
สวป. พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   ส�รภูษิตสันต์ 0-5671-1005 08-2890-4991
สว.สส. พ.ต.ท. วิญญู   ศิริรัตน์ 0-5671-1005 08-1888-1347
สว.จร. พ.ต.ท. สม�บัติ   ย�มวัน 0-5671-1005 08-1589-9712
สว.อก. พ.ต.ท. ม�นะ   สุขสันต์ 0-5671-1005 08-8277-5145

สภ.บ้านโคก    โทรศัพท์กล�ง  0-5675-2266     โทรส�รกล�ง  0-5675-2266   IP : 606196
สวญ. พ.ต.ท. พรเทพ   บุญเกตุ 0-5675-2266 08-5725-5066
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมปอง   รองย�ง 0-5675-2266 08-4120-4320
สวป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   วงษ� 0-5675-2266 08-1280-8571
สว.สส. พ.ต.ต. สุริยะ   มิส� 0-5675-2266 08-8281-2213

สภ.ท่าพล     โทรศัพท์กล�ง  0-5656-4153      โทรส�รกล�ง  0-5656-4153   IP : 606197
ผกก. พ.ต.อ. สืบพงศ์   กลิ่นสุคนธ์ 0-5656-4153 08-5906-9626
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบัติ   บุญป�น 0-5656-4153 08-1379-1720
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤตกร   พร�ยอินทร์ 0-5656-4153 08-4688-8036
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ปร�ณีต   อินฮวบ   0-5656-4153 08-7177-5561
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติ   เลี้ยงสุข 0-5656-4153 08-4228-3820
สวป. พ.ต.ต. ณัฐพล   สิงห์เรือง 0-5656-4153 08-9128-4258
สว.สส. พ.ต.ต. ศิริพงษ์   ธงห้� 0-5656-4153 08-1542-9985
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ด�ร�พร   เกตุเจริญ 0-5656-4153 08-9461-6808

สภ.หล่มสัก     โทรศัพท์กล�ง  0-5670-4717    โทรส�รกล�ง  0-5670-1102   IP : 606198
ผกก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   วรกุล  0-5670-4717 [204] 09-0563-4156
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มณเฑียร   ปัญควณิช 0-5670-4717 [300] 08-1888-8269
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โยธิน   ย�กองโค 0-5670-4717 [313] 08-9799-0047
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บรรจบ   ลิมปม�ศ  0-5670-4717 [401] 08-1887-8712
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชูชีพ   พัสกุล 0-5670-4717 [301] 08-9961-5347
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิชิต   พิชิตทรชน 0-5670-4717 [301] 08-6926-2299
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญส่ง   ท�แสง 0-5670-4717 [301] 08-9858-5719
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มิตร   พุทธ� 0-5670-4717 [301] 08-9856-9079
สวป. พ.ต.ท. กรเอก   คำ�วิเศษ  0-5670-4717 [210] 08-8434-7681
สวป. พ.ต.ต. สุทธิ์ไกร   คุ้มเหม  0-5670-4717 [313] 08-6968-8102
สวป. พ.ต.ต. วิริยะ   กิ่งแก้ว 0-5670-4717 [313] 08-4123-3758
สว.สส. พ.ต.ต. อนุรท   มูลนิล 0-5670-4717 [401] 08-1530-5858
สว.อก. พ.ต.ต. วีรศักดิ์   หอมต� 0-5670-4717 [207] 09-8810-1388

สภ.บ้านกลาง     โทรศัพท์กล�ง  0-5691-0243    โทรส�รกล�ง  0-5691-0243    IP : 606199
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   น�กอ้น 0-5691-0243 08-4622-1348
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดิพัฒน์   สีไพสน 0-5691-0243 08-9859-4895
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชูช�ติ   แก้วเรือง 0-5691-0243 08-9857-2954
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ยชล   พูลทอง 0-5691-0243 08-6211-5963
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ส�คร 0-5691-0243 08-5318-4561
สวป. พ.ต.ท. วัตร   โฉมคำ� 0-5691-0243 08-9568-4564
สว.สส. พ.ต.ท. สุวรรณ์   ร�มศิริ 0-5691-0243 08-9269-0531
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง กนกอร   คำ�คุ้ม 0-5691-0243 08-3486-6027

สภ.บ้านติ้ว      โทรศัพท์กล�ง  0-5675-9304     โทรส�รกล�ง  0-5675-9304    IP : 606200

สวญ. พ.ต.ท. สุรวิชย์   ชัยสิทธิ์   0-5675-9304 08-1962-1702
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทศพร   สมวันดี 0-5675-9304 08-6119-0906
สวป. พ.ต.ท. สุกิจ   นกแก้ว 0-5675-9304 08-9564-8435
สว.สส. พ.ต.ท. ปรัชญ�   กัลป์ธนวงศ์ 0-5675-9304 08-2398-1417

สภ.หล่มเก่า     โทรศัพท์กล�ง  0-5670-9242     โทรส�รกล�ง  0-5670-9242   IP : 606201
ผกก. พ.ต.อ. ศรีทะนนท์   เรือนมูล 0-5670-9242 [100] 08-6934-3670
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   สังข์ทอง 0-5670-9242 [208] 08-9907-4045
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิงห์ไท   ไวดี 0-5670-9242 [207] 08-1740-7443
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรัญ   ศิริเจริญสุข 0-5670-9242 [500] 08-6215-1620
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�เนียร   คำ�วิเศษ 0-5670-9242 [208] 08-6734-2877
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิษณุ   โพธิ์เส็ง 0-5670-9242 [700] 08-5727-4517
สวป. พ.ต.ท. แดง   น�คพิน 0-5670-9242 [200] 08-1971-7769
สวป. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   ด�รุณิกร 0-5670-9242 [200] 08-9267-3378
สว.สส. พ.ต.ท. ทวิช   ยศสุนทร 0-5670-9242 [500] 08-9643-2682
สว.อก. พ.ต.ต. สิริวุฒิ   เส�วภ� 0-5670-9242 [205] 08-9957-6906

สภ.ชนแดน     โทรศัพท์กล�ง  0-5676-1241    โทรส�รกล�ง  0-5676-1303    IP : 606202
ผกก. พ.ต.อ. จ�รุพัฒน์   อรุณสวัสดิ์ 0-5676-1241 08-8281-3395
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จำ�รอง   มีแสง 0-5676-1241 08-5271-5813
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิโรจน์   จันอินทร์ 0-5676-1241 08-1888-2659
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นิวัฒน์   คัณธ�นันท์ 0-5676-1241 08-6214-5757
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิทัศน์   อุตรศักดิ์ 0-5676-1241 08-1284-5610
สวป. พ.ต.ต. พิเชษฐ์   กันเดิน 0-5676-1241 09-6120-0475
สวป. พ.ต.ต. ศุภณัฐ   ศตะกูรมะ 0-5676-1241 08-1971-5694
สว.สส. พ.ต.ต. ธเนศ   กัลง� 0-5676-1241 08-0508-0302
สว.อก. พ.ต.ต. พิทย�   ช�ติพันจัน 0-5676-1241 08-4381-3032

สภ.ดงขุย       โทรศัพท์กล�ง  0-5676-9216   โทรส�รกล�ง  0-5676-9147, 0-5676-9216  IP : 606203
ผกก. พ.ต.อ. ประกอบ   ศิริภ�พ 0-5676-9216 08-1888-9051
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปริญญ�   ลี้รัตนกุล 0-5676-9216 08-7303-6999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิริชัย   นิลนพคุณ 0-5676-9216 08-2161-9172
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ยชล   ทับทิมทอง 0-5676-9216 08-5049-7778
สวป. พ.ต.ต. สันติร�ษฎร์   แสงไชย 0-5676-9216 08-6212-7151
สว.สส. พ.ต.ท. ธนูสิงห์   พุ่มพวง 0-5676-9216 08-9271-0636
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ดวงต�   จิรวรกุล 0-5676-9216 08-3626-9902
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สภ.น�้าหนาว     โทรศัพท์กล�ง  0-5677-9030    โทรส�รกล�ง  0-5677-9030   IP : 606204
ผกก. พ.ต.อ. ชัชพิมุข   มีมุข 0-5677-9030 08-1621-8967
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงค์   ศรีสุวรรณ์ 0-5677-9030 08-1785-7733
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอนก   ทิพย์สุวรรณ 0-5677-9030 08-3064-4720
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   เห็มทิพย์ 0-5677-9030 08-9566-1117
สวป. พ.ต.ท. ทวี   บุญกัณฑ์ 0-5677-9030 09-1308-9409
สวป. พ.ต.ต. อิศระ   น้อยพร 0-5677-9030 08-1953-7789
สว.สส. พ.ต.ต. อนุกุล   ปิณฑวิหค 0-5677-9030 08-1280-2426
สว.อก. พ.ต.ท. บุญเลิศ   บูระสิทธิ   0-5677-9030 08-1727-2650

สภ.เขาค้อ      โทรศัพท์กล�ง  0-5672-8061   โทรส�รกล�ง  0-5672-8061    IP : 606205
ผกก. พ.ต.อ. ชยชัย   ปัญหก�ญจน์ 0-5672-8061 08-1887-9165
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ไทยแหลมทอง 0-5672-8061 08-9271-1205
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คนึง   มั่นยวน 0-5672-8061 08-1520-1930
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วัชรินทร์   อินทรประพันธ์ 0-5672-8061 08-7491-8349
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เผด็จ   เสน�รัตน์ 0-5672-8061 08-9644-8804
สวป. พ.ต.ท. เจริญ   บุญเอนก 0-5672-8061 08-4886-8411
สวป. พ.ต.ต. ประหยัด   ภูศรีเทศ 0-5672-8061 08-0704-5934
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงกรต   เมฆพัฒน์ 0-5672-8061 08-1947-2469
สว.อก. ร.ต.อ. ด�วอุดร   กันห�เขียว 0-5672-8061 09-1056-4830

สภ.วังโป่ง     โทรศัพท์กล�ง  0-5692-3695    โทรส�รกล�ง  0-5692-3695   IP : 606206
ผกก. พ.ต.อ. สุชีพ   สิทธิร�ช 0-5692-3695 08-1887-7011
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กฤษณะพงษ์   แพทย์สิทธิ์ 0-5692-3695 08-9736-6492
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุครีบ   ดีสุข 0-5692-3695 09-1843-1551
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โกวิท   ม�ล�ศรี 0-5692-3695 08-9641-3889
สว.สส. พ.ต.ท. เมธ�   รัตนวรุณรัตน์ 0-5692-3695 08-8280-8494
สว.อก. พ.ต.ต. วรวิทย์   วรรณ� 0-5692-3695 09-5639-9757
สวป. ร.ต.อ. อัครวินต์   อินนุ่มพันธ์ 0-5692-3695 08-0000-2013

สภ.หนองไผ่     โทรศัพท์กล�ง  0-5678-1112, 0-5678-1781   โทรส�รกล�ง  0-5678-1781  IP : 606207

ผกก. พ.ต.อ. พีระเพชร   อุบลจิตต์ 0-5678-1781 08-7310-1688
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมคิด   เจียงเต็ง 0-5678-1781 08-5050-4843
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   เมฆสิน 0-5678-1781 08-1849-1354
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนอง   กุญชร 0-5678-1781 08-5535-2346
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสถียร   ชุมกว้�ง 0-5678-1781 08-7195-1370
สวป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   แสงวิเศษ 0-5678-1781 08-6548-7886
สว.สส. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   เกษ�อ�จ 0-5678-1781 08-6680-0123
สว.อก. พ.ต.ต. กฤษนัย   ไชยโย 0-5678-1781 09-2193-4811

สภ.นาเฉลียง     โทรศัพท์กล�ง  0-5678-9378    โทรส�รกล�ง  0-5678-9378    IP : 606208
ผกก. พ.ต.อ. นิวัตต์   ศรีหร่�ย 0-5678-9378 08-7310-1688
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�คริต   ถิ่นจันทร์ 0-5678-9378 08-5050-4843
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเดช   เชื้อดี 0-5678-9378 08-1849-1354
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิรัช   ว�สน�จรัส 0-5678-9378 08-5535-2346
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สำ�เนียง   ปัญญ�โน 0-5678-9378 08-7195-1370
สวป. พ.ต.ท. นิวัตร   จอมสถ�น 0-5678-9378 08-6548-7886
สว.สส. พ.ต.ท. วินัย   เรืองธีรวงศ� 0-5678-9378 08-6680-0123
สว.อก. พ.ต.ท. ณรงค์   สิงห์สม 0-5678-9378 09-2193-4811

สภ.บึงสามพัน       โทรศัพท์กล�ง  0-5673-1111     โทรส�รกล�ง  0-5673-1011    IP : 606209
ผกก. พ.ต.อ. ฐเดช   กล่อมเกลี้ยง 0-5673-1111 [201] 08-1324-8978
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชลอ   ช้�งเผือก 0-5673-1111 [200] 08-9705-5690
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีรเมศร์   วีรสุธีกุล 0-5673-1111 [200] 08-9163-9659
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บรเมศร์   ส�ยคำ�ทอน 0-5673-1111 [300] 08-8293-4304
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์อิทธิ์   ศรีแจ่มใส 0-5673-1111 [301] 08-0432-3925
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชื้อ   กองมนต์ 0-5673-1111 [301] 08-1379-4703
สวป. พ.ต.ต. ลำ�พูน   เครือบวงศ์ 0-5673-1111 [207] 08-1534-6557
สว.สส. พ.ต.ท. สุระพันธ์   สวัสดิ์สุข 0-5673-1111 [700] 08-5726-1790
สว.อก. พ.ต.ต. สุจินต์   อินทโชติ 0-5673-1111 08-1036-2304

สภ.วิเชียรบุรี     โทรศัพท์กล�ง  0-5679-1306     โทรส�รกล�ง  0-5675-4225   IP : 606210
ผกก. พ.ต.อ. ศุภสวัสดิ์   ศรีน�ค� 0-5679-1306 08-1707-0177
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อุดมศักดิ์   ทัตเศษ 0-5679-1306 08-1534-4456
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัชว�ล   พวงคิด 0-5679-1306 08-9722-3854
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดิเรก   มั่นคง 0-5679-1306 08-6777-7800
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พ�ยัพ   ไวดี 0-5679-1306 08-1707-6909
สวป. พ.ต.ต. จัตุรงค์   วิบูลสมัย 0-5679-1306 08-9857-8612
สว.สส. พ.ต.ต. ปริญญ�   ภ�รไสว 0-5679-1306 08-1680-6763
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ธนัย์นชิ�   ศิริพงศ์ธ�ร�กลุ 0-5679-1306 09-1694-9562

สภ.พุเตย       โทรศัพท์กล�ง  0-5679-7205     โทรส�รกล�ง  0-5675-3022    IP : 606211
ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   แสงอุทัย 0-5679-7205 08-1312-3706
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สีห์ศักดิ์   สุวรรณ�นนท์ 0-5679-7205 08-1471-1373
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รณฤทธิ์   สุธ�พจน์ 0-5679-7205 08-9558-3855
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อัคร์บุณย์   สอนจันทร์ 0-5679-7205 08-9644-2586
สวป. พ.ต.ต. เสริญร�ษฎร์   แก้วปนทอง 0-5679-7205 08-9085-0737
สว.สส. พ.ต.ต. หัสไชย   ส�จุ้ย 0-5679-7205 09-1026-5194
สว.อก. พ.ต.ต. จักรว�ล   โทนแก้ว 0-5679-7205 08-4862-9339

สภ.ศรีเทพ     โทรศัพท์กล�ง  0-5679-9365    โทรส�รกล�ง  0-5679-9365    IP : 606212
ผกก. พ.ต.อ. ฐิติภัทร   อินทรรักษ์ 0-5679-9365 09-4165-1965
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนิสร   แสงท่�นั่ง 0-5679-9365 08-6183-5552
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพันธ์   ศรีเทพ 0-5679-9365 08-1474-0750
พงส.ผนพ.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธนเดช   เตชะบุลวัชร์ 0-5679-9365 08-7120-5577
สวป. พ.ต.ท. กัมพล   ตรีย�นุสรณ์ 0-5679-9365 08-5268-2426
สว.สส. พ.ต.ท. นเรศ   สุวรรณี 0-5679-9365 08-6168-6376
สว.อก. พ.ต.ท. ทวีโชค   ธีรภัทรพลเดช 0-5679-9365 08-1596-8374
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย		 Sukhothai	Provincial	Police	
26 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต�าบลธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์กลาง  0-5562-1774-5  โทรสารกลาง  0-5561-2837   IP : 606213

Web Site : http://www.sukhothai.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. รังสรรค์   คชไกร 0-5562-1771 08-1888-3311
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิรินทร์   จันทว�นิช 0-5562-1774 08-1786-4166
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประวิทย์   เจียมตระกูล 0-5562-1773 08-9643-7447
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิกร   เข็มทอง 0-5562-1774 08-1814-8677
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนวรรธน์   อยู่คง 0-5562-1774 08-1953-8117
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิคม   เอี่ยมสำ�อ�งค์ 0-5562-1774 08-1973-0593

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ไกรสิทธิ   พรหมปฏิม�   0-5562-1774-5 [109] 09-3136-0417
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชิดชัย   หอมจันทน�กุล 0-5562-1774-5 [104] 08-1181-9889
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุณิส�   ศิลปศร 0-5562-1774-5 [103] 08-1637-7892
สว.(กพ.) ร.ต.อ. ทย�กร   จันแก้วปง 0-5562-1774-5 [116] 08-9280-8481
สว.(กบ.) พ.ต.ท. สมควร   เกิดศรี 0-5562-1774-5 [103] 08-7318-4939
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง จีรพัชร   แก่นจันทร์ 0-5562-1774-5 [104] 09-5950-2479
สว.(นผ.) ร.ต.อ. ลักษณ�   แจ่มจันทร์ 0-5562-1774-5 [119] 08-7849-5262
สว.(ทสส.) พ.ต.ต.หญิง วรรณี   สงเคร�ะห์ 0-5562-1774-5 [111] 08-1727-7521
สว.(กร.) พ.ต.ต. อนันต์   คงน� 0-5562-1774-5 [119] 08-1043-0686
สว.(วน.) ร.ต.อ. ธนพงศ์   พึ่งศักดิ์ 0-5562-1774-5 [116] 08-4855-6595

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. จุมพลวัฒน์   สุดสว�ท 0-5562-1774-5 [113] 08-1785-5827
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัคพล   ไกรวิล�ศ 0-5562-1774-5 [113] 08-3623-5914
สวป. ร.ต.อ. พิษณุ   แก้วขัน 0-5562-1774-5 08-8281-2911
สว.สส. พ.ต.ท. สุน�ด   เนียมเก�ะเพ็ชร 0-5562-1774-5 [113] 08-1304-6796
สว.สส. พ.ต.ต. บ�รมี   จงแจ้ง 0-5562-1771 08-2333-4553

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปรีช�   กลิ่นน้อย 0-5562-1774-5 [115] 08-1596-8583
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สวัสดิ์   อยู่สำ�ร�ญ 0-5562-1774-5 [115] 08-1887-2600

สภ.เมืองสุโขทัย     โทรศัพท์กล�ง  0-5561-3112    โทรส�รกล�ง  0-5561-3112   IP : 606214
ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   ประภ�กรณ์ 0-5561-3111 08-1707-1395
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมเกียรติ   เอมเปีย 0-5561-3112 08-1533-1701
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพบูลย์   ก�ศอุดม 0-5561-3112 08-9960-7609
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   โนรี 0-5561-3112 08-1182-6556
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มิตร   ทองแสน 0-5561-3112 08-6449-7530
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   บัวผัน 0-5561-3112 08-1972-2423
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เทวฤทธิ์   โคทวี 0-5561-3112 08-3957-3656
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิพนธ์   เขียวเรือง 0-5561-3112 08-1696-2996
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สวป. พ.ต.ท. บรรลือศักดิ์   วนะเจริญ 0-5561-3112 08-0115-1304
สวป. พ.ต.ท. สุทธิเกียรติ   โพธิสุทธิ์ 0-5561-3112 08-8872-8086
สวป. พ.ต.ท. รดิษฐ   สมทรง 0-5561-3112 08-6939-8749
สวป. พ.ต.ต. ศุภฤกษ์   เพ็ชรสงฆ์ 0-5561-3112 08-3687-4460
สว.สส. ร.ต.อ. เสวี   อินทม�ตร์ 0-5561-3112 08-1954-2500
สว.จร. พ.ต.ต. ลักษณ์   รัตนถ�วร 0-5561-3112 08-1963-5354
สว.อก. พ.ต.ต. ดนุพัฒน์   ป�งยะพันธ์ 0-5561-3110 09-5634-7101

สภ.บ้านสวน     โทรศัพท์กล�ง  0-5569-9337     โทรส�รกล�ง  0-5569-9337   IP : 606215
ผกก. พ.ต.อ. เผชิญ   ตันศิริ 0-5569-9337 08-1885-2337
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนเทียน   กระทงนรเศรษฐ์ 0-5569-9337 08-2396-8770
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บันลือศักดิ์   อินทนันท์ 0-5569-9337 08-2177-1666
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สโรช   กุมุทเวคิน 0-5569-9337 08-1853-5758
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จันทร   วิทูร 0-5569-9337 08-9957-8912
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุดใจ   หนุนน�ค 0-5569-9337 08-1888-6186
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัตนพัฒน์   ลำ�พูน 0-5569-9337 08-1972-3713
สวป. พ.ต.ต. วรเดช   บุญศรี 0-5569-9337 08-4688-4742
สว.สส. พ.ต.ต. พงษ์พันธ์   ออมสิน 0-5569-9337 08-9144-5650
สว.อก. พ.ต.ต. ประภ�ส   ยิ่งยง 0-5569-9337 08-1405-9444

สภ.เมืองเก่า      โทรศัพท์กล�ง  0-5569-7088, 0-5569-7091    โทรส�รกล�ง  0-5569-7088  IP : 606216
ผกก. พ.ต.อ. ภพ   มัคเชษฐ์ 0-5569-7088 08-1546-5050
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิเชียร   แสงพิทักษ์ 0-5569-7088 08-1335-6937
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ธรรมขันธ์ 0-5569-7088 08-1962-3458
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   คำ�สอน 0-5569-7088 08-9194-6184
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักดิ์สรณ์   แยงทิพย์ 0-5569-7088 08-5072-5821
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์   เพื่อนฝูง 0-5569-7088 08-9706-3079
สวป. พ.ต.ท. วินัย   ผินอินทร์ 0-5569-7088 08-1036-2553
สว.สส. พ.ต.ต. ธัญญ�   กุลศิริ 0-5569-7088 08-9567-8006
สว.อก. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ส�ระติ 0-5569-7088 08-9906-5214
สภ.สวรรคโลก      โทรศัพท์กล�ง  0-5564-2284      โทรส�รกล�ง  0-5564-2284 [120]   IP : 606217
ผกก. พ.ต.อ. พิธ�น   ขวัญเมือง 0-5564-2284 [139] 08-1953-7754
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภ�สันต์   สังข์ทอง 0-5564-2284 [143] 08-6789-7788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เขียวอ่อน 0-5564-2284 [126] 08-1973-0847
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเทือง   ส�ยโอ๊ะ 0-5564-2284 [110] 08-1281-9536
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   ไชยโย 0-5564-2284 [103] 08-2165-1251
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   อินปวก 0-5564-2284 [103] 08-6623-7876
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธงชัย   เจิมขุนทด 0-5564-2284 [103] 08-2174-8599
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิทธิพงษ์   อัคช�ติ 0-5564-2284 [103] 08-9642-5548
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญรับ   ยุบล 0-5564-2284 [103] 08-5054-0171
สวป. ร.ต.อ. สุกิจ   ประกิจ 0-5564-2284 [118] 08-1740-4398
สวป. ร.ต.อ. ร�ชัญ   ลำ�ไย 0-5564-2284 [125] 08-1900-7461
สว.สส. พ.ต.ต. วรวิทย์   คชไกร 0-5564-2284 [125] 08-1509-0490
สว.อก. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   นิตร� 0-5564-2284 [130] 08-7195-3673
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สภ.เมืองบางขลัง      โทรศัพท์กล�ง  0-5594-2656     โทรส�รกล�ง  0-5594-2714   IP : 606218
สว. พ.ต.ท. ภูวินท์   มังสิงห์จันทร์ 0-5594-2656 08-9032-4647
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีร์   สุทธริยะกุล 0-5594-2656 08-8281-4419
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กัมปน�ท   ประหล�ดเนตร 0-5594-2656 08-9558-5585

สภ.ศรีสัชนาลัย      โทรศัพท์กล�ง 0-5567-1234     โทรส�รกล�ง  0-5567-1089   IP : 606219
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   หฤรักษ์ 0-5567-1234 08-1888-3344
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติพล   หลวงใหญ่ 0-5567-1234 08-1533-3776
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุวัฒน์   รักษ์เจริญ 0-5567-1234 08-1707-4070
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญส่ง   พันธุ์อุโมง 0-5567-1234 08-1475-9558
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประส�ท   โตบุญม� 0-5567-1235 08-2884-2107
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรพต   ขอบเขต 0-5567-1236 08-1289-9562
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัช   รื่นเกษร 0-5567-1237 08-1395-9855
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์   โสภ� 0-5567-1234 08-1971-4903
สวป. พ.ต.ท. วรวุธ   ตนะทิพย์ 0-5567-1234 08-1845-9252
สว.สส. พ.ต.ท. วิสันต์   มีชอบ 0-5567-1234 08-1971-4469
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง พจนี   พยัคฆ์ 0-5567-1234 08-7918-3040

สภ.บ้านแก่ง     โทรศัพท์กล�ง  0-5567-5105     โทรส�รกล�ง  0-5567-5106   IP : 606220
สวญ. พ.ต.ท. ธีรพงศ์   ผลน�ค 0-5567-5105-6 08-6440-2021
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   เย็นนัทที 0-5567-5105-6 08-1604-8827
สวป. พ.ต.ท. ศุกร์   นพวิบูลย์ 0-5567-5105-6 08-9267-7652
สว.สส. พ.ต.ท. สุภ�พ   ประธ�น 0-5567-5105-6 08-1972-6985

สภ.ศรีส�าโรง     โทรศัพท์กล�ง  0-5568-1416    โทรส�รกล�ง  0-5568-1416   IP : 606221
ผกก. พ.ต.อ. ศิระ   อ�ชวสุนทร�กุล 0-5568-1416 08-4382-9238
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชูเกียรติ   จรูญช�ติ 0-5568-1416 08-1972-5158
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พรเทพ   รุ่งเรืองเศรษฐ์ 0-5568-1416 08-1995-5404
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   บัวผัน 0-5568-1416 08-1972-2423
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรพต   พันธุรัตน์ 0-5568-1416 08-2401-8152
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   หมวกทอง 0-5568-1416 08-7194-4522
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัส   ดลจิตต์ 0-5568-1416 08-4619-5403
สวป. พ.ต.ต. วัชระ   แสงหิรัญ 0-5568-1416 08-9907-0262
สว.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   พิทักษ์โสภณ 0-5568-1416 08-1972-4847
สว.อก. พ.ต.ท. คมสัน   ศรีสุภ�พ 0-5568-1416 08-6527-5372

สภ.บ้านไร่      โทรศัพท์กล�ง  0-5568-5191     โทรส�รกล�ง  0-5568-5191   IP : 606222
ผกก. พ.ต.อ. สมพงษ์   ประดิษฐ์วรกุล 0-5568-5191 08-9856-4290
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรวัฒน์   ก้องพ�ณิชกุล 0-5568-5191 08-5672-8383
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   นิภ�พร 0-5568-5191 08-1475-4238
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสน่ห์   เพลินทรัพย์ 0-5568-5191 08-1675-2887
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ย�พรม 0-5568-5191 08-6199-1001
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. สม�น   คำ�ต� 0-5568-5191 08-1040-2265
สวป. พ.ต.ท. กมลฐพัฒน์   ภูสินธนปวรรัช 0-5568-5191 09-3246-7373
สว.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   บุญมีจ้อย 0-5568-5191 08-6029-2274
สว.อก. พ.ต.ท. สมโภชน์   เข็มเพชร 0-5568-5191 08-2324-6727

สภ.ศรีนคร     โทรศัพท์กล�ง   0-5565-2808, 0-5565-2775     โทรส�รกล�ง  0-5565-2775  IP : 606223
ผกก. พ.ต.อ. สุขเกษม   สุนทรวิภ�ต 0-5565-2775 08-1474-7167
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   ศรีเกตุ 0-5565-2775 08-8293-1588
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสกสรร   อรัญศรี 0-5565-2775 08-1888-1688
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วินัย   เชื้อผู้ดี 0-5565-2775 09-3288-2378
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   ประดิษฐ์ 0-5565-2775 08-7317-8183
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูชีพ   โสฬส 0-5565-2775 09-3316-5445
สวป. พ.ต.ท. วิเชียร   ชฎ�ธ�ร 0-5565-2775 08-4895-5270
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฏฐกิตติ์   พร้อมมูล 0-5565-2775 09-3229-9550
สว.อก. พ.ต.ท. สงกร�นต์   ดวงทอง 0-5565-2775 08-1972-3149

สภ.ทุ่งเสลี่ยม      โทรศัพท์กล�ง  0-5565-9178      โทรส�รกล�ง  0-5565-9178   IP : 606224
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   ชำ�นิ 0-5565-9178 08-6926-6004
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประมวล   กลัดทอง 0-5565-9178 08-1675-4527
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นร�ธิป   คนธรรม 0-5565-9178 08-4499-5522
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันช�ติ   เทพวงษ์ 0-5565-9178 08-0839-6291
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทธิพันธ์   คำ�ม�อ้�ย 0-5565-9178 08-1281-1128
พงส.ผนก พ.ต.ท. ประดล   สำ�คัญ 0-5565-9178 08-7207-0949
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฎฐวร   กันธ�ยอด 0-5565-9178 08-1972-7794
สวป. พ.ต.ท. วัฒนชัย   โกศัย 0-5565-9178 08-1281-3319
สว.สส. พ.ต.ต. เสกสรร   แสงเมย์ 0-5565-9178 08-1994-2015
สว.อก. ร.ต.อ. อยู่คง   ก�วิน 0-5565-9178 08-1283-8452

สภ.คีรีมาศ        โทรศัพท์กล�ง  0-5569-3299     โทรส�รกล�ง  0-5569-3299   IP : 606225
ผกก. พ.ต.อ. โรจน์อนันต์   แก้ววันศิริ 0-5569-3299 08-9436-7447
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จุฑ�นนท์   อินนุ่มพันธ์ 0-5569-3299 08-9856-4700
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จำ�ลอง   ธรรมสอน 0-5569-3299 08-1886-4246
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โกมินทร์   มีจันโท 0-5569-3299 08-1973-8889
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูวดล   อินช�ญ 0-5569-3299 08-7527-1252
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมเกียรติ   ยนทิพเวส 0-5569-3299 09-5634-4045
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ถนอม   กันธิยะ 0-5569-3299 08-1786-0506
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   กิ่มเกลี้ยง 0-5569-3299 08-1797-8065
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   นิติวิทย�กุล 0-5569-3299 08-1962-8578
สว.อก. พ.ต.ท. พลศิริ   อนุพันธ์ 0-5569-3299 08-9177-8245

สภ.กงไกรลาศ       โทรศัพท์กล�ง 0-5569-1144      โทรส�รกล�ง   0-5569-1144   IP : 606226
ผกก. พ.ต.อ. ถ�วร   รวมกิ่ง 0-5569-1144 08-0838-4040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกภพ   อยู่ม่วง 0-5569-1144 08-1696-4189
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เช�วลิตร   วงศ์พิทักษ์ 0-5569-1144 08-1043-0878
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเมธ   วงษ์เกลียวเรียน 0-5569-1144 08-3005-6654
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   อินสอน 0-5569-1144 08-9193-7019
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุระพงษ์   เสล�ฤทธิ์ 0-5569-1144 08-4620-1420
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิชิต   จันทร์ศรี 0-5569-1144 08-1887-7215
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วินัย   สวนนุ่ม 0-5569-1144 09-9860-7672
สวป. พ.ต.ท. ณัทรภณ   ทรงไทย 0-5569-1144 08-0465-1999
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงกรด   โนร� 0-5569-1144 08-1589-4837
สว.อก. ร.ต.อ. ชยุต   เพ็ชรพุดจ�ด 0-5569-1144 08-3188-3982

สภ.ท่าฉนวน     โทรศัพท์กล�ง  0-5565-5225    โทรส�รกล�ง  0-5565-5225   IP : 606227
สวญ. พ.ต.ท. สมนึก   นวลคำ� 0-5565-5225 08-1887-7596
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รักษพงษ์   วังใน 0-5565-5225 08-1707-1941
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   สีข�ว 0-5565-5225 08-9171-8284
สว.สส. พ.ต.ต. ชน�ยุส   จิโน 0-5565-5225 08-1604-6601

สภ.บ้านด่านลานหอย    โทรศัพท์กล�ง  0-5568-9028     โทรส�รกล�ง  0-5568-9028  IP : 606228
ผกก. พ.ต.อ. บรรจบ   เขียวสอ�ด 0-5568-9028 08-1785-2717
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยรัชต์   ทองยัง 0-5568-9028 08-1805-3755
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิรพงศ์   เกิดคุณ�กร 0-5568-9028 08-1727-0408
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญรัตน์   ตันหยง 0-5568-9028 08-9561-9997
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   จิตประสงค์พ�นิช 0-5568-9028 08-6214-5444
สวป. พ.ต.ท. ทศ   ท�สีด� 0-5568-9028 08-7201-9664
สว.สส. พ.ต.ท. สมฤทธิ์   ดวงแก้ว 0-5568-9028 08-1060-3649
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง น�ตย�   ป�นเอี่ยม 0-5568-9028 08-6818-1875

ต�ารวจภูธรจังหวัดอุตรดติถ์		 Uttaradit	Provincial	Police	
191  หมู่ 9  ต�าบลน�้าริด  อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000

โทรศัพท์กลาง  0-5540-9900-1    โทรสารกลาง  0-5540-9886-7    IP : 606229

Web Site : http ://www.uttaradit.police.go.th    E-mail : uttaradit@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อดิศักดิ์   น้อยประเสริฐ 0-5540-9890 08-1939-3232
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประทีป   ธนทรัพย์ 0-5540-9891 [500] 08-1783-0840
รอง ผบก. พ.ต.อ. เฉลิม   ชัยประสิทธิ์ 0-5540-9900-1 [600] 08-1887-8871
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุพล   ภู่พูลทรัพย์ 0-5540-9892 [200] 08-3989-8244
รอง ผบก. พ.ต.อ. พันธุ์เทพ   ถึงทรัพย์ 0-5540-9893 [300] 08-1971-2918
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ   ภ�คภูมิ 0-5540-9893 [400] 08-1886-5757

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   คำ�อุไร 0-5540-9900-1 [700] 09-6231-0275
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพศ�ล   คงเพชรศักดิ์ 0-5540-9900-1 [501] 08-9957-2129
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เมธ�พร   ผล�วงษ์ 0-5540-9900-1 [800] 08-1394-8118
สว.(ยศ.) พ.ต.ท. โสภณ   ช้�งลอย 0-5540-9900-1 [803] 08-8494-2254
สว.(กบ.) พ.ต.ท. สมพงษ์   ลิมปชัย 0-5540-9896 [402] 08-9960-1131
สว.(งป./กง.) พ.ต.ท.หญิง อรส�   กันธัญญะทรัพย์ 0-5540-9894 [601] 09-3136-6693
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สว.(ป้องกันฯ) พ.ต.ต. ปริญญ�   น�ควิสุทธิ์ 0-5540-9895 [803] 08-4127-8351
สว.(ธร./กพ.) พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์   เกลียวทอง 0-5540-9898 [102] 08-1885-6656
สว.(ทสส.) พ.ต.ท.หญิง เย�วเรศ   ยันต์ประสิทธิ์ 0-5540-9897 [111] 08-7205-2755
สว.(นก.) พ.ต.ท. พจกรณ์   พรมม�ยะกูล 0-5540-9900-1 [801] 08-9957-9111

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. โกมินทร์   สิงห์ข�ว 0-5540-9899 [222] 08-1887-9004
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัชกฤช   ฉัตรธรรมพร 0-5540-9899 [201] 08-2269-9117
สวป. พ.ต.ต. จุบรรณ   พ�ทอง 0-5540-9887 [333] 08-3487-9978
สว. พ.ต.ท. อนุสรณ์   ดังก้อง 0-5540-9899 [201] 08-9136-3388
สว. พ.ต.ต. กรวิทย์   อ่อนทอง 0-5540-9899 [201] 08-6445-1881

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสงี่ยม   วรส� 0-5540-9900-1 [301] 08-6936-8320
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส   หัวรักกิจ 0-5540-9900-1 [302] 08-9220-5543
พงส.ผนก. พ.ต.ท.หญิง มิ่งมิตร   เข็มมงคล 0-5540-9900-1 [302] 09-5770-9786

สภ.เมืองอุตรดิตถ์     โทรศัพท์กล�ง  0-5541-1038     โทรส�รกล�ง  0-5544-2370   IP : 606230
ผกก. พ.ต.อ. ดิษยเดช   พัทรภูวดล 0-5541-1987 08-1953-0773
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เข็มช�ติ   ประจง 0-5541-1038 [302] 08-9269-6116
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จ�ตุรนต์   ปัจฉิม 0-5541-1038 [315] 08-5854-5050
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. เจริญ   แดงเรือง 0-5541-1038 [509] 08-1754-1652
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประยุทธ   เจ็กภู่ 0-5541-1038 [400] 08-9161-9562
พงส.ผทค. พ.ต.ท. วิบูลย์   ยอดชำ�น�ญ 0-5541-1038 [400] 08-5269-5256
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�วิน   บุญมี 0-5541-1038 [400] 08-7202-6417
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรวน   คร้�มสมอ 0-5541-1038 [400] 08-1628-2524
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วงศธร   วสุพลนฤน�ท 0-5541-1038 [400] 08-6213-2875
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ทองส�   สิงขรณ์ 0-5541-1038 [400] 08-1045-3125
พงส.ผนก. ร.ต.อ. รัชตะ   สร้อยแก้ว 0-5541-1038 [400] 08-9565-0356
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สันติชัย   อินเรือน 0-5541-1038 [400] 08-9638-6344
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักด�   จันจี 0-5541-1038 [400] 08-9164-9495
สวป. พ.ต.ท. วีรยุทธ   อรุณ 0-5541-1038 [508] 08-5729-9278
สวป. พ.ต.ท. ทนงศักดิ์   พิชญ์วิชช�ธรรม 0-5541-1038 [508] 08-1025-0024
สวป. พ.ต.ท. ประพันธ์   อินดี 0-5541-1038 [406] 08-1111-1572
สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   คล่องใจ 0-5544-2373 [315] 08-1353-9563
สว.จร. พ.ต.ท. ขวัญ   เข็มมงคล 0-5544-1337 [509] 08-1740-3349
สว.อก. พ.ต.ท. วิจ�รณ์   พลฤทธิ์ 0-5541-1038 [102] 09-2484-8622

สภ.วังกะพี้        โทรศัพท์กล�ง  0-5549-4373    โทรส�รกล�ง  0-5549-4308   IP : 606231
ผกก. พ.ต.อ. ธเนศร์   ก�ญจนพังคะ 0-5549-4373 08-1887-0782
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมสัน   โขนงนุช 0-5549-4373 08-1888-6571
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิยม   จอมประเสริฐ 0-5549-4373 08-8293-6153
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดรุณ   มณีก�ศ 0-5549-4373 08-1280-7431
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อภิสิทธิ์   มีหอม 0-5549-4373 08-7846-1001
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พงส.ผนก. ร.ต.อ. พงศธร   คำ�วันน� 0-5549-4373 08-1280-2048
สวป. พ.ต.ท. พงศ์ชนันท์   บุนน�ค 0-5549-4373 08-1315-9988
สว.สส. พ.ต.ต. เอกพงค์   ปริษ�วงศ์ 0-5549-4373 08-1887-4460
สว.อก. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   ชัยหัง 0-5549-4373 08-1888-4905

สภ.ลับแล       โทรศัพท์กล�ง   0-5543-1023     โทรส�รกล�ง  0-5545-0356   IP : 606232
ผกก. พ.ต.อ. โพธิรัตน์   ยิ้มเพชร 0-5545-0357 08-1888-4081
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมนึก   เดชรัตน์ 0-5545-0357 08-5948-5263
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิสิษฐ์    ศิริรัฐกิตติกุล 0-5545-0357 08-1884-6478
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เวช   เทียบนำ้�อ่�ง 0-5545-0357 08-5053-0796
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�เนียร   สอนม� 0-5545-0357 08-1783-3826
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมสวัสดิ์   พิมพ์ศรี 0-5545-0357 08-9959-5919
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   น้อยเดช 0-5545-0357 08-1783-9260
สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   รอดคง 0-5545-0357 08-1972-1428
สว.อก. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   อ่อนวงศ์ 0-5545-0357 08-0026-0283

สภ.ด่านแม่ค�ามัน     โทรศัพท์กล�ง  0-5540-2013    โทรส�รกล�ง  0-5540-2013   IP : 606233
ผกก. พ.ต.อ. ประม�ณ   เนื่องฉิม 0-5540-2013 08-1882-6461
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิสิฎฐ์   พรหมม�ก 0-5540-2013 08-1567-2261
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปฐมพร   ขจรภิรมย์ 0-5540-2013 08-4448-0130
พงส.ผนก.   พ.ต.ท. สมบัติ    ชุมภูอินทร์ 0-5540-2013 08-6119-5224
พงส.ผนก.   พ.ต.ท. สรเดช   มีอินทร์ถ� 0-5540-2013 08-6398-4932
สวป. พ.ต.ท. พุฒิพงษ์   พิพัฒน์วงศ์ 0-5540-2013 08-1911-9403
สว.สส. พ.ต.ต. สร�วุธ   ต่�งใจรัก 0-5540-2013 08-5710-0654
สว.อก. พ.ต.ต. นฤพล   คนชม 0-5540-2013 08-3486-1277

สภ.พิชัย    โทรศัพท์กล�ง  0-5583-2060    โทรส�รกล�ง  0-5583-2099   IP : 606234

ผกก. พ.ต.อ. กฤชกนก   ด่�นอุดม 0-5583-2060 [513] 08-1887-7224
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิรัณ   ทนันไชย 0-5583-2060 [308] 08-3762-5811
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเลิศ   น�คทั่ง 0-5583-2060 08-1379-0543
สวป. พ.ต.ท. อำ�นวย   อุดม  0-5583-2060 [408] 09-4710-8730
สว.สส. พ.ต.ต. ศิริพงษ์   สิทธิเลิศ 0-5583-2060 [191] 08-1953-9378
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วรญ�   วิจิตรกูล 0-5583-2060 [511] 08-6428-1483

สภ.นาอิน     โทรศัพท์กล�ง  0-5582-3080    โทรส�รกล�ง  0-5582-3080   IP : 606235

สวญ. พ.ต.ท. จีระพงศ์   ชมภูอินทร์ 0-5582-3080 08-6927-6507
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทียน   ส�ยฟ้�แลบ 0-5582-3080 08-1978-6267
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชลิต   ทองเชื้อเดช 0-5582-3080 08-1039-2385
สวป. พ.ต.ท. ธนโชติ   วงศ์ใส 0-5582-3080 08-1021-5638
สว.สส. พ.ต.ท. รวี   จินด�มณี 0-5582-3080 08-1043-2427

สภ.พญาแมน     โทรศัพท์กล�ง  0-5545-5307    โทรส�รกล�ง  0-5545-5307   IP : 606236
สว. พ.ต.ท. ยงยุทธ   แสงศรี 0-5545-5307 08-1838-5254
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมจิตร   จันทร์นำ้�ท่วม 0-5545-5307 08-9858-4417
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สภ.ท่าปลา     โทรศัพท์กล�ง  0-5549-9106    โทรส�รกล�ง  0-5549-9106   IP : 606237
ผกก. พ.ต.อ. ศร�วุธ   ภมรกูล 0-5549-9250 08-1887-5757
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนสร   ชินบุตร 0-5549-9106 08-6678-9784
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วสันต์   สำ�เริงศิลป์ 0-5549-9106 08-1604-5792
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กุล   ป�น�นนท์ 0-5549-9106 08-9858-6736
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พยุง   พุฒิชัย 0-5549-9106 08-5727-6359
สวป. พ.ต.ท. นิวัติ   วรรณมณี 0-5549-9106 08-6183-1316
สว.สส. พ.ต.ท. อ�นันท์   คำ�สุวรรณ์ 0-5549-9106 08-1043-4150
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์   ชูจุ้ย 0-5549-9106 08-5234-8822

สภ.น�้าหมัน     โทรศัพท์กล�ง  0-5581-9642     โทรส�รกล�ง  0-5581-9642   IP : 606238
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิรัตน์   โกฎแสง 0-5581-9642 08-0119-4163
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พีรพล   จำ�นงค์จิตร 0-5581-9642 08-9850-6024
สว. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   เขียวไทร 0-5581-9642 08-7318-3214

สภ.น�้าปาด    โทรศัพท์กล�ง   0-5548-1078   โทรส�รกล�ง  0-5548-1191   IP : 606239
ผกก. พ.ต.อ. ส�ทิตย์   ศรีหมื่นไวย 0-5548-1078 08-1888-6235
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บันเทิง   บุญเลิศ  0-5548-1078 08-4388-8009
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเสริม   สิทธิถ�วร 0-5548-1078 08-0084-8074
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุทัศน์   เลิศรัตน์พัฒน� 0-5548-1078 08-5053-1055
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ   หงส์ทอง 0-5548-1078 08-9856-9397
สว.สส. พ.ต.ท. ภควัต   เวทย�นนท์ 0-5548-1078 08-5614-1331
สว.อก. พ.ต.ท. ยุทธน�   ม�ลัยพงษ์ 0-5548-1078 08-2160-7095

สภ.เด่นเหล็ก    โทรศัพท์กล�ง 0-5581-1268    โทรส�รกล�ง 0-5581-1268   IP : 606240
สวญ. พ.ต.ท. วิภ�ส   เพชร์โรจน์ 0-5581-1268 08-1298-6564
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พนมพร   นันทวรรณ 0-5581-1268 08-9858-3507
สวป. พ.ต.ท. วสันต์   วงษ์ยอด 0-5581-1268 09-3195-1528
สว.สส. พ.ต.ต. ชัยพร   น่วมทอง 0-5581-1268 08-1044-6360

สภ.ตรอน     โทรศัพท์กล�ง  0-5549-1025, 0-5549-1191   โทรส�รกล�ง  0-5549-1025 [135]  IP : 606241
ผกก. พ.ต.อ. เด่น   ทองศรีจันทร์ 0-5549-1462 [134] 08-1887-5956
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   ก้องวิชช�บ�รมี 0-5549-1025 [144] 08-6931-9136
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติ์ธเนศ   สุริยศักดิ์ภูบดี 0-5549-1025 [139] 08-2772-0448
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   ก�ฝ�กทอง 0-5549-1025 [126] 08-9858-7136
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   ตันตละ 0-5549-1025 [126] 08-9856-9559
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฏฐสิทธิ   ชมพู 0-5549-1025 [126] 08-4153-3479
สวป. พ.ต.ท. ยศบดินทร์   ดวงมณีธนกุล 0-5549-1025 [128] 08-5444-5246
สว.สส. พ.ต.ท. สุระพงษ์   จันทรสอน 0-5549-1025 [139] 08-1727-1065
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง โสมรัตน์   เพ็ญสุต 0-5540-9902 [134] 08-9858-7159

สภ.ฟากท่า     โทรศัพท์กล�ง  0-5548-9066    โทรส�รกล�ง  0-5548-9248   IP : 606242
ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   วัฒนโยธิน 0-5548-9066 08-1888-3392
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นคร   เกิดแล้ว 0-5548-9066 08-6212-2070
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฏฐ์   โนรี 0-5548-9066 08-1888-9908
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คช�นนท์   วังชิ้น 0-5548-9066 08-4465-5936
สวป. พ.ต.ต. สุรัตน์   สมศักดิ์ 0-5548-9066 08-9953-2829
สว.สส. พ.ต.ต. วชิรวิชญ์   สิงห์แก้ว 0-5548-9066 08-9644-4766
สว.อก. พ.ต.ต. พันธ์เทพ   เอี่ยมสกุลนิล 0-5548-9066 09-0451-7566

สภ.บ้านโคก  โทรศัพท์กล�ง  0-5548-6106    โทรส�รกล�ง  0-5548-6016   IP : 606243

ผกก. พ.ต.อ. ประมวล   ยิ้มจันทร์ 0-5548-6016 08-3161-3949
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สรฤทธิ์   เพิ่มน�ค 0-5548-6016 08-7209-9788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ธรท์   เจนเชี่ยวช�ญ 0-5548-6016 08-1533-1318
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. แสวง   ม�ระเสน 0-5548-6016 08-0118-0007
สวป. พ.ต.ท. พงศกร   พินจัน 0-5548-6016 08-1887-2866
สว.สส. พ.ต.ต. ประหยัชว์   น�มสุข 0-5548-6016 08-1281-4366
สว.อก. พ.ต.ต. สุรเชษฐ์   เวศแก้ว 0-5548-6016 08-1096-1498

สภ.ทองแสนขัน     โทรศัพท์กล�ง  0-5541-8051    โทรส�รกล�ง  0-5541-8051   IP : 606244
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   อู่ตุ้ม 0-5541-8051 09-9235-9256
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเวทย์   ขน�ดนิด 0-5541-8051 08-9960-3522
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บันด�ล   บัวแดง 0-5541-8051 09-1838-6968
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ล�วิน   แพงผม 0-5541-8051 08-7211-9719
สวป. พ.ต.ท. กฤตเมธ   ถนอมมิตร 0-5541-8051 09-7952-4619
สว.สส. พ.ต.ท. วัฒนศักดิ์   จิตพิไล 0-5541-8051 08-7848-3525
สว.อก. พ.ต.ท. สำ�รวย   เฟื่อยมี 0-5541-8051 08-4813-4137

ต�ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน	ี	 	Uthai	Thani	Provincial	Police	
หมู่ 2 ถนนอุทัย-โกรกพระ  ต�าบลสะแกกรัง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  

โทรศัพท์กลาง  0-5650-3100  โทรสารกลาง  0-5650-3100    IP : 606245

Web Site : www.uthaithani.police.go.th/

ผบก. พล.ต.ต. ธวัชชัย   ยิ่งเจริญสุข 0-5650-3101 08-1902-3311
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   จงใจ 0-5650-3102 08-1433-4111
รอง ผบก. พ.ต.อ. อัครพล   ศรีเส�วลักษณ์ - 08-5643-3399
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิษณุ   ห�ญบุญเศรษฐ 0-5650-3104 08-1914-2044
รอง ผบก. พ.ต.อ. ระวีพรรษ   อมรมุณีพงศ์ - 08-9636-4343

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ชยรพ   ส�ยจันยนต์ 0-5650-3105 08-9037-2266
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประทวน   พวงจำ�ป� 0-5650-3105 08-1172-5223
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประพันธ์   จิตรสำ�ร�ญ 0-5650-3105 08-1446-4752
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ต. กฤษฏ�   สิงห์พลง�ม 0-5650-3105 08-0508-9781
สว.(เทคโน) พ.ต.ต.หญิง ว�รุณี   เจริญสุข 0-5650-3111 08-7194-0662
สว.(ยศ.) พ.ต.ท. ธเนตร   บรรพต 0-5650-3109 08-5535-0879
สว.(กบ.) พ.ต.ท.หญิง ศิรประภ�   ขว�ม�ตย์ 0-5652-4922 08-9105-1885
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สว.(ปอ.) พ.ต.ต. วีระ   หวังสุวรรณ 0-5650-3130 08-9964-5249
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์   เทียนแนวนุ่ม 0-5650-3106 08-9272-8267
สว.(กม.วน.) พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ขุนหมื่น 0-5650-3105 08-3303-5622

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. อวัช   มูลศิริ 0-5650-3113 08-9896-9464
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพชรกำ�แพง   อยู่ยอด 0-5650-3113 08-1973-2930
สวป. พ.ต.ต. ณรงค์   พูลถม 0-5650-3100 08-1971-0098
สว. พ.ต.ต. ทรวงจักร   ประภัสสร 0-5650-3113 08-6376-6347
สว. พ.ต.ต. พัชรพงศ์   ผู้ภักดี 0-5650-3113 08-1044-5757

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมหม�ย   เยี่ยงศรีเมือง 0-5650-3110 08-1785-3678

สภ.เมอืงอทุยัธาน ี   โทรศพัท์กล�ง  0-5651-1055, 0-5651-1275  โทรส�รกล�ง  0-5651-1275 IP : 606246
ผกก. พ.ต.อ. ไพสิฐ   แก้วจรัส 0-5651-1275 [301] 08-1939-2526
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกศักดิ์   คงธนศุภธร 0-5651-1275 [302] 08-2407-3838
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐ   พรหมเทพ - 09-1575-5742
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมควร   ฉ�ยเพ็ชร 0-5651-1275 [205] 08-1971-0171
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนันต์   อัศวรัตน์ 0-5651-1275 [205] 08-7202-7878
สวป. พ.ต.ท. ม�นะ   จำ�ป�เฟื่อง 0-5651-1275 [211] 08-5737-3760
สวป. พ.ต.ท. ปพน   แสวงวิทย์ 0-5651-1275 [211] 08-1785-5353
สว.สส. พ.ต.ท. ณรงค์เวทย์   พูลพ่วง - 08-1474-1257
สว.จร. พ.ต.ท. กฤษฎ�   ธีรพงษ์ 0-5651-1275 [204] 08-6399-3753
สว.อก. พ.ต.ท. เฉลิมพร   วรทอง 0-5651-1275 [208] 08-1621-4571

สภ.หนองขาหย่าง     โทรศัพท์กล�ง  0-5659-7052    โทรส�รกล�ง  0-5659-7052   IP : 606247
ผกก. พ.ต.อ. วีระ   เที่ยวม�พบสุข 0-5659-7052 08-9521-4514
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดิลก   พันธุ์ผึ้ง 0-5659-7052 08-8269-5639
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   ใจแหลม 0-5659-7052 08-7544-7075
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมหม�ย   เงินดี 0-5659-7052 08-1283-6018
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิมิต   ฉิมะวงษ์ 0-5659-7052 08-9262-5775
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทรงวุฒิ   สวรรคโลก 0-5659-7052 08-5182-0162
สวป. พ.ต.ต. อุเทน   ขำ�ประเสริฐ 0-5659-7052 08-5535-4157
สว.สส. พ.ต.ท. พล�ย   นมเนย 0-5659-7052 08-6293-3123
สว.อก. พ.ต.ต. พิษณุ   เกิดทอง 0-5659-7052 08-6327-7621

สภ.หนองฉาง     โทรศัพท์กล�ง  0-5653-1162    โทรส�รกล�ง  0-5653-1162   IP : 606248
ผกก. พ.ต.อ. ประนม   มั่นเมือง 0-5653-1162 08-1674-5711
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วสุพล   สนฺรักษ์ 0-5653-1162 08-1284-8589
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพล   ศรีสม�น 0-5653-1162 08-1972-0606
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวัฒน์ชัย   บุญประเสริฐ 0-5653-1162 08-1518-8133
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประเสิฐ   อิวช�วน� 0-5653-1162 08-1886-5887
สวป. พ.ต.ท. พจนวัฒน์   เข็มช�ติ 0-5653-1162 08-1171-2834
สว.สส. ร.ต.อ. สุรจิต   ท�วุธ 0-5653-1162 08-0064-4460
สว.อก. พ.ต.ท. สุนทรชัย   วิชญโฆษิต 0-5653-1162 08-5001-5299

สภ.เขาบางแกรก     โทรศัพท์กล�ง  0-5654-3150   โทรส�รกล�ง  0-5654-3150   IP : 606249

ผกก. พ.ต.อ. สุทธิโรจน์   ไกรวชิรสิทธิ์ 0-5654-3150 08-1933-2829
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิกูร   เจริญรัตน์ 0-5654-3150 08-0111-1305
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กรรณ์   ย�วิชัย 0-5654-3150 08-1972-9299
สวป. พ.ต.ท. นพรัตน์   ปัวน้อย 0-5654-3150 08-1280-1556
สว.สส. พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   ทร�ยสมุทร 0-5654-3150 08-0028-1054
สว.อก. พ.ต.ต. วิช�ญ   บุญม� 0-5654-3150 08-6079-1250

สภ.ทัพทัน     โทรศัพท์กล�ง  0-5659-1170    โทรส�รกล�ง  0-5659-1170   IP : 606250

ผกก. พ.ต.อ. นพรุจ   ธัญญสิริ 0-5659-1170 08-6393-7204
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรืองยศ   คำ�อินทร์ 0-5659-1170 08-1887-2119
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์   ดำ�คง 0-5659-1170 08-1541-3112
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณฐกร   ใหม่นิถะ 0-5659-1170 08-1376-7885
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิริยะ   คิดบ� 0-5659-1170 08-9567-4690
สวป. พ.ต.ท. บริสุทธิ์   อธิจิต 0-5659-1170 08-9959-0784
สว.สส. พ.ต.ท. สนั่น   ยอดบ่อพลับ 0-5659-1170 08-1280-1005
สว.อก. พ.ต.ท. คเชษฐ์   สุระว�ศรี 0-5659-1170 08-1887-1653

สภ.ตลุกดู่     โทรศัพท์กล�ง  0-5654-1210   โทรส�รกล�ง  0-5654-1210   IP : 606251

สวญ. พ.ต.ท. มนตรี   เจริญภัทร�วุฒิ 0-5654-1210 08-1645-5267
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิเชียร   มีมุข 0-5654-1210 08-1888-7477
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิรันดร์   ไกรภ�ค 0-5654-1210 08-9952-1800
สวป. พ.ต.ท. นิรันดร์   นิสัยค�น 0-5654-1210 08-1888-8757
สว.สส. พ.ต.ต. ธน�ยุทธ   ชูเฉลิม 0-5654-1210 08-1975-5922

สภ.บ้านไร่     โทรศัพท์กล�ง  0-5653-9106, 0-5653-9091 [191]   โทรส�รกล�ง  0-5653-9106 IP : 606252

ผกก. พ.ต.อ. กิติศักดิ์   กะสีวัฒน์ 0-5653-9106 08-9813-0978
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสถียร   ศรีทองทรัพย์ 0-5653-9106 08-2227-8599
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระยุทธ   ใช้สง่� 0-5653-9106 08-8285-9933
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โกศล   ใจเพ็ชรดี 0-5653-9106 08-1331-7586
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรจง   วร�หะ 0-5653-9106 08-1280-0145
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิชัย   ม�พิจ�รณ์ 0-5653-9106 08-9410-8999
สวป. พ.ต.ท. มณเฑียร   แสนเทพ 0-5653-9106 08-5273-6677
สว.สส. พ.ต.ท. มนัส   รัตน�กร 0-5653-9106 08-7905-0360
สว.อก. พ.ต.ต. พลพรรค   เพ็งอุ่น 0-5653-9106 08-1786-5543
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สภ.เมืองการุ้ง     โทรศัพท์กล�ง  0-5654-2145    โทรส�รกล�ง  0-5654-2145   IP : 606253

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   พิทักษ์ธ�นิน 0-5654-2145 08-1888-9418
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐศิลป์   วัธนจิตต์ 0-5654-2145 08-1777-8368
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภสุ   จันทร์สม 0-5654-2145 08-1936-8893
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภคิน   วรรณศรี 0-5654-2145 08-7204-5329
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สงคร�ม   ศรีบุญ 0-5654-2145 08-8282-8346
สวป. พ.ต.ท. สมพร   แก้วว�นิช 0-5654-2145 08-1958-8466
สว.สส. พ.ต.ท. คมช�ญ   สีกะ 0-5654-2145 08-9960-9521
สว.อก. ร.ต.อ. พงษ์ศิลป์   เจริญพิทักษ์ 0-5654-2145 08-6927-9060

สภ.สว่างอารมณ์     โทรศัพท์กล�ง  0-5659-9081   โทรส�รกล�ง  0-5659-9081   IP : 606254

ผกก. พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์   ขอนพุดซ� 0-5659-9081 08-1674-1582
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนเมศฐ์   ธัญญโชติอนันท์ 0-5659-9081 09-2875-2858
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทักษิณ   โพธิ์ใหญ่ 0-5659-9081 08-1851-3364
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจษฎ�   พึ่งง�ม 0-5659-9081 08-1707-7174
สวป. พ.ต.ท. คมสัน   เจนใจ 0-5659-9081 08-6209-3998
สว.สส. พ.ต.ท. พนอ   อินทร์วิเชียร 0-5659-9081 08-1785-1087
สว.อก. พ.ต.ท. กฤตย์   กสิสิทธิ์ 0-5659-9081 08-4152-2741

สภ.ลานสัก     โทรศัพท์กล�ง  0-5653-7095    โทรส�รกล�ง  0-5653-7095   IP : 606255

ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   ทีคะสุข 0-5653-7095 08-1283-4209
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชวลิต   ชมน� 0-5653-7095 08-6202-1304
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนัส   ป�นสอน 0-5653-7095 08-4813-8382
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรชัย   ส�ยวิเศษ 0-5653-7095 08-6932-2386
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สันติ   ทองเชื้อ 0-5653-7095 08-6206-9774
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพสิทธิ์   เต็มองค์หล้� 0-5653-7095 08-0506-7019
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   เจียมวิเศษ 0-5653-7095 08-1644-3768
สว.สส. พ.ต.ท. บุญเกิด   เทืองผล 0-5653-7095 08-7962-0224
สว.อก. พ.ต.ต. รุ่งโรจน์   แก้วแดง 0-5653-7095 08-1727-6502

สภ.ห้วยคต    โทรศัพท์กล�ง  0-5651-8129   โทรส�รกล�ง  0-5651-8129   IP : 606256

ผกก. พ.ต.อ. อดุล   เจริญคุณวิวัฏ 0-5651-8129 08-9960-3577
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   นงค์ทอง 0-5651-8129 08-7208-9545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัช   ตุ่นคำ�แดง 0-5651-8129 08-1887-7378
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริยัน   สุทธินีติกรกุล 0-5651-8129 08-1887-4739
สวป. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   ไชยส�ร 0-5651-8129 08-2353-4850
สว.สส. พ.ต.ต. จิตรกร   หลวงอภัย 0-5651-8129 08-9894-8264
สว.อก. พ.ต.ต. ประทีป   แก้วแสนส�ย 0-5651-8129 08-4807-2042
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ

ศูนย์ฝึกอบรม			 Training	Center
837 หมู่  10  ต�าบลนครสวรรค์ตก  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000

โทรศัพท์กลาง  0-5622-1200-2     โทรสารกลาง  0-5622-2251   IP : 606002

Web Site : www.adm_schooi6.education.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. นิรันดร์   ดีมี 0-5622-1206 [200] 08-9908-4628
รอง ผบก. พ.ต.อ. คณ�กร   รุ่งขจรกลิ่น 0-5622-1200-2 [201] 08-1627-3767
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูริวัจน์   พูลสวัสดิ์ 0-5622-1200-2 [202] 08-7877-3939

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ธนิต�ภรณ์   แสงพิทักษ์ 0-5622-1200-2 [300] 08-6417-5463
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประกิจ   อัครวงษ์ 0-5622-1200-2 [301] 08-7846-9050
สว.(ธร./กพ.) พ.ต.ท. เดช�   ตันติวัฒน์ 0-5622-1200-2 [301] 08-1657-4430
สว.(พธ.) พ.ต.ท.หญิง วรุณศินีย์   ฟูมูลเจริญ 0-5622-1200-2 [302] 08-1962-1621
สว.(กง./งป.) พ.ต.ท.หญงิ จฑุ�ม�ส   สถ�พรศรสีวสัด์ิ 0-5622-1200-2 [303] 08-1680-7205

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. สนธย�   แต่แดงเพชร 0-5623-3006 08-6876-3666
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์   ครองธรรม 0-5622-1200-2 [500] 08-9813-3776
สว. พ.ต.ท. ธีระเดช   สินสกุล 0-5623-3006 08-9805-2447
สว. พ.ต.ท. วรวิทย์   วร�พันธุ์ 0-5623-3006 08-6998-9983
สว. พ.ต.ต. สันติ   ดีโหมด 0-5623-3006 08-9704-5692

ฝ่ายปกครองและการฝึก 

ผกก. พ.ต.อ. เกษม   สีจ๊ะแปง 0-5622-1200-2 [401] 08-9638-3039
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   ยั่งยืน 0-5622-1200-2 [401] 08-9183-0519
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ธวัช   จันทร์ต่วน 0-5622-1200-2 [402] 08-1045-3765
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. เดช�   แจ่มสว่�ง 0-5622-1200-2 [403] 08-9858-0399
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ชนะ   ธนันท์วงศ์ 0-5622-1200-2 [404] 08-6734-8040

กลุ่มงานอาจารย์ 

ภาควิชากฎหมาย

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพ็ญณี   คะรุรัมย์ 0-5622-1200-2 [503] 08-1674-8816
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. โอภ�ส   คะรุรัมย์ 0-5622-1200-2 [503] 08-7314-5959
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. โกวิทย์   เกียรติเสวี 0-5622-1200-2 [503] 08-1040-2234
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อนุรักษ์   พัสสร 0-5622-1200-2 [503] 08-9271-1108
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. วสันต์   สิงห์ด� 0-5622-1200-2 [503] 08-1727-7359
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ธัชฐพงศ์   ธน�นนทสวัสดิ์ 0-5622-1200-2 [503] 09-4615-4561
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธัญญพัฒน์   เที่ยงอยู่ 0-5622-1200-2 [503] 08-6902-4429
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัตน�   พิณแสง 0-5622-1200-2 [503] 08-6734-1897
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.ดร. สุพจณ์   พรมพิทักษ์ 0-5622-1200-2 [503] 08-7199-5875
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน[ภำยใน] มือถือ
ภาควิชาบริหารงานต�ารวจ 

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริม�   ภ�คอัต 0-5622-1200-2 [503] 08-1283-0831
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. พิภู   นิมะพันธ์ 0-5622-1200-2 [503] 08-5249-4623
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สังเวียน   อันตระโลก 0-5622-1200-2 [503] 08-6655-2459

ภาควิชาทั่วไป

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศศิภ�   พึ่งเนียม 0-5622-1200-2 [503] 08-9271-9236
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. เสกศิริ   ภ�คอัต 0-5622-1200-2 [503] 08-1953-3809
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วีณ�   มโนหมั่นศรัทธ� 0-5622-1200-2 [503] 08-1343-7068

ภาควิชาป้องกัน

อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต. จินุกุล   หลวงอภัย 0-5622-1200-2 [503] 08-1972-6845
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.ดร. จำ�รัส   ป�นฟัก 0-5622-1200-2 [503] 08-4708-5656

ภาควิชาสืบสวน

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ปกรณ์   เส็งทอง 0-5622-1200-2 [503] 08-1281-2918
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ศิวสรรค์   พงษ์สุกฤษฏิ์ 0-5622-1200-2 [503] 08-7312-0800
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สมศักดิ์   โปสัยะคุปต์ 0-5622-1200-2 [503] 08-1614-9343

ภาควิชาจราจร

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. พิทักษ์   กล�งแก้ว 0-5622-1200-2 [503] 08-1870-7138
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สนัต์ฤทยั   ธนปณุย�นันท์ 0-5622-1200-2 [503] 09-3132-8261

ภาควิชากีฬา

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. วัลลภ   ทองห่อ 0-5622-1200-2 [502] 08-6734-1477

บันทึก
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 7

Provincial Police  Region 7

109  ถนนข้างวัง  ตำาบลพระปฐมเจดีย์  อำาเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์กลาง  0-3424-5990-9    โทรสารกลาง  0-3424-5987   IP : 607001

Web Site : www.police7.go.th      E-mail : police7@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. วีรพงษ์   ชื่นภักดี 0-3424-5901 [901] 08-1831-8887
รอง ผบช. พล.ต.ต. พูลทรัพย์   ประเสริฐศักดิ์ 0-3424-5905 [905] 08-1818-6039
รอง ผบช. พล.ต.ต. วิรัช  วัชรขจร 0-3424-5906 [906] 08-1991-6475
รอง ผบช. พล.ต.ต. ชน�ภัทร   เชยสมบัติ 0-3424-5904 [904] 08-2395-9595
รอง ผบช. พล.ต.ต. วรภัทร์   วัฒนวิศ�ล 0-3424-5902 [902] 08-1832-0365
รอง ผบช. พล.ต.ต. วิเชียร   ตันตะวิริยะ 0-3424-5908 [908] 08-1696-5700
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุรชัย   ควรเดชะคุปต์ 0-3424-5903 [903] 08-1612-6223
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุทธิพงษ์   วงษ์ปิ่น 0-3424-5907 [907] 08-9770-7548
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. มำนิตย์   จ�ำลองรักษ์ 0-3424-5409 [409] 08-1857-8287
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. วิทวัช   น้อยพ�นิช 0-3424-5918 [918] 08-1375-5566

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
โทรศัพท์กลาง  0-3424-5990-9    โทรสารกลาง  0-3424-5987    

Web Site : http://www.police7.go.th/Police7_Website/th/police7_institute/p1.php?iSub=10     

ผบก. พล.ต.ต. อำทิชำ   เปำอินทร์ 0-3424-5939 [939] 08-1824-5060
รอง ผบก.  พ.ต.อ. สมบัติ   หวังดี 0-3424-5930 [930] 08-6555-4533
รอง ผบก.  พ.ต.อ. พูนศักดิ์   ประเสริฐเมธ 0-3424-5940 [940] 08-1860-2765
รอง ผบก.  พ.ต.อ. ไชย�   สงวนจีน 0-3424-5940 [940] 08-2253-3346
รอง ผบก.  พ.ต.อ. กันตพิชญ์   กฤตวงศ์วิม�น 0-3424-5940 [940] 08-5379-3939

ฝ่ายอ�านวยการ 1    โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5911     โทรส�รกล�ง  0-3424-5911

ผกก. พ.ต.อ. อดิศักดิ์   บุญทัน 0-3424-5915 [915] 08-1572-2181
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิชัย   โพธิ์อุบล 0-3424-5917 [917] 08-9523-2789
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พุทธพร   โกศิยะกุล 0-3424-5916 [916] 08-4387-9398
สว. พ.ต.ต.หญิง กรรณิก�  หนูวรรณ 0-3424-5911 [911] 08-1632-0441
สว. พ.ต.ต. มห�ชัย  สกุลกิจไพบูลย์ 0-3424-5912 [912] 08-4328-6060
สว. พ.ต.ต. อรุญ   กันพร้อม 0-3424-5913 [913] 08-9071-5112
สว. พ.ต.ท.หญิง ธัญญ�   แตงประวัติ 0-3424-5914 [914] 08-4023-3504
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 2    โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5921    โทรส�รกล�ง  0-3424-5921

ผกก. พ.ต.อ. อ�รักษ์   นคร�วัฒน์ 0-3424-5925 [925] 08-1919-9192
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   เงินทองดี 0-3424-5926 [926] 08-1385-8912
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประวัติ   ณ พัทลุง 0-3424-5926 [927] 08-1824-2481
สว. พ.ต.ท.หญิง สุรีพร   ปฐมิก�กร 0-3424-5921 [921] 08-1736-6939
สว. ร.ต.อ. อุดร   ภ�นุม�ศ 0-3424-5921 [921] 08-9774-9606
สว. ร.ต.อ. มนต์ชัย   กองแก้ว 0-3424-5921 [921] 08-1725-5884
สว. ร.ต.อ. กันตเมศฐ์   อัครโชควร�นนท์ 0-3424-5921 [921] 08-9124-4221

ฝ่ายอ�านวยการ 3    โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5931    โทรส�รกล�ง  0-3424-5987

ผกก. พ.ต.อ. เศรษฐสิริ   นิพภยะ 0-3424-5935 [935] 08-1643-4441
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมจิต   ภูเก็ต 0-3424-5936 [936] 08-5664-8604
รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   สมคะเณ 0-3424-5937 [937] 08-1827-2928
สว. พ.ต.ท.หญงิ วรีะวรรณ   สวสัดเิกียรติ 0-3424-5931 [931] 08-1989-4987
สว. พ.ต.ท. ประวิง   ทองอ่วมใหญ่ 0-3424-5932 [932] 08-4884-9536
สว. พ.ต.ท. อดิศร   ชูฤกษ์ 0-3424-5933 [933] 08-0788-7447
สว. พ.ต.ท. สมภพ   ปิยะรัตนวัฒน์ 0-3424-5934 [934] 08-4394-5190

ฝ่ายอ�านวยการ 4    โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5941     โทรส�รกล�ง  0-3424-5987

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย   ชวนชม 0-3424-5945 [945] 08-1856-3850
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง มะวรรณ   โรจน์ปักษ�เทพ 0-3424-5946 [946] 08-1856-1501
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จินตน�   สิงห์เหย�ะ 0-3424-5947 [947] 08-1897-3550
สว. พ.ต.ท.หญิง รำ�ไพ   จงสืบสุข 0-3424-5941 [941] 08-9691-5019
สว. พ.ต.ท.หญิง แสงเทียน   วันเปลี่ยนสี 0-3424-5942 [942] 08-6379-3211
สว. พ.ต.ต. ธ�นินร์   สันชวฤทธิ์ 0-3424-5943 [943] 09-1884-6177
สว. พ.ต.ท.หญงิ รตัตกิร   ก�ญจนนฤน�ท 0-3424-5944 [944] 08-1721-0512

ฝ่ายอ�านวยการ 5     โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5951    โทรส�รกล�ง  0-3424-5987

ผกก. พ.ต.อ. ธนภัทร   ดอกดวง 0-3424-5955 [955] 08-4549-2898
รอง ผกก. พ.ต.ท. กรธัช   กลิ่นฟุ้ง 0-3424-5954 [954] 08-3933-3046
สว. พ.ต.ท.หญิง สุธินันท์   กุลวงศ์ 0-3424-5951 [951] 08-6022-9657
สว. พ.ต.ท. ธำ�รง    ศรีทรัพย์ 0-3424-5952 [952] 08-1308-9637
สว. พ.ต.ท.หญิง ปัณณพัฒน์   สุวรรณดี 0-3424-5953 [953] 08-6036-3855

ฝ่ายอ�านวยการ 6      โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5961    โทรส�รกล�ง  0-3424-5964

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ   พ�นิชอัตร� 0-3424-5965 [965] 08-6321-9804
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   แสงวิรัช 0-3424-5966 [966] 08-2595-6469
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ วภิ�รตัน์   จ่�หมืน่ปร�บนคร 0-3424-5967 [967] 08-1423-4900
สว. พ.ต.ท.หญงิ ณชิ�รศัม์   สรุพัชระสทิธิ์ 0-3424-5961 [961] 08-7762-1619
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ท.หญิง องุ่น   แตงส�ข� 0-3424-5962 [962] 08-9457-9942
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   โพธิ์ศรี 0-3424-5963 [963] 08-6024-1696
สว. พ.ต.ต.หญิง ทัศย�   แช่มช้อย 0-3424-5964 [964] 08-6615-5384

ฝ่ายอ�านวยการ 7      โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5971      โทรส�รกล�ง  0-3424-5987

ผกก. พ.ต.อ. ปติพงษ์   ปูรณโชติ 0-3424-5975 [975] 08-1881-9195
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรพจน์   สุวรรณศรี 0-3424-5976 [976] 08-1192-9325
รอง ผกก. พ.ต.ท. พฤกษช�ติ   บุญรอด 0-3424-5977 [977] 08-1842-7478
สว. พ.ต.ท. ณรงค์   ประติพัทธิ์พงษ์ 0-3424-5971 [971] 08-8456-2524
สว. พ.ต.ต. สมเกียรติ   คำ�ก�หลง 0-3424-5974 [972] 08-1494-2461
สว. ร.ต.อ. ภ�นุพงศ์   ชมด�ร� 0-3424-5973 [973] 08-6377-5774
สว. พ.ต.ท. อุดมสิน   ศรีเจริญ 0-3424-5974 [974] 08-9996-3858

ฝ่ายอ�านวยการ 8     โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5981-4   โทรส�รกล�ง  0-3424-5987

ผกก. พ.ต.อ. ไกรล�ศ   สุขจิระทวี 0-3424-5983 [983] 08-1907-7216
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   สุดประเสริฐ 0-3424-5983 [983] 08-9919-3399
สว. พ.ต.ท.หญงิ กอบก�ญจน์  จติต์กระจ่�ง 0-3424-5983 [983] 08-4365-1559
สว. พ.ต.ต. ศิรชัช   อรุณเกล้� 0-3424-5983 [983] 08-9343-0164

ฝ่ายอ�านวยการ 9     โทรศัพท์กล�ง  0-3424-5919     โทรส�รกล�ง  0-3424-5987

ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   กิจสมัคร 0-3424-5979 [979] 08-5171-4666
รอง ผกก. พ.ต.ท. ตุลย์   สุนทรวิภ�ต 0-3424-5989 [989] 08-1638-4878
สว. พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ   เสริมสิน 0-3424-5919 [919] 08-1792-7381
สว. พ.ต.ท. อำ�นวย    เพชรเที่ยง 0-3424-5929 [929] 08-9809-2240

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน	 Investigation	Division 

ถนนขวาพระ  ต�าบลพระปฐมเจดีย์  อ�าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์กลาง   0-3427-1293         โทรสารกลาง   0-3425-1979   IP : 607007

Web Site : www.cid.police7.go.th    E-mail : cid.p7@hotmail.com 

ผบก. พล.ต.ต. ประภำกร   ริ้วทอง 0-3427-1293 [100] 08-6044-2663
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมภพ   พงษ์ฤกษ์ 0-3427-1293 [104] 08-1870-2155
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมช�ย   รักเสน�ะ 0-3427-1293 [103] 08-1857-3232
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไตรวิช   นำ้�ทองไทย 0-3427-1293 [102] 08-1901-1733
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไชย�   สุนทรกิจ 0-3427-1293 [100] 08-1944-3115
นว.(สบ 1) ร.ต.อ.หญิง ธิด�พร   วงษ์ปิ่น 0-3427-1293 [100] 08-9030-3656

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วิโรจน์   เหมือนแท้ 0-3427-1293 [111] 08-1625-1414
รอง  ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ทศัน�วด ี  น�คบญุพรหม 0-3427-1293 [211} 08-3019-1000
สว. พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์   แก่นสว�ท     0-3427-1293 [211] 08-9444-6718
สว. พ.ต.ท. สุเทพ   สูงศักดิ์ 0-3427-1293 [213] 08-1009-2702
สว. พ.ต.ท.หญิง ณิชก�นต์   เข็มสุข 0-3427-1293 [212] 09-1045-1881
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กองก�ากับการสืบสวน 1

ผกก. พ.ต.อ. ปรีด�   อิ่มเจริญ 0-3427-1293 08-1428-8083
รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   กลั่นม� 0-3427-1293 08-1941-1211
รอง ผกก. พ.ต.ท. วศิน   พล�ยศิริ 0-3427-1293 08-9074-6416
สว. พ.ต.ท. โยธี   เบ็ญจวรรณ์ 0-3427-1293 08-9548-5187
สว. พ.ต.ต. อนุช�   ศรีสำ�โรง 0-3427-1293 08-1281-7707
สว. พ.ต.ต. ณรงค์   คุ้มภัย 0-3427-1293 08-1017-0178

กองก�ากับการสืบสวน 2

ผกก. พ.ต.อ. ประสพชัย   มัตสยะวนิชกูล 0-3427-1296 [242] 08-1816-9284
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุภ�พ   วัยนิพิฐพงษ์ 0-3427-1296 [242] 08-1832-1395
รอง ผกก. พ.ต.ท. พันธ์ศักดิ์   ทัพเจริญ 0-3427-1296 [242] 08-1941-3846
สว. พ.ต.ท. จำ�ลอง   จ้อยพึ่งพร 0-3427-1296 [242] 08-1694-3421
สว. พ.ต.ต. ยอดช�ย   แก้วเรือง 0-3427-1296 [242] 08-5098-1111
สว. ร.ต.อ. เจษฎ�   ทองท� 0-3427-1296 [242] 08-5179-4278

กองก�ากับการสืบสวน 3

ผกก. พ.ต.อ. จรูญเกียรติ   ป�นแก้ว 0-3427-1294 08-6767-4545
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครวัฒน์   พุ่มไพศ�ลชัย 0-3427-1294 08-1919-1303
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิธี   อินทร์น้อย 0-3427-1294 08-5380-4911
สว. พ.ต.ท. ปรัชญ�   คชประดิษฐ์ 0-3427-1294 08-1995-0958
สว. พ.ต.ต. นภนต์   ชนะผล 0-3427-1294 08-2333-5663
สว. พ.ต.ต. วิโรจน์   หอมเย็น 0-3427-1294 08-6136-6111

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ  

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ญ   พิณคันเงิน 0-3427-1293 [222] 08-9740-9888
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยรินทร์   แก้วสุวรรณ 0-3427-1293 [222] 08-7956-6464
สว. พ.ต.ท. คีรินทร์   วงศ์ศศิธร 0-3427-1293 [222] 08-5175-4949
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เกษตรเจริญยิ่ง 0-3427-1293 [222] 08-1792-7142
สว. พ.ต.ต. ณัฐพงศ์   ชูชื่น 0-3427-1293 [222] 08-9663-5531

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ  

ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   ไพบูลย์ผล 0-3220-0385 08-7117-3311
รอง ผกก. พ.ต.ท. นุชิต   จ�ละ 0-3220-0386 08-1813-2542
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรรธน   ภูมิธเนศ 0-3220-0387 08-8333-7799
สว. พ.ต.ท. ส�ริษฐ์   อักษร 0-3220-0388 08-6800-1310
สว.  พ.ต.ต. ปริญญ�   ใคร่ครวญ 0-3220-0389 08-9161-1454
สว. พ.ต.ต. ตะวัน   ตระก�รฤกษ์ 0-3220-0390 08-1455-4333

กองก�ากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย  

ผกก. พ.ต.อ. ศร�วุธ   สุทธวิชัย 0-3282-7322 08-1763-3833
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติ   มห�รักษิต 0-3282-7323 08-3314-8365
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชลิต   เมืองเพ็ชร 0-3282-7324 08-1424-1725
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   จิตต์จำ�นงค์ 0-3282-7325 08-1636-8337
สว. พ.ต.ท. เผด็จ   พูนผล 0-3282-7326 08-7533-7185
ผบ.ร้อย พ.ต.ต. ทิว�   พรมเดช 0-3282-7327 08-1483-5735
ผบ.ร้อย พ.ต.ต. เสน่ห์   สำ�เนียงสูง 0-3282-7328 08-7921-7649
ผบ.ร้อย ร.ต.อ. สุนทร   ทรัพย์พน�พรชัย 0-3282-7329 09-0791-8498

ต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุร	ี Kanchanaburi	Provincial	Police	
56  ถนนแสงชูโต  ต�าบลท่ามะขาม  อ�าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000

โทรศพัท์กลาง  0-3451-2001, 0-3451-5948-54    โทรสารกลาง  0-3451-2100, 0-3462-5554  IP : 607101

Web Site : www.kjb.police7.go.th    E-mail : kanchanaburi@royalthaipolice.go.th 

ผบก. พล.ต.ต. กมลสันติ   กลั่นบุศย์ 0-3451-5948 [100] 08-1641-8666
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชินภัทร   ตันศรีสกุล 0-3451-5948 [203] 08-1989-0055
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนต์ชัย   เพ็ญสูตร 0-3451-5948 [204] 08-1705-1845
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์   ทรัพย์เย็น 0-3451-5948 [205] 08-1981-1886
รอง ผบก. พ.ต.อ. จรินทร์   วัฒนไพรส�ณฑ์ 0-3451-5948 [202] 08-1190-6699
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิเชียร   แช่มช้�ง 0-3451-5948 [206] 08-1822-1163
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชวลิต   สุขสุวรรณ์ 0-3451-5948 [207] 08-1857-2418

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ประกอง   ศรีสุทธิ์ 0-3451-5948-54 [310] 08-1981-7175
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนะพัฒน์   ศิลป�นุรักษ์ 0-3451-5948-54 [312] 08-5192-1793
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขุนทอง   นันทวิส�ร 0-3451-5948-54 [504] 08-1806-9333
สว.ฝอ.1 ร.ต.อ. เฉลิมชัย   สมรูป 0-3451-5948-54 [501] 08-1695-6677
สว.ฝอ.2 ร.ต.อ. ณหริ   เทพจักรินทร์ 0-3451-5948-54 [502] 08-9124-6597
สว.ฝอ.3 ร.ต.อ. ปุณธพัฒน์   คุณอ�ส�สิริสกุล 0-3451-5948-54 [503] 08-6172-9370
สว.ฝอ.4 ร.ต.อ. สมพงษ์   วิริยประสิทธิ์ชัย 0-3451-5948-54 [504] 08-1332-3718
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. สุนทร   สินชัย 0-3451-5948-54 [505] 08-6556-0537
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง อุบลพรรณ   หอมสนิท 0-3451-5948-54 [506] 08-9919-6292
สว.ฝอ.7 ร.ต.อ. ณัฐศักดิ์   เรืองโรจน์ 0-3451-5948-54 [507] 08-9919-9706

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. วีระ   วิจิตรหงษ์ 0-3451-6110 08-1928-7506
รอง ผกก. พ.ต.ท. เวช    พิสูตร์ 0-3451-6110 08-1943-1831
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิยม   สุยวงษ์ 0-3451-6110 08-7965-0364
สว. พ.ต.ท. จักรภัทร   ส�รีบุตร 0-3451-6110 08-6080-1262
สว. พ.ต.ท. บรรจบ   สิงห์สรศรี 0-3451-6110 08-1858-9390
สว. พ.ต.ท. รถพร   แร่ศรีจันทร์ 0-3451-6110 08-1573-1909
สว. พ.ต.ท. ณพ   รอดวรรณโณ 0-3451-6110 08-9235-6396
สว. พ.ต.ต. ม�นะ   สำ�ร�ญวงศ์ 0-3451-6110 08-9235-6396
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กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. นิยม   รื่นเริง 0-3451-2001 [200] 08-9296-8739
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ตรี   ศรีบุญ 0-3451-2001 [200] 08-9918-5333
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปัญญ�พล   เรือนง�ม 0-3451-2001 [201] 08-1257-7427

สภ.เมืองกาญจนบุรี     โทรศัพท์กล�ง  0-3462-1040    โทรส�รกล�ง  0-3451-1560   IP : 607102

ผกก. พ.ต.อ. พิศุทธิ์   ศุกระศร 0-3462-1040 08-1918-6929
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมศักดิ์   สุวรรณฉิม 0-3462-1040 08-1981-9125
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นคร   พักไพโรจน์ 0-3462-1040 08-1378-7537
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บัญช�   ศรรุจิเมธ�กร 0-3462-1040 08-1888-9948
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุช�ย   เทศัชบุตร 0-3462-1040 08-1856-3660
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุรัตน์   ประทุมแก้ว 0-3462-1040 08-1995-9080
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูวิทย์   เจริญน�ค 0-3462-1040 08-6017-2413
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บำ�รุง   วสุนธร�นิติกุล 0-3462-1040 08-9030-0671
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วินัย   ศรีสัตตบุษย์ 0-3462-1040 08-6321-4199
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   น�มง�ม 0-3462-1040 08-7164-8118
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   ฉิมพลี 0-3462-1040 08-1745-7285
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุคนธ์   รัสเอี่ยม 0-3462-1040 08-7036-3898
สวป. พ.ต.ต. อุทัย   อินทรักษ์ 0-3462-1040 09-0985-3609
สวป. พ.ต.ต. พิษณุ   เชิดโฉม 0-3462-1040 08-1199-9118
สว.สส. พ.ต.ท. ยุทธชัย   มีส�ยมงคล 0-3462-1040 08-1941-4144
สว.จร. ร.ต.อ. นพดล   พุทเปลี่ยน 0-3462-1040 08-6162-6161
สว.ธร. พ.ต.ต. วิชัย   วันทะม�ตร์ 0-3462-1040 08-3018-1188

สภ.ท่าม่วง    โทรศัพท์กล�ง  0-3461-1020    โทรส�รกล�ง  0-3461-1888  IP : 607105

ผกก. พ.ต.อ. อนันต์สิทธิ์   พร้อมสันติชน 0-3461-1020 08-1942-8544
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พิพัฒน์   รุ่งสัมพันธ์ 0-3461-1020 08-2462-4495
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรพจน์   เมธศ�สตร์ 0-3461-1020 08-9698-8698
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�ณุ   ปิ่นทอง 0-3461-1020 08-1852-6186
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติภณ   ลิ้มประเสริฐยิ่ง 0-3461-1020 08-8885-2979
สวป. พ.ต.ท. วัชรินทร์   พล�ยทองดี 0-3461-1020 08-1626-4261
สวป. พ.ต.ท. ก�จภณ   ปฐมัง 0-3461-1020 08-3316-4366
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐพัชร์   พันธ์เจริญ 0-3461-1020 08-0625-3555
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง มณีนุช   จันทร์มั่น 0-3461-1020 08-8453-9310

สภ.ทองผาภูมิ    โทรศัพท์กล�ง  0-3459-9113    โทรส�รกล�ง  0-3459-9121   IP : 607120
ผกก. พ.ต.อ. วุฒิพงษ์   เย็นจิตต์ 0-3459-9113 08-1856-4154
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   แตงโต 0-3459-9113 08-9812-8818
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วันชัย   อ่อนละออ 0-3459-9113 08-9045-3756
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วินัย   ธนวรรณ 0-3459-9113 08-7164-3526
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุขสันต์   ชัยรัตน์ 0-3459-9113 08-1942-9844
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชร�กร   เนียมหอม 0-3459-9113 08-7170-9451
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยอดช�ย   เสมแก้ว 0-3459-9114 08-7165-0964
สวป. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ผ่องเกษม 0-3459-9113 08-9820-5012
สวป. พ.ต.ท. นพดล   นิ่มเดช 0-3459-9113 08-1942-7600
สว.สส. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   วิเศษสิงห์ 0-3459-9113 08-9808-4995
สว.อก. พ.ต.ท. สหภูมิ   ชมภูธวัชสถิต 0-3459-9113 08-1880-3144

สภ.สังขละบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3459-5300    โทรส�รกล�ง  0-3459-5031   IP : 607122
ผกก. พ.ต.อ. ขวัญชัย   ธีระกุล 0-3459-5300 08-1761-7377
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิงห�   วังวงศ์ทอง 0-3459-5300 08-1880-3518
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จุมพล   เลขสุนทร�กร 0-3459-5300 08-1314-8047
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นพดล   ศรีสุขวงศ์ 0-3459-5300 08-1763-3648
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุรี   ภุมรินทร์ 0-3459-5300 08-6171-8840
สวป. พ.ต.ท. ฐิติยุทธ   บรรจงธุระก�ร 0-3459-5300 08-2240-9307
สวป. พ.ต.ท. มงคล   เกิดไทยดี 0-3459-5300 08-4615-6263
สว.สส. พ.ต.ท. สมช�ย   โตเฟื่อง 0-3459-5300 08-9918-9275
สว.อก. พ.ต.ท. ทรงเดช   ครุฑวิวัฒนะ 0-3459-5300 08-3857-3224

สภ.ท่ามะกา  โทรศัพท์กล�ง  0-3464-0579, 0-3454-1040    โทรส�รกล�ง  0-3454-1040  IP : 607108
ผกก. พ.ต.อ. วริทธิ์พงษ์   ทัฬหวรงค์ 0-3454-1040 [717] 08-1763-8348
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ประสิทธิชัย   เอกอุรุ 0-3454-1040 [301] 08-1513-0622
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธน�กร   สุวรรณศรี 0-3454-1040 [200] 08-4877-1099
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญย์พัชร์   ปิยะบุญสิทธิ 0-3454-1040 [202] 08-8544-4700
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�เริง   ศิลปสำ�ร�ญ 0-3454-1040 [300] 08-7166-5894
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนพล   แสงง�ม 0-3454-1040 [300] 08-9919-7685
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรพงษ์   บุญชูวงศ์ 0-3454-1040 [300] 08-1700-5104
สวป. พ.ต.ท. สมควร   ฉิมฉำ่� 0-3454-1040 [203] 08-1857-6164
สวป. พ.ต.ท. ชัยยุทธ   โพสี 0-3454-1040 [204] 09-2871-6263
สว.สส. พ.ต.ต. พิรชัช   บุญภ�ย 0-3454-1040 [401] 08-9483-4425
สว.ธร. ร.ต.อ. สมบูรณ์   เกื้อเกษมศักดิ์ 0-3454-1040 [500] 08-9551-1544

สภ.พนมทวน   โทรศัพท์กล�ง  0-3457-9053    โทรส�รกล�ง  0-3457-9053  IP : 607111
ผกก. พ.ต.อ. สุพม�ส   บัวล�ด 0-3457-9303 08-4659-5196
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ณรงค์   น้อยพันธุ์ 0-3457-9303 08-9992-5594
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภุชงค์   ณรงค์อินทร์   0-3457-9303 08-1736-0340
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกียรติพงษ์   ดำ�รงชัยวงศ์ 0-3457-9303 08–1572-6339
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โสภณ   เสือส่�น 0-3457-9303 08-1354-3834
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. ไชยยศ   พฤฒิพงศ์พ�นิชย์ 0-3457-9303 08-9652-0621
สวป. พ.ต.ท. กุลโรจน์   ธัญธรธน�สิทธิ์   0-3457-9303 08-8455-1995
สวป. พ.ต.ท. ณกรณ์   วิมูลช�ติดำ�รง 0-3457-9303 09-1780-9191
สว.สส. พ.ต.ท. ประชุม   นนท�รักษ์ 0-3457-9303 08-1920-0316
สว.ธร. ร.ต.อ. น�วิน   รัตนวงศ์ 0-3457-9303 08-0222-2087
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สภ.ไทรโยค   โทรศัพท์กล�ง  0-3459-1030, 0-3459-1037    โทรส�รกล�ง  0-3459-1030  IP : 607119
ผกก. พ.ต.อ. บัณฑิต   ม่วงสุขำ� 0-3459-1030 08-3312-6639
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมม�ตร   จันทรัตน์ 0-3459-1030 08-1736-5936
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จ�รุวัฒน์   จันทร์เพ็ญ 0-3459-1030 08-9896-9535
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วัตรชัย   รอดไหม 0-3459-1030 08-1900-2824
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เช�วฤทธิ์   อินทกรอุดม 0-3459-1030 08-1981-7312
สวป. พ.ต.ท. วิษณุ   ภู่ทอง 0-3459-1030 08-9806-0720
สวป. ร.ต.อ. ศุกลฐวิญญ์   พรสิริวัฒก์ 0-3459-1030 09-0801-8661
สว.สส. พ.ต.ท. สนธย�   ฉ�ยเกียรติ์ขจร      0-3459-1030 08-9524-4019
สว.ธร. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   เกิดมงคล 0-3459-1030 08-9919-7414

สภ.หนองปรือ     โทรศัพท์กล�ง  0-3464-5234       โทรส�รกล�ง  0-3464-5234   IP : 607116
ผกก. พ.ต.อ. พินิจ   เตียงพ�นิช 0-3467-4265 08-1880-5285
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเกียรติ   กรรณวัฒน์ 0-3467-4265 09-0142-0554
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อวยพร   ส�ยลุน 0-3467-4265 09-8549-9524
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิสุทธิ์   นุชนิ่ม 0-3467-4265 08-1572-3550
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชวง   สังข์ทอง 0-3467-4265 08-1457-3228
พงส.ผนก. พ.ต.อ. ภควรรษ   กลั่นบุศย์ 0-3467-4265 08-6309-6678
สวป. พ.ต.ท. ดรัณภพ   เนตรสุวรรณ 0-3467-4265 08-2443-3464
สว.สส. พ.ต.ท. เชน   พันธ์เพียร 0-3467-4265 08-7157-0943
สว.อก. พ.ต.ท. องอ�จ   เสริมสุข 0-3467-4265 08-1194-7887

สภ.บ่อพลอย    โทรศัพท์กล�ง  0-3458-1244    โทรส�รกล�ง  0-3458-1566   IP : 607112
ผกก. พ.ต.อ. ธนู   ฮวบประเสริฐ 0-3458-1244 08-1938-2839
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. วินัย    วงษ์จันทร์ 0-3458-1244 08-4520-8414
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรพล   บริห�รพ�นิช 0-3458-1244 08-1945-7464
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุคนธ์   เนียมเพร�ะ 0-3458-1244 08-1736-5533
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญช�ญ   หอชะเอม 0-3458-1244 08-1902-4697
สวป. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ศักดิ์สมบูรณ์ 0-3458-1244 08-5429-1161
สวป. พ.ต.ต. คำ�นวณ   จันทร์อนันต์ 0-3458-1244 09-9262-6359
สว.สส. พ.ต.ท. นิสิต   ภุมรินทร์ 0-3458-1244 08-7156-5645
สว.ธร. พ.ต.ท. เกียรติณรงค์   ป�นน�ค 0-3458-1244 08-1194-5490

สภ.เลาขวัญ    โทรศัพท์กล�ง  0-3457-6119   โทรส�รกล�ง  0-3457-6119   IP : 607114
ผกก. พ.ต.อ. วชิระ   ลภเลิศ 0-3457-6119  08-1736-0893
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญรัตน์   เพลินคู่ธรรม 0-3457-6119 08-9257-7749
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัฒน�   สงวนศักดิ์ 0-3457-6119  08-1855-5910
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิพล   ศิว�ธรณิศร 0-3457-6119  08-1478-1410
พงส.ผนพ.      พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   ไชยภูมิสกุล  0-3457-6119 09-1698-9682
สวป. พ.ต.ท. ทินกร   โมกขพันธ์ 0-3457-6119  08-1763-6101
สวป. พ.ต.ท. ยุทธย�   พิชัย 0-3457-6119 08-4000-4452
สว.สส. พ.ต.ท. ชนิตร   วิโรจน์ศิริ 0-3457-6119  08-5173-2384
สว.อก. พ.ต.ท. นนธช�ติ   ง�มยิ่งยวด 0-3457-6119   08-7956-5995
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สภ.ศรีสวัสดิ์    โทรศัพท์กล�ง  0-3457-4220  โทรส�รกล�ง  0-3457-4220   IP : 607117
ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   แสวงสุข 0-3457-4220 08-1803-1973
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์   ต้นโพธิ์ 0-3457-4220 08-1943-5642
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์   ห่วงทอง 0-3457-4220 08-1942-5339
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ม�รถ   แดนโพธิ์ 0-3457-4220 08-9836-2678
สวป. พ.ต.ท. เทิดศักดิ์   ห�ญณรงค์ 0-3457-4220 08-3924-7897
สว.สส. พ.ต.ท. มนัส   พร้อมศักดิ์โสภณ 0-3457-4220 08-1857-8384
สว.ธร. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   ไทยสุวรรณ 0-3457-4220 08-8915-6257

สภ.ด่านมะขามเตี้ย    โทรศัพท์กล�ง  0-3464-2098    โทรส�รกล�ง  0-3464-2098   IP : 607104
ผกก. พ.ต.อ. จตุพล   เมืองชู 0-3464-2098 08-1736-5814
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุธี   รักอ�ชีพ 0-3464-2098 08-4114-3541
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�น�จ   เอี่ยมใจดี 0-3464-2098 08-9392-3998
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ปิยภัทร   ดิษสกุล 0-3464-2098 08-1587-9488
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวิตร   เที่ยงน่วม 0-3458-1244 08-1944-7269
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   เจนวีระนนท์ 0-3464-2098 08-9837-5251
สวป. พ.ต.ต. ปกรณ์   นุ้ยพ่วง 0-3464-2098 08-1995-4714
สว.สส. พ.ต.ท. ศรีชัย   ยิ่งเจริญ 0-3464-2098 08-1941-9431
สว.อก. พ.ต.ท. วิวัฒน์   วิรุณ�รักษ์ 0-3464-2098 08-1856-5465

สภ.ห้วยกระเจา    โทรศัพท์กล�ง  0-3465-0042       โทรส�รกล�ง  0-3465-0042   IP : 607115
ผกก. พ.ต.อ. อรรณพ   นวมน�คะ 0-3465-0042 08-1817-3917
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สรวัชร์   ศรีบุตตะ 0-3465-0042 08-6164-7001
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สนั่น   ชูสกุล 0-3465-0042 08-3312-1226
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประช�   น�คร�ช 0-3465-0042 08-5199-1039
สวป. พ.ต.ท. นคร   เสรีเผ่�วงษ์ 0-3465-0042 08-7333-1629
สว.สส. พ.ต.ท. บุญชอบ   ดอกพรม 0-3465-0042 08-9042-3145
สว.อก. พ.ต.ท. กมล   เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ 0-3465-0042 09-2438-5252

สภ.ท่าเรือ    โทรศัพท์กล�ง  0-3456-1030, 0-3456-1504    โทรส�รกล�ง  0-3456-2660  IP : 607109
ผกก. พ.ต.อ. เจนณรงค์   สมเสถียร 0-3456-1030 [717] 08-1857-2400
พงส.ผทค. พ.ต.ท. สุพจน์   ทองอ่อน 0-3456-1030 [309] 08-1995-1734
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไวโรจน์   แน่นพิม�ย 0-3456-1030 [302] 08-9547-5925
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชัยพนธ์   ภักดีศิริเกษม 0-3456-1030 [202] 08-1855-2938
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พิเชษฐ์   รงค์ฤทธิไกร 0-3456-1030 [300] 08-5426-9189
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญ   บุญคง 0-3456-1030 [305] 08-1943-0660
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นพดล   กิ่งทอง  0-3456-1030 [301] 08-8456-7321
สวป. พ.ต.ท. ปริญญ�   เก�ชวัต 0-3456-1030 [705] 09-8945-3997
สวป. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ปรีช�ว�ท 0-3456-1030 [705] 08-1707-4900
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นพ   นำ้�ประส�นไทย 0-3456-1030 [401] 08-6162-4574
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อรัญญ�ณี   จ่�ยะสิทธิ์ 0-3456-1030 [502] 08-9836-2988
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สภ.ลาดหญ้า   โทรศัพท์กล�ง  0-3458-9244    โทรส�รกล�ง  0-3458-9273   IP : 607103
ผกก. พ.ต.อ. นิพนธ์   จันทร์ทอง 0-3458-9244 08-1856-9838
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   เครือวณิชธรรม 0-3458-9244 08-7109-7888
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ก้องเกียรติ   ตั้งกิติกุล 0-3458-9244 08-1399-0776
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิชัย   ธน�อัศวพันธ์ 0-3458-9244 08-7285-4499
สวป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ศรีวิลัย 0-3458-9244 08-5110-4196
สวป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   โรจนภ�วโรทัย 0-3458-9244 08-9919-7547
สว.สส. พ.ต.ท. บุญส่ง   พิพัฒน์ทวีกุล 0-3458-9244 08-1995-1099
สว.อก. พ.ต.ท. ประมวล   วงศ์วิวัฒน์จิต 0-3458-9244 08-1736-1886
สภ.ส�ารอง   โทรศัพท์กล�ง  0-3465-8435   โทรส�รกล�ง  0-3465-8287   IP : 607106
ผกก. พ.ต.อ. กิตติพงศ์   เลี้ยงชีพ 0-3465-8435 08-1733-4524
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุรินทร์   สมจิตต์ 0-3465-8435 08-1857-2340
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูษิต   ภู่ทอง 0-3465-8435 08-9910-3801
พงส.ผนพ.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สหชัย   พูนขวัญ 0-3465-8435 08-1017-3859
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริ   นิล�ภรณ์ 0-3465-8435 08-7711-0630
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมิตร   เนืองวงษ์ 0-3465-8435 08-9915-5219
สวป. พ.ต.ท. ธวัฒ    ลิ้นจี่      0-3465-8435 08-6176-2459
สว.สส. พ.ต.ท. ฉลองชัย   ศรีวิบูลย์ 0-3465-8435 08-1824-5640
สว.อก. พ.ต.ท. โชค   อยู่พวง 0-3465-8435 08-9081-5372

สภ.ลูกแก   โทรศัพท์กล�ง  0-3456-6068     โทรส�รกล�ง  0-3456-6497  IP : 607110
ผกก. พ.ต.อ. จุมพล   สิกเสน 0-3456-6068 08-3999-4646
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�นุ   ชินินทร 0-3456-6068 08-1286-8129
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เลอศักดิ์   บรรจง 0-3456-6068 08-1572-1192
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สถ�พร   พ�ห� 0-3456-6068 08-9836-7732
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�ยชล   แสนสุข 0-3456-6068 08-7937-0629
สวป. พ.ต.ท. จ�ตุรนต์   เสน�ลอย 0-3456-6068 08-9259-2155
สว.สส. พ.ต.ท. พงษกร   กิตติทรงภพ 0-3456-6068 08-1257-6610
สว.อก. พ.ต.ต. นิยม   สุวรรณคง 0-3456-6068 08-1751-1143

สภ.หนองรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3464-6258    โทรส�รกล�ง  0-3464-6341   IP : 607113
ผกก. พ.ต.อ. กิตติวรชัย   พิริยะจิตตะ 0-3464-6258 08-9032-9191
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวรรณ   โพธิ์มี 0-3464-6258 08-2713-6355
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์ธไชย   อุ่นเมตต�อ�รี 0-3464-6258 08-4387-9398
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โสภณ   เสือส่�น 0-3464-6258 08-1354-3834
สวป. พ.ต.ท. ทองสูน   เพ็ชรหงษ์ 0-3464-6258 08-5701-1411
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ญศักดิ์   ฟักเหลือง 0-3464-6258 09-2519-1529
สว.อก. พ.ต.ท. อิชย�   พงษ์กมลสัตย์ 0-3464-6258 08-9661-4517
สภ.หนองขาว    โทรศัพท์กล�ง  0-3458-6113    โทรส�รกล�ง  0-3458-6117   IP : 607107
ผกก. พ.ต.อ. สรรเสริญ   แสงเนตรสว่�ง 0-3458-6113 09-3190-0909
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรวุฒิ   ก�ญจนว�ณิชย์ 0-3458-6113 08-1781-6098
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประภ�ส   พร้อมสุข 0-3458-6113 09-2687-7761
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมหวัง   พ�นแก้ว 0-3458-6113 08-1197-3007
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรชัย   จงวัชรสถิตย์ 0-3458-6113 08-1291-0383
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ก�ญจนภูสิต 0-3458-6113 08-1844-8491
สวป. ร.ต.อ. สัมพันธ์   แย้มพวง 0-3458-6113 08-1318-5301
สว.สส. พ.ต.ท. ชยุตม์   พิพัฒน์ทวีกุล 0-3458-6113 08-9918-4989
สว.อก. ร.ต.อ. สุดเขตต์   พิมพ�กุล 0-3458-6113 08-0609-4810

สภ.ด่านแม่แฉลบ    โทรศัพท์กล�ง  0-3457-4250       โทรส�รกล�ง  0-3454-1040   IP : 607118
สวญ. พ.ต.ท. พรชัย    เพ็ชรเจริญ 0-3459-7067 08-1941-4172
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อิสรชน   อินปิ่น 0-3459-7067 08-6269-2879
สวป. พ.ต.ท. สันติ      หนูแป้น 0-3459-7067 08-1990-7929
สว.สส. พ.ต.ท. ชุมพล   บ�งจันทึก 0-3459-7067 08-8553-3952

สภ.ปิล๊อก  โทรศัพท์กล�ง  0-3454-6764     IP : 607121
สวญ. พ.ต.ท. วรรณะ   แจ่มศรีง�ม 0-3454-6794 08-1996-3232
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. จตุรวิทย์   อ�ษ�กิจ 0-3454-6794 08-5194-9230

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม	 Nakhon	Pathom	Provincial	Police	
16  ถนนขวาพระ  ต�าบลพระปฐมเจดีย์   อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์กลาง  0-3424-2282   โทรสารกลาง  0-3424-2712    IP : 607123

Web Site : www.npt.police7.go.th         

ผบก. พล.ต.ต. พจน์   บุญมำภำคย์ 0-3425-3612 08-1949-4465
รอง ผบก. พ.ต.อ. รัตนะ   ป�ลจันทร์ - 08-1946-6268
รอง ผบก. พ.ต.อ. อำ�นวย   วรญ�วิสุทธิ์ - 08-9189-1945
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   เงินยวง - 08-1942-5386
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุภ�พ   ศรีนวล 0-3425-3162 08-1811-6887
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุพันธ์   จันทร์พฤกษ์ - 08-1852-5901
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์  ชูน�ค - 08-1806-9058
น�ยตำ�รวจประส�นง�น ร.ต.ท. สร�วุธ   วรรณะ - 08-9919-5181

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธิษณ์อนัญ   แสงชัยพันธ์    - 08-6034-6312
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ สนุย์ี   เทพสทิธิ ์ทองสมิ� - 08-7090-2414
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญณิชช์   ทองขุนน� - 08-6617-4646
สว.(ธร./กพ.) พ.ต.ท. อ�ทร   ทองสอ�ด - 08-1196-1678
สว.(ขว./มก.) พ.ต.ท. กิตติ   ล�ภปร�กฏ - 08-9410-0289
สว.(ยศ./จร.) พ.ต.ท. วินัย   มนัสปัญญ�กุล 0-3421-0267 08-1912-2291
สว.(กบ./พธ.) พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   ลัดด�กลม 0-3425-1140 08-1856-3948
สว.(ชมส./ตปท.) พ.ต.ต. เสน�ะ   อยู่ฉิม - 08-1942-2637
สว.(งปม./กง.) พ.ต.ท.หญิง รวิธิด�   กู้เกียรติศักดิ์ 0-3421-0268 08-1421-6161
สว.(กม./วน.) พ.ต.ท. ทวีสุข   จุลละนันทน์ - 08-1016-9298
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ผกก. พ.ต.อ. อุดม   เปี่ยมศักดิ์          0-3421-0270 08-1828-5545
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรีช�   ทิมหอม                                                                        0-3421-0270 08-1981-1779
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทรงวฒุิ   เจริญวิชยเดช                                                                    0-3421-0270 08-9918-8181
สว. พ.ต.ท. ยงลิต   ศุภผล 0-3421-0270 08-6352-2235
สว. พ.ต.ท. อัมพร   ลิ้มประส�ท 0-3421-0270 08-1948-5930
สว. พ.ต.ท. ส�ยัณต์   ผุยหนองโพธิ์ 0-3421-0270 08-6344-9994
สว. พ.ต.ท. ส�มิตร   ไชยอิ่นคำ� 0-3421-0270 08-1571-8544
สว. พ.ต.ต. สักกะ   ศรีฟ้� 0-3421-0270 08-1480-3036
สว. พ.ต.ต. ส�โรจน์   ถิรโชติพงศ� 0-3421-0270 08-9836-8600

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. ธนชัย   หงษ� 0-3421-0271 08-1857-6464
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พัฒพงศ์   คนแรง 0-3421-0271 08-6237-8759
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฐิติวัชร์   อริยะเลิศชัย 0-3421-0271 08-1738-8995

สภ.เมืองนครปฐม โทรศัพท์กล�ง  0-3424-2886, 0-3427-0191, 0-3424-2774   โทรส�รกล�ง  0-3424-2774 IP : 607124
ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   พิทักษ์ธรรม 0-3424-2774 08-5222-4646
พงส. ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธนวิทย์   ก�ญจนนฤน�ท 0-3424-2774 08-9837-9085
พงส. ผทค. พ.ต.ท. นฤพนธ์   ว�ณิชนุเคร�ะห์ 0-3424-2774 08-7717-7742
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุธี   วรรณสูตร 0-3424-2774 08-1378-3883
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูวดิท   คงเพ็ชร 0-3424-2774 08-1866-4669
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ฤทธิรงค์   โชติกล�ง 0-3424-2774 08-4100-5252
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   วงศ์จรัสเกษม 0-3424-2774 08-1811-6914
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิยะพงศ์   กล้วยไม้ 0-3424-2774 08-1787-7079
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญพ�   ป�ระแม 0-3424-2774 08-1929-6314
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพดล   พรหมพินิจ 0-3424-2774 08-8495-5335
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   จ�คีไพบูลย์ 0-3424-2774 08-1988-5894
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักยฐิปฎ์   ศิรสกุล 0-3424-2774 08-1862-4839
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ร�เชน   แสงหมี 0-3424-2774 08-5197-8135
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมพร   จรเอียด 0-3424-2774 08-1434-4608
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีรวิทย์   ลภัสจ�รุสกุล 0-3424-2774 08-1944-5950
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญญศักดิ์   ติ๊บม� 0-3424-2774 08-6144-8481                                       
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิพนธ์   ก่อเกียรติตระกูล 0-3424-2774 08-6664-0832
สวป. พ.ต.ท. เดชศักด�   แต้มรุ่งเรือง 0-3424-2774 08-1292-7312
สวป. พ.ต.ท. พงศ์สัณห์   มีศรี 0-3424-2774 08-1904-8055
สวป. พ.ต.ท. คุรุพงษ์   แก้วสะอ�ด 0-3424-2774 09-2890-4153
สวป. พ.ต.ต. ปิยะชัย   มั่นคง 0-3424-2774 08-6338-8217
สว.สส. พ.ต.ท. ภ�ณุทัต   เหลืองสัจจกุล   0-3424-2774 08-1848-0711
สว.สส. พ.ต.ต. มนตรี   จ่�นำ้�เที่ยง 0-3424-2774 08-9824-1881
สว.จร. พ.ต.ต. เอกพงษ์   ผูกพัน 0-3424-2774 08-1379-1028
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อวยพร   ศรีเทียมทอง 0-3424-2774 08-6368-7289
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สภ.นครชัยศรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3422-7530    โทรส�รกล�ง  0-3422-7529   IP : 607127
ผกก. พ.ต.อ. ธีระเดช   อธิภัคกุล 0-3422-7530 08-1750-2009
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. อภิช�ติ   ศรีทองกุล 0-3422-7530 08-6800-0684
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยศ   มุกด�ห�ญ 0-3422-7530 08-9612-1940
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธ�ร�   ศรีพรมคำ� 0-3422-7530 08-1378-5599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญลือ   ดอกบัว 0-3422-7530 08-5702-3030
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรัชญ�   พงศ์อัมพรสกุล 0-3422-7530 08-1736-5345
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขวัญเมือง   ทองวิจ�รณ์ 0-3422-7530 08-1763-3760
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภิญโญ   มุสิกส�ร 0-3422-7530 08-9546-6339
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรพันธ์   เรืองเกษมพงศ์ 0-3422-7530 08-4499-3944
พงส.ผนก. พ.ต.ท. น�วิน   ทรงละออ 0-3422-7530 08-5963-3331
สวป. พ.ต.ท. นิติพัฒน์   แสงทอง 0-3422-7530 08-1448-3388
สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์   เสน�ง�ม 0-3422-7530 08-9611-1347
สวป. พ.ต.ต. ภูวนนท์   สมัครไทย 0-3422-7530 08-6378-3718
สว.สส. พ.ต.ท. กำ�พล   จงรุ่งสำ�ร�ญ 0-3422-7530 08-6041-5775
สว.อก. พ.ต.ต. ดำ�รง   คุ้มเกิด 0-3422-7530 08-1406-1149

สภ.สามพราน   โทรศัพท์กล�ง  0-3432-5191 [211, 212]    โทรส�รกล�ง  0-3432-5195   IP : 607128
ผกก. พ.ต.อ. ชัชช�ย   คล้�ยคลึง 0-3432-5191 [777] 08-1908-6314
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ส�ม�รถ   เจริญยศ 0-3432-5191 [302] 08-1924-8749
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธน�   สันติปรีช�วัฒน์     0-3432-5191 [300] 08-1620-2723
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โชติช่วง   ภ�ณุทัต 0-3432-5191 [401] 08-1357-0238
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจริญศักดิ์   รัตนชงค์ 0-3432-5191 [301] 08-9257-7879
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริรักษ์   สุรังษี 0-3432-5191 [301] 08-1425-0956
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรัตน์   รอดทอง 0-3432-5191 [301] 08-1432-0401
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรัชญ�   บูรณัติ 0-3432-5191 [301] 08-1667-2479
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์   ปิยวัจน�ภรณ์ 0-3432-5191 [301] 08-6804-7468
สวป. พ.ต.ท. นิยม   นิย� 0-3432-5191 [300] 08-1942-7833
สวป. พ.ต.ท. เจษฎ�   ไร่เหนือ 0-3432-5191 [303] 08-1375-5769
สวป. พ.ต.ท. สุทธินันท์   ส�ยสุนทร 0-3432-5191 [300] 08-1191-5778
สวป. พ.ต.ท. วันนิวัติ   ปัญญ�ว�นิชกุล 0-3432-5191 [300] 08-6534-8539
สว.สส. พ.ต.ท. บุรี   อมรพิชิต 0-3432-5191 [401] 08-5701-2593
สว.อก. พ.ต.ท.หญงิ รตัน�พร   ตนัตภิณัฑรกัษ์ 0-3432-5191 [505] 08-1620-9203

สภ.ก�าแพงแสน    โทรศพัท์กล�ง  0-3435-1219, 0-3435-5445    โทรส�รกล�ง  0-3435-5446  IP : 607130
ผกก. พ.ต.อ. วิติพจน์   พจน�คม 0-3435-1703 08-1918-1720
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วันชัย   วิล�ศรี 0-3435-1219 08-7792-4409
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เด่นชัย   อินทร์จักร์ 0-3435-1219 08-1434-4221
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พฤต   จำ�รูญศ�สตร์ 0-3435-1219 08-1551-8566
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ทรัพย์ส่งเสริม 0-3435-1219 08-2453-9591
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ตนุภัทร   ศรีวิบูลย์ 0-3435-1219 09-8269-1474
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมจิตร   ยศหนองทุ่ม 0-3435-1219 08-3767-5511
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สวป. พ.ต.ท. เอกชัย   ศรีเมือง 0-3435-1219 08-1867-5836
สวป. พ.ต.ท. ยุทธน�   สร้อยระย� 0-3435-1219 08-4526-1964
สวป. พ.ต.ต. วงศ์วริศ   ครูทอง 0-3435-1219 08-7823-3163
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยนรงค์   ดีศิริ 0-3435-1219 08-9410-0088
สว.ธร. พ.ต.ต. เกรียงไกร   น�คแก้ว 0-3435-1219 08-3030-0026

สภ.พุทธมณฑล    โทรศัพท์กล�ง  0-2441-0442    โทรส�รกล�ง  0-2441-0442   IP : 607135
ผกก. พ.ต.อ. วรพล   ยิ่งเจริญ 0-2441-0447 [111] 08-1858-1599
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พิษณุ   สมนึก 0-2441-0447 [302] 08-1009-9009
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธงชัย   เนตรสข�วัฒน์ 0-2441-0447 [201] 08-1855-9944
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธัชพล   ว่องพ�นิช 0-2441-0447 [401] 08-1700-0207
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติ์ธิพณ   อุดมศิริพัชร 0-2441-0447 [302] 08-3072-3599
สวป. พ.ต.ท. ทวี   โคตรภูธร 0-2441-0447 [201] 08-9899-3742
สวป. พ.ต.ต. ช�นนท์   ย�งนอก 0-2441-0447 [201] 08-1264-6060
สวป. พ.ต.ต. ชุมพร   ฉัตร์สงวนชัย 0-2441-0447 [201] 08-1312-6069
สว.สส. พ.ต.ท. วิศรุตม์   จันทร์สุวรรณ 0-2441-0447 [401] 08-9999-0217
สว.ธร. พ.ต.ต. กัณตภณ   เสือด�ว 0-2441-0447 [501] 08-1763-7251

สภ.บางเลน    โทรศัพท์กล�ง  0-3439-1116    โทรส�รกล�ง  0-3439-1500   IP : 607132
ผกก. พ.ต.อ. ชัชพงศ์   สุขบุญชูเทพ 0-3439-1116 08-1880-1505
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สมบัติ   แสงสว่�ง 0-3439-1116 08-1995-9265
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ขวัญชัย   ด่�นปรีด� 0-3439-1116 08-1940-0553
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทูน   เดชคุณม�ก 0-3439-1116 08-1736-6355
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จินด�   ต�ทองศรี 0-3439-1116 08-9546-3262
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมควร   วิเวก 0-3439-1116 08-1858-5412
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมกฤช   สุขเจริญ 0-3439-1116 08-1981-0759
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. น�ว�   ปูดำ� 0-3439-1116 09-0786-6675
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นร�ธิป   สหัสเมธี 0-3439-1116 08-1198-9666
สวป. พ.ต.ท. กิตติ   ลิขิตที่รุ่งเรือง 0-3439-1116 08-1941-2662
สวป. พ.ต.ต. สมยศ   ทรัพย์จรัสแสง 0-3439-1116 08-1940-2693
สวป. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   ปะส�วะโพธิ์ 0-3439-1116 08-0272-1231
สว.สส. พ.ต.ท. วิโรจน์   บำ�รุงกิจ 0-3439-1116 08-6825-2045
สว.อก. พ.ต.ท. บุญลือ   เสริมบุญ 0-3439-1116 08-1192-4816

สภ.ดอนตูม   โทรศัพท์กล�ง  0-3438-1772    โทรส�รกล�ง  0-3438-2006   IP : 607134
ผกก. พ.ต.อ. พศวีร์   เรืองภู่ 0-3438-1772 08-1802-3056
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ชัชชน   นร�วุฒิพร  0-3438-1772 08-1807-5255
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิทธิพงศ์   สังข์แสง 0-3438-1772 08-5244-3636
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดุษฎี   หิรัญรัตน์ 0-3438-1772 08-1988-8441
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัฐพล   สุ่มม�ตย์ 0-3438-1772 08-1990-7395
สวป. พ.ต.ท. เริงศักดิ์   สีล้ง 0-3438-1772 08-6326-3835
สว.สส. พ.ต.ต. ศักด�วุธ   อภิรติวณิชย์ 0-3438-1772 08-1529-0315
สว.อก. พ.ต.ท. อิทธิกร   จิตต์ห�ญ 0-3438-1772 08-2357-0890
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สภ.โพธิ์แก้ว    โทรศัพท์กล�ง  0-3432-2067   โทรส�รกล�ง  0-3431-1192    IP : 607129
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี   แก้วเอี่ยม 0-3432-2067 08-6337-0096
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. วิธิวัฒน์   ศรีทองจ้อย 0-3432-2067 08-4953-5555
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธ�นินทร์   แสวงไวศยสุข 0-3432-2067 08-1753-7020
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรชัย   ยติรัตนกัญญ� 0-3432-2067 08-1614-4586
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสม   หงษ์โต 0-3432-2067 08-1807-7116
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คณพศ   เทพย� 0-3432-2067 08-1645-9463
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์   เมืองฮ�ม 0-3432-2067 08-1880-2858
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   เรืองมี 0-3432-2067 08-6311-1521
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ธันว�   สองวิหก 0-3432-2067 08-1624-1069
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ภูชิต   เกตุแก้ว 0-3432-2067 08-4128-6168
สวป. พ.ต.ท. ครรชิต   โขวัฒนชัย 0-3432-2067 08-9090-8889
สวป. พ.ต.ต. ณัฐพงศ์   ปัญญ�ก�ญจน์ 0-3432-2067 08-7159-4226
สวป. พ.ต.ต. กฤธนวัต   ตุ้มน้อย 0-3432-2067 08-4885-8855
สว.สส. พ.ต.ต. กิตติ์ณัติ์   ปรีช�วุฒิวงศ์ 0-3432-2067 08-1986-1283
สว.อก. พ.ต.ท. ณรงค์   ช�วังเย็น 0-3432-2067 08-9523-6274
สภ.โพรงมะเดื่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-3497-0272-3    โทรส�รกล�ง  0-3497-0273   IP : 607125
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�   นวลคลำ้� 0-3497-0272-3 08-1942-9929
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวิน   กูลรัตน์ศิริวงศ์ 0-3497-0272-3 08-1860-5047
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุจริต   สิทธิวิไล 0-3497-0272-3 08-1857-5836
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บุญมี   พูลสวัสดิ์ 0-3497-0272-3 08-9090-3857
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   เชื้อทห�ร 0-3497-0272-3 08-9804-3107
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัชรชัย   ฉุยเนย 0-3497-0272-3 08-0660-6579
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญยุทธ์   เสมอจิตร์ 0-3497-0272-3 08-4316-0770
สวป. พ.ต.ท. วีระพัฒน์   เกตุษ� 0-3497-0272-3 08-6326-0636
สว.สส. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   จิตติอุดมศักดิ์ 0-3497-0272-3 08-0657-1497
สว.อก. พ.ต.ท. อติโรจน์   พิทักษ์สกุลกิตย� 0-3497-0272-3 08-7096-9394

สภ.สามควายเผือก    โทรศัพท์กล�ง  0-3439-5500    โทรส�รกล�ง  0-3439-5500   IP : 607126
ผกก. พ.ต.อ. สุนทร   โชคอำ�นวย 0-3439-5500 09-5547-4939
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   บัวขม 0-3439-5500 08-7667-9529
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีรวุฒิ   พีระวุฒิพันธุ์ 0-3439-5500 08-9837-4422
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธ�นี   ผูกพ�นิช 0-3439-5500 08-1852-4528
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บัณฑิต   คณ�ลัยวุฒิพงศ์ 0-3439-5500 08-1442-6778
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนิศร   เอกรัตนณัฐ 0-3439-5500 08-1999-4157
สวป. พ.ต.ท. สัญญพงษ์   โชติธันยพัฒน์ 0-3439-5500 09-0915-3539
สว.สส. พ.ต.ต. ณัฐกฤษณ์   เฝื่อนปฐม 0-3439-5500 08-1995-9520
สว.อก. พ.ต.ต. สมพร   ศักโกระ 0-3439-5500 08-6536-6196
สภ.กระตีบ   โทรศัพท์กล�ง  0-3438-4813     โทรส�รกล�ง  0-3483-4814   IP : 607131
ผกก. พ.ต.อ. พีรพล   ไชยพงศ์ 0-3438-4813 08-1315-8228
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   ดอนหว่�งไพร 0-3438-4813 08-1947-4796
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ข�วแก้ว 0-3438-4813 08-1942-6105
พงส.ผนพ.  (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สรรค์   กุลน�นันท์ 0-3438-4813 08-1281-1327
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เฉลิมพันธุ์ 0-3438-4813 08-1856-9624
สว.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ   หงส์ไพบูลย์ 0-3438-4813 08-3159-6959
สว.อก. พ.ต.ต. ปริญญ�   ปติโนธรรม 0-3438-4813 08-1696-6395

สภ.บางหลวง    โทรศัพท์กล�ง  0-3439-9006    โทรส�รกล�ง  0-3439-9008   IP : 607133
ผกก. พ.ต.อ. อำ�นวย   พงษ์สวัสดิ์ 0-3439-9006 08-1328-8836
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประวิทย์   แช่มมั่นคง 0-3439-9006 08-1981-4953
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทวี   ยุทธศักด�รักษ์ 0-3439-9006 08-9500-1764
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อมระ   มั่นดี 0-3439-9006 08-1942-4250
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีระวัฒน์   เอมพันธุ์ 0-3439-9006 08-4762-3121
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นร�วุธ   คำ�วันดี 0-3439-9006 08-7166-5559
สวป. พ.ต.ท. โรจน์อนันต์   อยู่พะเนียด 0-3439-9006 08-1304-5542
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   จงประเสริฐ 0-3439-9006 08-9837-2201
สว.อก. พ.ต.ท. ยศพงศ์   พันธุ 0-3439-9006 09-0642-2485

ต�ารวจภูธรจังหวัดประจวบครีขีันธ์	 Prachuap	Khiri	Khan	Provincial	Police	
15 ถนนก้องเกียรติ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77000

โทรศัพท์กลาง  0-3260-4476   โทรสารกลาง  0-3261-1438  IP : 607136

Web Site : www.pkn.police7.go.th   E-mail : prachuapkhirikhan@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. กษณะ   แจ่มสว่ำง 0-3260-1254 09-5549-1599
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์   ศุภเอม 0-3260-4893 08-1851-2092
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉัตรไชย   เรียนเมฆ 0-3261-1990 08-1903-8333
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญธรรม   วรรณรัตน์ 0-3247-1397 08-6137-0444
รอง ผบก. พ.ต.อ. จำ�ลอง   ง�มเนตร 0-3255-0872 08-1341-8466
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดำ�รงศักดิ์   ทองง�มตระกูล 0-3260-1254 08-1782-2648
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันชัย   ธ�รณธรรม 0-3261-1985 08-1858-5705
หน.สนง.ผบก. พ.ต.ท. เสน�ะ   รักษ์สินทบุตร 0-3260-1254 08-1763-1163
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. วิชิต   กองอ�ษ� 0-3260-1254 08-6544-6553

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ไพรัช   แทนศิริ 0-3255-0872 08-1234-3366
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญธรรม   เย็นจิตร 0-3255-0872 08-1858-2372
รอง ผกก. พ.ต.ท. จรัญ   ยวงนุ่น 0-3255-0872 08-1343-3595
สว. ร.ต.อ. เจนช�ย   พันธุ์สวัสดิ์ 0-3255-0999 08-9413-4487
สว. พ.ต.ท.หญิง ขวัญต�   เสริมสิน 0-3261-1356 08-3787-5233
สว. พ.ต.ท.หญิง ธวัลรัตน์   ชุ่มโพธิ์ 0-3260-4835 08-1857-2215
สว. พ.ต.ท. อรรถสิทธิ์   พัฒน�ประทีป 0-3255-0875 08-1722-1290
สว. พ.ต.ท. วีระ  ทองจีน  0-3255-0875 08-1765-5014
สว. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   แพ่งนคร 0-3260-4744 08-9784-9070
สว. พ.ต.ท.หญิง จริญญ�   ย�งง�ม 0-3255-0874 08-9612-9336
สว. พ.ต.ต. ฌ�ณณรงค์   น�คทอง   0-3260-4783 08-1886-8297
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ผกก. พ.ต.อ. ชินวร   เจียห์สกุล 0-3255-1191 08-4844-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. จริน   หงษ์ทอง 0-3255-1191 08-3303-0514
รอง ผกก. พ.ต.ท. ม�โนชญ์   ผลม�ก 0-3255-1191 08-8505-0711
สว. พ.ต.ท. สุทธิโรจน์   นิธิลือพงค์ 0-3255-1191 08-9610-6365
สว. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   เพชรศรี 0-3255-1191 08-1924-9067
สว. พ.ต.ต. สุรสิทธิ์   แสงเงิน 0-3255-1191 08-1802-8413
สว. พ.ต.ต. ชำ�น�ญ   น้อยบุตร 0-3255-1191 08-1005-8659

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. รณภพ   พัฒน� 0-3260-1593 08-2899-9482
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวัฒน์   ตุล�ธร 0-3260-1593 08-1957-2708
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ยี่รงค์ 0-3260-1593 08-1979-7615

สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์    โทรศัพท์กล�ง  0-3261-1148     โทรส�รกล�ง  0-3260-2451   IP : 607137 

ผกก. พ.ต.อ. อำ�พล   อมรลักษณ์ปรีช� 0-3261-1148 08-1641-4841
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. อรุณ   เจิมสุวรรณ 0-3261-1148 08-1455-6618
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนัส   จำ�เรียง 0-3261-1148 08-1866-4697
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พฤหัส   สังข์ประเสริฐ 0-3261-1148 08-1857-0210
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นุกูล   ครุฑศิริ 0-3261-1148 08-7157-5997
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยศวริศ   ทองสงโสม 0-3261-1148 08-1676-3559
สวป. พ.ต.ท. ประยูร   รัตนพงศ์ 0-3261-1148 08-0669-5984
สวป. พ.ต.ท. สุวิน   น�ค� 0-3261-1148 08-1801-5168
สวป. พ.ต.ท. สันติ   สุทธิกลม 0-3261-1148 08-1839-2734
สวป. พ.ต.ต. ภ�ณุพงศ์   วัฒนพร 0-3261-1149 08-9200-5943
สว.สส. พ.ต.ต. วัชระ   ทับแก้ว 0-3261-1148 09-0448-4456
สว.จร. ร.ต.อ. เจษฎ�   กฤต�นุส�ร 0-3261-1148 08-3044-3070
สว.อก. พ.ต.ท. ณรงค์   ทองรอต 0-3261-1148 08-1857-5305

สภ.หัวหิน    โทรศัพท์กล�ง  0-3253-3440    โทรส�รกล�ง  0-3251-1027    IP : 607140  

ผกก. พ.ต.อ. ไชยกร   ศรีหล้�เดโช 0-3253-3004 09-2495-7766
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสมอ   อยู่สำ�ร�ญ 0-3253-3004 08-1378-3561
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พัชรพงษ์   รบอ�จ 0-3253-3004 08-1981-7799
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธนกฤต   ธำ�รงคณ�นนท์ 0-3253-3004 08-5365-5559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เปรมชัย   ทองคำ� 0-3253-3004 08-5933-2539
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   สืบหยิ่ว 0-3253-3004 08-6338-9607
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุริย�   แป้นเกิด 0-3253-3004 08-6278-8733
สวป. พ.ต.ท. สมคิด   พงศ์สินชินภัทร 0-3253-3004 08-6803-4224
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สวป. พ.ต.ต. อิทธิพล   สมพันธ์ 0-3253-3004 08-1378-4026
สวป. พ.ต.ต. พีรวัส   ชูแก้ว 0-3253-3004 08-6327-2800
สวป. ร.ต.อ. ศิษยเดช   ยิ้มแย้ม 0-3253-3004 09-5579-5888
สว.สส. พ.ต.ต. ปฎิวัติ   วิเชียร 0-3253-3004 08-6555-5007
สว.จร. พ.ต.ต. อนัญญ์   สงวนสุด 0-3253-3004 08-4116-4000
สว.ธร. พ.ต.ท. นฤตย์   หนูมี 0-3253-3004 09-1828-0083

สภ.ปราณบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3262-2027    โทรส�รกล�ง  0-3262-2043   IP : 607142

ผกก. พ.ต.อ. เจริญ   รงค์วร�โรจน์ 0-3262-2027 08-1828-3866
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เจริญ   ชนประเสริฐ 0-3262-2027 08-0859-7949
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ�จิน   บัวผัน 0-3262-2027 08-1333-2266
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัญญ�   ศรนุวัตร 0-3262-2027 08-1817-1680
สวป. พ.ต.ท. ธัชพงษ์   ชลภ�พ 0-3262-2027 08-6055-7524
สวป. พ.ต.ต. สุรศักดิ์   นิลย�ภรณ์ 0-3262-2027 08-6337-7547
สว.สส. พ.ต.ท. รัฐนนท์   สมวงศ์ 0-3262-2027 08-9808-2659
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นิสร�   ภ�วะโสภณ 0-3262-2027 08-1943-1223

สภ.ทับสะแก    โทรศัพท์กล�ง  0-3267-1055    โทรส�รกล�ง  0-3267-1997   IP : 607148

ผกก. พ.ต.อ. ทินกร   ไพนุพงศ์ 0-3267-1055 08-1857-5906
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   พงศกรธร 0-3267-1055 08-1296-0326
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�นิต   ชินจอหอ 0-3267-1055 08-1262-9510
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทัศจักร   ลีล�โรจนกุลเลิศ 0-3267-1055 08-1797-0636
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมม�ต   สังข์ทอง 0-3267-1055 08-1619-4436
สวป. พ.ต.ท. วสันต์   ลือฤทธิ์ 0-3267-1055 08-1944-4747
สวป. พ.ต.ท. อธิธัช   นิยมดี 0-3267-1055 08-5428-9166
สว.สส. พ.ต.ท. ฐิติกร   วันเจริญพันธุ์ 0-3267-1055 08-1904-6042
สว.อก. พ.ต.ท. วีระ   ทองจีน 0-3267-1055 08-1763-5015

สภ.บางสะพาน    โทรศัพท์กล�ง  0-3269-7007    โทรส�รกล�ง  0-3269-7422    IP : 607150

ผกก. พ.ต.อ. ชัชพล   สมแก้ว 0-3269-7007 [717] 08-7451-8778
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พสิษฐ์   ก้อนสิน 0-3269-7007 [300] 09-6515-6962
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์สันต์   ชัยพันธ์ 0-3269-7007 08-9004-9409
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษณรักษ์   วงษ์ง�ม 0-3257-4476 [205] 08-6375-3652
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุดร   พลับวังกลำ่� 0-3269-7007 [300] 08-6168-4499
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กำ�เหนิด   ประสพผล 0-3269-7007 [300] 08-1756-4714
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐพล   ทับทิม 0-3254-8403 08-1256-3024
สวป. พ.ต.ท. เปรมชัย   สระพัง 0-3269-7007 [301] 08-9836-7685
สวป. พ.ต.ต. ช�ติ   แสนทวีสุข 0-3269-7007 [301] 08-6162-4680
สว.สส. พ.ต.ต. ประหยัด   อินทน�ศักดิ์ 0-3269-7007 [202] 08-1891-2485
สว.อก. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   แพ่งนคร 0-3269-7007 [502] 08-9784-9070



ภ.7

506 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.กุยบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3268-1698    โทรส�รกล�ง  0-3268-2146   IP : 607145
ผกก. พ.ต.อ. ชนะ   สุวรรณโกมล 0-3268-1698 08-1315-3575
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นริสสร์   สังข์กระแสร์ 0-3268-1698 08-1403-7964
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษฏิพจน์   วงศ์เหลือง 0-3268-1698 08-1737-1962
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เบญจรงค์   สุบรรณภ�ส 0-3268-1698 08-1308-7969
สวป. พ.ต.ท. อนันต์   อยู่ป�น 0-3268-1698 08-9224-9666
สว.สส. พ.ต.ท. เช�ว์   พิทักษ์ผลไพศ�ล 0-3268-1698 08-1995-3711
สว.ธร. พ.ต.ท. ชิษพงศ์   วงษ์บัณฑิตย์ 0-3268-1698 09-0971-1944

สภ.สามร้อยยอด     โทรศัพท์กล�ง  0-3268-4216    โทรส�รกล�ง  0-3268-4216   IP : 607144
ผกก. พ.ต.อ. พนิช   อ่วมสอ�ด 0-3268-4216 08-0111-1678
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โยธิน   เท่งฮวง 0-3268-4216 08-1829-7170
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กมล�สน์   อรุณภ�คมงคล 0-3268-4216 08-1736-4925
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิวรรธน์   ลำ�พู 0-3268-4216 08-1434-3351
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุดม   ใจนุ่ม 0-3268-4216 08-7400-0151
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิชิต   แสงศิริสุทธิส�ร 0-3268-4216 08-1995-2007
สวป. พ.ต.ท. วัชรชัย   ชินทัยศรี 0-3268-4216 08-0846-6599
สวป. พ.ต.ท. ธณัช   เฮ้�พรม 0-3268-4216 08-1853-4002
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   พวงสั้น 0-3268-4216 08-9007-9297
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง แดงต้อย   ชูตระกูลวงศ์ 0-3268-4216 08-5181-8704

สภ.บางสะพานน้อย   โทรศัพท์กล�ง  0-3269-9166    โทรส�รกล�ง  0-3269-9288   IP : 607152
ผกก. พ.ต.อ. อำ�พันธุ์   ชมกรด 0-3269-9166 [717] 08-6544-9441
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธฤต   เรืองเดช� 0-3269-9166 [300] 08-1995-6168
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พนม   เกลี้ยงเคล้� 0-3269-9166 [401] 08-6177-6962
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจษฎ�   ปิ่นชูทอง 0-3269-9166 [500] 08-3888-3383
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กำ�เหนิด   ประสพผล 0-3269-9166 [300] 08-1756-4714
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ม�นะ   บุญตติย�นุกูล 0-3269-9166 [300] 08-4413-6441
สวป. พ.ต.ท. มนตรี   สลีอ่อน 0-3269-9166 [205] 08-2434-5469
สวป. พ.ต.ต. วิช�ญ   ยศชู 0-3269-9166 [205] 08-1875-7395
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   วีระกูล 0-3269-9166 [500] 08-1890-9370
สว.อก. พ.ต.ท. สิชล   โรจนดิษฐ์ 0-3269-9166 [501] 08-5148-0845

สภ.คลองวาฬ    โทรศัพท์กล�ง  0-3266-1470    โทรส�รกล�ง  0-3266-1470   IP : 607139
ผกก. พ.ต.อ. ภัทรชัย   กอสน�น 0-3266-1470 08-1811-9803
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   เจียงวิเสริฐ 0-3266-1470 09-2936-3472
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เนื่องอ้น 0-3266-1470 08-1926-3396
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. คมสันต์    ม�ศิริ 0-3266-1470 08-1981-0570
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   พรมสอ�ด 0-3266-1470 08-1459-5551
สวป. พ.ต.ท. ดนัย   จันทร์พินิจรัตน์ 0-3266-1470 08-1913-7405
สว.สส. พ.ต.ท. ประกิต   ต้นไม้ทอง 0-3266-1470 08-1407-1419
สว.ธร. ร.ต.อ. เอนก   ศิล�เลิศสกุล 0-3266-1470 08-5198-8447
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สภ.อ่าวน้อย     โทรศัพท์กล�ง  0-3255-4390    โทรส�รกล�ง  0-3255-4390   IP : 607138
ผกก. พ.ต.อ. วรเดช   สวนคล้�ย 0-3255-4390 09-7167-4210
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์   พงศ์ประภ�อำ�ไพ 0-3255-4390 09-3554-6990
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเกียรติ   โฉมฉ�ย 0-3255-4390 08-5939-4242
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุทธิชัย   พัฒน์ทอง 0-3255-4390 08-1856-6151
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เด่นคุณ   แดงเครือ 0-3255-4390 08-7165-4320
พงส.ผนก. ร.ต.อ. วิช�ญ   กลิ่นสุข 0-3255-4390 08-3172-5958
สวป. พ.ต.ท. สุบิลณ์   ฤทธิโต 0-3255-4390 08-6171-0559
สว.สส. ร.ต.อ. กฤษฎ�   หุ่นง�ม 0-3255-4390 08-0111-3030
สว.อก. พ.ต.ท. พุทธวัตน์   ไทรชมภู 0-3255-4390 08-9256-8419

สภ.ปากน�้าปราณ    โทรศัพท์กล�ง  0-3263-1046    โทรส�รกล�ง  0-3263-1271   IP : 607143
ผกก. พ.ต.อ. นิรันดร   ศิริสังข์ไชย 0-3263-1046 08-1857-6152
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เชิดศักดิ์   ศรีจันจร� 0-3263-1046 08-1644-4778
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วันช�ติ   ม่วงศรี 0-3263-1046 08-4444-9144
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สนั่น   ศิริมงคล 0-3263-1046 09-2780-9657
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. อภิธ�น   ป�นอุทัย 0-3263-1046 08-1929-3454
สวป. พ.ต.ท. ก�นต์   บุญประคอง 0-3263-1046 08-1797-9452
สว.สส. พ.ต.ต. ปร�ชญ�   มณีฉ�ย 0-3263-1046 08-4158-7461
สว.อก. พ.ต.ท. ศรช�ติ   ศิริชัยน�คร 0-3263-1046 09-9640-6998

สภ.ธงชัย    โทรศัพท์กล�ง  0-3269-5024     โทรส�รกล�ง  0-3269-5024   IP : 607151
ผกก. พ.ต.อ.ดร. ไพรัตน์   ไพพรรณรัตน์ 0-3269-5024 08-7930-5657
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชุมพล   ประเสริฐสังข์ 0-3269-5024 08-1736-1679
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ชูสกุล 0-3269-5024 08-9919-2727
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ยี่รงค์ 0-3269-5024 08-1979-7615
สวป. พ.ต.ต. ขวัญชัย   ไทยปรีช� 0-3269-5024 08-1941-2889
สว.สส. พ.ต.ต. นคร   ก�น�นนท์ 0-3269-5024 08-1858-9768
สว.อก. ร.ต.อ. วิช�ญ   ย�อุด 0-3269-5024 08-4730-3384

สภ.บ้านยางชุม    โทรศัพท์กล�ง  0-3282-3541    โทรส�รกล�ง  0-3282-3541   IP : 607147
ผกก. พ.ต.อ. ประจักร   พรหมศิริ 0-3282-3541 08-6988-9946
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบูรณ์   มั่นคง 0-3282-3541 09-2803-9638
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สวัสดิ์   สีน�ก 0-3282-3541 08-1995-8755
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธีระ   สูงยิ่ง 0-3282-3541 08-1357-8911
สวป. พ.ต.ท. ชณหวรรธน์   ชื่นกลิ่นธูป 0-3282-3541 08-6574-0682
สว.สส. พ.ต.ท. ก�รุณ   นิรันดร์พุฒ 0-3282-3541 08-6389-2852
สว.อก. พ.ต.ท. สมบัติ   ครุฑธ� 0-3282-3541 08-1897-9000

สภ.บ้านหนองพลับ    โทรศัพท์กล�ง  0-3257-1050    โทรส�รกล�ง  0-3257-1050   IP : 607141
ผกก. พ.ต.อ. ฤทธิรงค์   กันย�ประสิทธิ์ 0-3257-1050 08-1943-5974
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไมตรี   โตวิเศษ 0-3257-1050 08-1307-5085
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วุฒิชัย   หอมกรุ่น 0-3257-1050 08-1378-1063
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สนั่น   ศิริมงคล 0-3257-1050 09-2780-9657
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. ภูริต   โดยชื่นง�ม 0-3257-1050 08-4911-8844
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นฤปน�ถ   หนูจุ้ย 0-3257-1050 08-7397-7285
สวป. พ.ต.ท. สัณหณัฐ   รอดสีเสน 0-3257-1050 08-5298-7205
สว.สส. พ.ต.ต. สมช�ย   เนียมจำ�เริญ 0-3257-1050 08-3056-7595
สว.อก. พ.ต.ท. กฤติกร   เมืองคลี่ 0-3257-1050 08-1008-4004

สภ.ห้วยยาง   โทรศัพท์กล�ง  0-3257-4476    โทรส�รกล�ง  0-3281-5047   IP : 607149

ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมวุฒิ   วงษ์เวียงจันทร์ 0-3257-4476 08-1493-6464
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทรงพล   โพธิ์ปฐม 0-3257-4476 08-7922-2252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนัส   ฑิตะลำ�พูน 0-3257-4476 08-1858-7105
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เด่นคุณ   แดงเครือ 0-3257-4476 08-7165-4320
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เบญจรงค์   สุบรรณภ�ส 0-3257-4476 08-1308-7969
สวป. พ.ต.ท. เสน�ะ   รักษ์สินทบุตร 0-3257-4476 08-1763-1163
สว.สส. พ.ต.ท. ถนอมศักดิ์   ยลพันธุ์ 0-3257-4476 08-5211-9139
สว.อก. พ.ต.ต. สมช�ย   ตะโกเนียม 0-3257-4476 08-1008-9407

สภ.สามกระทาย โทรศัพท์กล�ง  0-3268-8191   โทรส�รกล�ง  0-3282-0693   IP : 607146
สวญ. พ.ต.ท. ชูช�ติ   น�มจัด 0-3268-8191 08-1880-5160
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมบูรณ์  ตันติวรพิพัฒน์ 0-3268-8191 08-1198-5739
สวป. พ.ต.ท. กิตติภพ   กลิ่นหอม 0-3268-8191 08-1858-6176
สว.สส. พ.ต.ท. พิศ�ล   หงษ์เวียงจันทร์ 0-3268-8191 08-1922-4924

ต�ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุร	ี Phetchaburi	Provincial	Police	
66  ถนนราชวิถี  ต�าบลคลองกระแชง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี   76000

โทรศัพท์กลาง  0-3242-5584  โทรสารกลาง 0-3241-3821, 0-3240-0380    IP : 607153

Web Site : www.Pet.Police7.go.th          E-mail : phetchaburi@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วิชำญญ์วัชร์   บริรักษ์กุล 0-3240-3076 08-1860-1818
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูวเดช   ร�ญสระน้อย 0-3240-2154 [401] 09-9097-7909
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์   สุขแสวง 0-3241-3105 [202] 08-5447-7733
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเดช   ฐิตวัฒนะสกุล 0-3242-5584 [403] 08-1637-0191
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐแก้ว   เมตต�มิตรพงศ์ 0-3240-0377 [503] 08-1267-0248
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรณัน   สุขเจริญ 0-3242-5448 [201] 08-1840-3311
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์เดชศ์   ศักดิ์สมบูรณ์ - 08-1916-1544

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อรัญ   โตยิ่ง 0-3242-6399 [204] 08-1666-7268
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง คนึง   คลังสิน 0-3240-0379 [205] 08-1694-7204 
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิมล   สม�บัติ 0-3241-3106 [203] 08-5801-7748
สว. พ.ต.ท.หญิง โสภิด�   ชูอินทร์         0-3240-0374 [500] 08-5819-0254
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สว.  ร.ต.อ.หญิง ชัชม�ศ    เน�วรัตน์ 0-3240-0375 [504] 08-3341-2325
สว. ร.ต.อ. ธนดล   วรรณประเสริฐ 0-3242-5584 [501] 09-2668-2783
สว. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์    พวงม�ลัย 0-3240-0377 [303, 503] 08-6610-2079
สว. พ.ต.ท.หญิง วรนันท์   กินูน 0-3242-5584 [403) 08-9889-5732
สว.  พ.ต.ท.หญิง ธัญมน   อินทะนิน 0-3240-0373 [502, 509] 08-1587-7502
สว. พ.ต.ท. อนุช�ติ   ธรรมว�สี 0-3242-5584 [402] 08-1344-1984

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ปรัชญ์   ออกบัว 0-3240-0372 08-1915-6258
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุธรรม   ป้อมสีทอง 0-3240-0372 08-7162-7771

กลุ่มงานสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ขวน   ชิตประเสริฐ 0-3240-2106 08-8395-5515
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมยศ   ฉิมพ�ลี 0-3240-2106 08-1944-4406
รอง ผกก. พ.ต.ท. วศพล   เรืองจ้อย 0-3240-2106 09-0591-9959
สว. พ.ต.ท. ชน�วิน   สุริยะพรหม 0-3240-2106 08-6344-4428
สว. พ.ต.ท. ชยวัศ   วชิรเดช�กร 0-3240-2106 08-9999-9618
สว. พ.ต.ท. สุนทร   เข็มเมือง 0-3240-2106 08-2588-4466
สว. พ.ต.ต. ภัฎ   อินเถลิงศักดิ์ 0-3240-2106 08-9391-0699

สภ.เมอืงเพชรบรุ ี   โทรศพัท์กล�ง  0-3242-5500, 0-3241-7106   โทรส�รกล�ง  0-3241-7105 IP : 607154
ผกก. พ.ต.อ. พ�ณุพงษ์  ศรจิตติ 0-3242-5500 [100] 08-1944-7238
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ประส�น   จังพ�นิช 0-3242-5500 [300] 08-1880-8885
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สร   ซื่อตรงพ�นิช 0-3242-5500 [200] 08-1870-8423
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มีชัย  ศรุต�นันทะ 0-3242-5500 [202] 08-9922-6380
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ธนกร   รอดเรือง 0-3242-5500 [201] 08-1985-4503
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนธย�   ดีหะสิงห์ 0-3249-3294 08-7008-6760
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ห�ญ   แก้ววิชิต 0-3242-5500 [301] 08-1946-0119
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์  ทองน�ค 0-3242-5500 [301] 08-1858-8461
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิทักษ์   ถูไกรวงษ์ 0-3242-5500 [301] 08-1378-4840
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิเชียร   วิสัยศรี 0-3242-5500 [301] 08-9110-3823
สวป. พ.ต.ท. อภิรัตน์   รอดชูแสง 0-3242-5500 [207] 08-0022-7601
สวป. พ.ต.ต. ธวัช   ข�วด�ร� 0-3242-5500 [207] 08-5183-8326
สวป. พ.ต.ต. ประยูร  โพธิ์ศิริ 0-3242-5500 (207) 08-1902-7229
สว.สส. พ.ต.ท. วัชระ   ไชยว�นิช 0-3242-5500 [202] 08-9476-1313
สว.จร. พ.ต.ท. สุทัศน์   พุกง�ม 0-3242-5500 [201] 08-6013-3584
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง วิรุฬห์รัตน์   ยิ้มแย้ม 0-3242-5500 [310] 08-4464-2256

สภ.ชะอ�า    โทรศัพท์กล�ง  0-3247-1321    โทรส�รกล�ง  0-3247-1323   IP : 607166

ผกก. พ.ต.อ. จรูญศักดิ์   โต๊ะถม 0-3247-1321 [717] 08-1622-3066
พงส.ผนค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ฉัตรชัย   แป้นดวงเนตร 0-3247-1321 [303] 08-6793-0101
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพทูล  พรมเขียน 0-3247-1321 08-6688-3652
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประหยัด  ภูชนะศรี 0-3247-1321 [312] 08-1364-8133
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวลิต   สุวรรณวงศ์ 0-3247-1321 [501] 08-1570-7876
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธน�   รัตนพันธ์ 0-3247-1321 [303] 08-5704-5198
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูเกียรติ   เพ็ชรแท้ 0-3247-1321 [303] 08-1851-8339
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุดมช�ติ   ทองไซร้ 0-3247-1321 [303] 08-2292-9290
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   บุญเหม�ะ 0-3247-1321 [303] 09-8746-6978
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เชษฐ�   อ่อนสุด 0-3247-1321 [303] 08-8240-9566
สวป. พ.ต.ท. บุญส่ง   พันธ์จินด� 0-3247-1321 08-1995-9353
สวป. พ.ต.ต. สุขสันต์   เกตุศรี 0-3247-1321 09-4821-2159
สว.สส. พ.ต.ต. กิตติ   ทองห่อ 0-3247-1321 [312] 08-3019-4448
สว.ธร. พ.ต.ต.หญิง สิริน�ถ   รูปสม 0-3247-1321 [502] 08-1571-1562

สภ.ท่ายาง    โทรศัพท์กล�ง  0-3246-1500    โทรส�รกล�ง  0-3246-3228    IP : 607158
ผกก. พ.ต.อ. พีระพจน์   ระหว่�งบ้�น 0-3246-1500 [717] 08-1942-5286
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ฉลอง   เล็กน้อย 0-3246-1500 [311] 08-3986-5507
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสงค์   กุลจิตติปร�ณี 0-3246-1500 [504] 08-1170-0986
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นันทนัช   ละมั่งทอง 0-3246-1500 [401] 08-1741-9899
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุรักษ์   สิงห์สังข์ 0-3246-1500 [311] 08-1837-9567
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเดช    สกุณ� 0-3246-1500 [311] 08-1986-5249
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบูรณ์   คงสุวรรณ 0-3246-1500 [311] 08-1880-3026
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บุญส่ง   ไก่ก้อ 0-3246-1500 [311] 08-1880-8907
สวป. พ.ต.ท. ประทีป   แสงทองอร่�ม 0-3246-1500 [402] 08-6173-0923
สวป. พ.ต.ท. สัมพันธ์   น�ลัย 0-3246-1500  08-5265-8219
สว.สส. พ.ต.ท. สินทร   ไชยรบ 0-3246-1500 [401] 08-6809-7294
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง พนิด�   สมคำ� 0-3246-1500 [500] 08-5180-9161

สภ.บ้านลาด    โทรศัพท์กล�ง  0-3249-1100    โทรส�รกล�ง  0-3244-0716   IP : 607156

ผกก. พ.ต.อ. ตรัยฤกษ์   ปัญญ�ไตรรัตน์ 0-3249-1100 08-1423-8601
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. นิพนธ์   ชมบริสุทธิ์ 0-3249-1100 09-4058-3738
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โชคชัย   เนียลเซ็น 0-3244-0715 08-6330-3828
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรรถชัย   นพภักดี 0-3249-1100 08-1838-3116
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญช่วย   สมใจ 0-3249-1100 08-9919-9158
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วินัย  ปริยเลิศพงศ์ 0-3249-1100 08-9107-2243
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชร�  ชิโนวรรณ 0-3249-1100 08-1705-2388
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ยช�ญ   กมุทช�ติ 0-3249-1100 08-9980-1556
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยช�ญ   นกขุนทอง 0-3249-1100 08-2724-4254
สวป. พ.ต.ท. จิรัฏฐ์   โรจน์บวรวิทย� 0-3244-0715 08-1994-1157
สว.สส. พ.ต.ท. กนกศักดิ์   เมืองเกษม 0-3249-1100 08-9221-0495
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง กันยกร   แก้วเจริญ  0-3244-0715 08-6169-5388



ภ.7

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 511

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.บ้านแหลม   โทรศัพท์กล�ง  0-3248-3113    โทรส�รกล�ง  0-3245-0605   IP : 607161
ผกก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   โพธ์พันธุ์ 0-3248-3113 [717] 08-1734-3915
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เฉลิมพล   จิตรบรรจง 0-3248-3113 [203] 08-9254-1433
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรัญ   ส�มพ่วงบุญ 0-3248-3113 [401] 08-1925-8110
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธีรเดช   เดชศิริ 0-3248-3113 [300] 08-9888-7780
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์   ธนเลิศวรรธน์ 0-3248-3113 [305] 08-6660-8524
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธรรมวุฒิ  วิเชียรมณีโชติ 0-3248-3113 [305] 08-9744-8886
สวป. พ.ต.ท. วิเชียร  รัตน�กร 0-3248-3113 [200] 08-1794-7181
สวป. พ.ต.ท. สิทธิพร   ฉำ่�มะน� 0-3248-3113 [200] 08-9547-6464
สว.สส. พ.ต.ท. อ�วุธ   ศิล�สุวรรณ 0-3248-3113 [401] 08-1941-1971
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง อรัญญ�   ดิษฐ�อภิชัย 0-3248-3113 [501] 08-9734-1078

สภ.เขาย้อย    โทรศัพท์กล�ง  0-3256-2500, 0-3243-9732    โทรส�รกล�ง  0-3243-9731   IP : 607163
ผกก. พ.ต.อ. นพดล   ธุวังควัฒน์ 0-3256-2500 08-9836-3457
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. อนัน   ชูสวัสดิ์ 0-3256-2500 08-1921-9491
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สถิตย์   คงเนียม 0-3256-2500 08-3311-0598
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จ�รุต   อัตตดิเรก 0-3256-2500 08-9503-8322
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�ลอง  รัตนค�ม 0-3256-2500 08-5506-5466
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิมตร์   วัดสุวรรณ์ 0-3256-2500 08-1554-5954
สวป. พ.ต.ท. นำ�พล   พวงไพโรจน์ 0-3256-2500 08-9897-4190
สวป. พ.ต.ท. สุเทพ   พงษ์ธน�คม 0-3256-2500 09-2250-0172
สวป. พ.ต.ท. บุญเสริม  พูลถิน 0-3256-2500 08-6176-3398
สว.สส. พ.ต.ต. ไพฑูรย์   ไม้จันทร์ 0-3256-2500 08-1378-9019
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง นิรินทร   คำ�เลิศ 0-3256-2500 08-7757-5435

สภ.แก่งกระจาน   โทรศัพท์กล�ง  0-3245-9267    โทรส�รกล�ง  0-3245-9265   IP : 607165
ผกก. พ.ต.อ. ชลิต   เกตุศรีเมฆ 0-3245-9267 [717] 08-1842-3649
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรินทร์วัฒน์   สุขพัฒน์ 0-3245-9267 [203] 08-1772-6387
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สำ�เริง   ชันแสง 0-3245-9267 [401] 08-1923-9355
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. กลยุทธ์   วงษ์เพ็ชร 0-3245-9267 [305] 08-4424-9904
สวป. ร.ต.อ. พรเทพ   รักขิตเลข� 0-3245-9267 [203] 08-7929-7834
สว.สส. พ.ต.ท. คมศักดิ์   ผดุงรุ่งเรืองกิจ 0-3245-9267 [401] 08-4801-7888
สว.ธร. พ.ต.ต. ไพรัช   รำ�ออ 0-3245-9267 08-9522-0328

สภ.หนองหญ้าปล้อง   โทรศัพท์กล�ง  0-3249-4364    โทรส�รกล�ง  0-3249-4364   IP : 607164
ผกก. พ.ต.อ. นพดลภ์   มณีใส 0-3249-4364 08-1866-3300
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นภดล   เกิดปร�โมทย์ 0-3249-4364 08-1421-8913
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   เลิศพลรัตน์ 0-3249-4364 08-7050-5544
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไพรัช   อยู่พิพัฒน์ 0-3249-4364 08-1378-8532
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันชัย   ไชยเสริฐ 0-3249-4364 08-9915-7955
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิยม   งิ้วทอง 0-3249-4364 08-1773-2356
สวป. พ.ต.ต. บุญม�   น้อยบ�ท 0-3249-4364 08-5263-7740
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สว.สส. พ.ต.ท. ทศพล   ป�นแพร 0-3249-4364 08-3964-5487
สว.ธร. พ.ต.ต. แสวง   ดวงเดือน 0-3249-4364 08-1927-1753

สภ.ท่าไม้รวก   โทรศัพท์กล�ง  0-3245-8332     โทรส�รกล�ง  0-3245-8331   IP : 607159
ผกก. พ.ต.อ. โกศล   ย�ม� 0-3245-8332 08-1738-8678
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุนทร   ง�มเหลือ 0-3245-8332 08-9919-6771
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชลิต   ระเวง 0-3245-8332 08-1808-5109
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทวีชัย   เอี่ยมละออ 0-3245-8332 08-1198-6444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สธนธร   พูลสมบัติ 0-3245-8332 09-3582-6558
พงส.ผนพ พ.ต.ท. ทัศนัย   ทรัพย์สุข 0-3245-8332 08-1991-8646
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชิ้น   ช่อม�ลี 0-3245-8332 08-1808-6448
สวป. พ.ต.ต. วิชัย   ส�ง�ม 0-3245-8332 09-2549-3942
สว.สส. พ.ต.ท. ธนกร   อังกุรวิโรจน์ 0-3246-8332 08-6518-6352
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศรัญญ�    แก้วนิพิจ 0-3245-8332 08-1880-6658

สภ.หนองจอก    โทรศัพท์กล�ง  0-3245-2452     โทรส�รกล�ง  0-3245-2452   IP : 607160
ผกก. พ.ต.อ. ศิลปชัย   มีช่วย 0-3245-2452 08-1830-2531
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�นพ   สืบบุก 0-3245-2452 08-9889-3529
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวัฒน์   วงศ์กฤษณ์ 0-3245-2452 08-1571-4848
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประจักษ์วิช   สว่�งยิ่ง 0-3245-2452 08-1423-3810
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิช�ญ   ตรีสุวรรณ 0-3245-2452 08-1942-4625
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุช�ติ   รุ่งเรือง 0-3245-2452 08-4006-7277
สวป. พ.ต.ท. ประเสริฐ    ศรีผ่�น 0-3245-2452 08-1913-1621
สว.สส. พ.ต.ท. อภิรักษ์   เพิ่มชัย 0-3245-2452 08-6337-7197
สว.อก. พ.ต.ต. ชัชชัย   ม่วงไหมทอง 0-3245-2452 08-2354-3041

สภ.หาดเจ้าส�าราญ     โทรศัพท์กล�ง  0-3247-8300    โทรส�รกล�ง  0-3244-1222  IP : 607155
สวญ. พ.ต.ท. มนตรี    ดีบุกคำ� 0-3247-8300 08-1372-0889
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สังว�ล    สวัสดิมงคล  0-3247-8300  08-2723-1804
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บัญญัติ   เพิ่มน�ค 0-3247-8300 08-1941-3187
สวป. พ.ต.ท. ประทวน   ทองภักดี 0-3247-8300  08-8390-9905
สว.สส. พ.ต.ท. ศักด�   จำ�ป�ทอง 0-3247-8300  08-7563-4288

สภ.ไร่สะท้อน     โทรศัพท์กล�ง  0-3249-1963    โทรส�รกล�ง  0-3249-1998   IP : 607157
สวญ. พ.ต.ท. พงศธร   ปิตุทิพย์ 0-3249-1963 08-9216-5445
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ง�นแฉ่ง 0-3249-1963 08-1995-4414
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสริมส่ง   อินทร์ปะสิทธิ์ 0-3249-1963 08-4718-8344
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิมิตรวัชร   โหมดมี 0-3249-1963 08-6160-6452
สวป. พ.ต.ท. ชินพรรธน์   โลหะกิจตระกูล 0-3249-1963 08-5965-1541
สว.สส. พ.ต.ท. ขวัญทูล   ปัญญ�ปิยวิทย์ 0-3249-1963 08-5952-9357

สภ.บางตะบูน     โทรศัพท์กล�ง  0-3248-9250   โทรส�รกล�ง  0-3248-4125   IP : 607162
สว. พ.ต.ท. สมนึก   พันธ์แจ่ม 0-3248-9250 08-1806-7536
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์   นพวัฒนนันท์ 0-3248-9250 08-1539-8560
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ต�ารวจภูธรจังหวัดราชบุร	ี Ratchaburi	Provincial	Police	
ถนนอัมรินทร์  อ�าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์กลาง  0-3232-2351    โทรสารกลาง  0-3233-7195, 0-3232-1496   IP : 607167

Web Site : www.rbr.police7.go.th   E-mail : thailand@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. กฤษณะ   ทรัพย์เดช 0-3233-8991 [101] 08-4455-5451
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรัชญ์ชัย   ใจช�ญสุขกิจ  0-3232-2351 08-1372-2499
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุพัฒน์   เชยชิด 0-3233-7062 08-0554-6463
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นูญ    เชวงเกียรติ 0-3232-2351 09-8270-0233
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรณัฎฐ์   ผันผ่อน 0-3233-7062 08-1829-1333
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษณ�   เอมอ่อง 0-3232-2351 08-1852-2923
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   น�ถึง 0-3232-2351 08-1378-5211
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. สิทธิ์ช�นน   โพธิ์ศรีนฤภัทร 0-3233-8991 08-1859-5463

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สุรพจน์   พิสุทธิวงส์ 0-3232-2351 08-1684-4666
รอง ผกก. พ.ต.ท. นที   จันทร์จิร�นุวัฒน์ 0-3232-2351 08-1822-6363
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�ทร   เอี่ยมสอ�ด 0-3232-2351 08-6160-6134
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท.หญิง รัตด�   เจียมอ่อน 0-3232-3631 08-1942-9783 
สว.ฝอ.2 ร.ต.อ. สมบัติ   จึงประสบสุข 0-3233-2000 08-9919-5700
สว.ฝอ.3 พ.ต.ท. เทอดเกียรติ   วงศ�โรจน์ 0-3232-6492 08-9259-1435
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท. วีระ   นนนพัฒน 0-3233-8607 08-9535-7663
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท.หญิง ปรีย�   วีระธรรม 0-3232-2351 09-5952-3602
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง ณัฐก�นต์   ช�ตรูปะมัย  0-3232-8548 08-1943-6668
สว.ฝอ.7 พ.ต.ท. ปกรณ์   ปันทะยม 0-3232-2351 08-1758-6767

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณ�นนท์ 0-3232-2351 09-1159-1595
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิชัย    ไทยผึ้ง 0-3233-2026 08-1268-9662

กลุ่มงานสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. บรรจง   อัมฤทธิ์  0-3232-2351 [116] 08-1995-5610
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�พร   รักผะก� 0-3232-2351 [116] 08-1229-5474
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพท�ย   จันทรไพร 0-3232-2351 [116] 08-0999-5706
สว. พ.ต.ท. ปฐม   ทองย� 0-3232-2351 [116] 08-6565-6362
สว. พ.ต.ต. ชิตพล   สุวรรณวงศ์ 0-3232-2351 [116] 08-0708-4411
สว. พ.ต.ท. ศุภชัย   จันทร์เปล่ง 0-3232-2351 [116] 08-7531-9955
สว. พ.ต.ท. เชิดชัย   ยิ่งสังข์ 0-3232-2351 [116] 08-9882-3559
สว. พ.ต.ท. ชนรดิช   เทียนทอง 0-3232-2351 [116] 09-5851-1347
สว. พ.ต.ต. ยุทธพงษ์   ห่วงทอง 0-3232-2351 [116] 08-4646-7725
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สภ.เมืองราชบุรี    โทรศัพท์กล�ง  0-3232-1901    โทรส�รกล�ง  0-3231-5497   IP : 607168

ผกก. พ.ต.อ. พงษกร   อุปพงษ์ 0-3232-8742 08-1639-3339
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธัญญะ   ครุฑเผือก 0-3232-8742 08-0111-5995
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สรรเพชญ   กิตติธรรมโกศล 0-3232-8742 08-0856-6534
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบัติ   โพธิ์ง�ม 0-3232-8742 08-7165-3875
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณ   แสงประทุม 0-3232-8742 08-9625-9051
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อิทธิพล   พรเทว�บัญช� 0-3232-8742 08-9919-3450
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อเนก   บุตรดี 0-3232-8742 08-1686-9786
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศกร   เข็มร�ช 0-3232-8742 08-1947-7009
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   พิกุลทอง 0-3232-8742 08-1856-5587
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนธย�   ตรีเพ็ชร์ 0-3232-8742 08-1474-6678
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นภัสกรณ์   วงศ์ษ� 0-3232-8742 08-1913-7454
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิร�ยุ   คชประดิษฐ์ 0-3232-8742 08-9071-7172
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงษ์ชะณัฐ   สมจิตร์ 0-3232-8742 08-1686-4979
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญเอก   สรรพคง 0-3232-8742 08-6040-2583
สวป. พ.ต.ท. นพชัย   เสมอจิตต์ 0-3232-8742 08-7161-5215
สวป. พ.ต.ท. พิเชษฐ์พงศ์   แจ้งค้�ยคม 0-3232-8742 08-7792-6556
สวป. พ.ต.ต. จีรศักดิ์   เทพปรีย�กุลก�ล 0-3232-8742 08-6034-2951
สวป. พ.ต.ต. ณัฐสิทธิ์   พุทธเจริญ 0-3232-8742 08-8246-9399
สว.สส. พ.ต.ท. อภิเชษฐ์   ทรัพย์ส่งเสริม 0-3232-8742 08-9444-4343
สว.จร. พ.ต.ท. ชินภัทร   เจียมอ่อน 0-3232-8742 08-1583-5235
สว.ธร. พ.ต.ท. ดอกไม้   บุญศิลป์ 0-3232-8742 08-1942-9007

สภ.โพธาราม   โทรศัพท์กล�ง  0-3223-1123    โทรส�รกล�ง  0-3223-4052   IP : 607169

ผกก.  พ.ต.อ. อนุรักษ์   พรพุทธศรี 0-3223-1123 08-7152-3553 
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน)  พ.ต.อ. ยุทธน�   เหมือนชู 0-3223-1123 08-1944-4624 
รอง ผกก.ป.  พ.ต.ท. ไพโรจน์   แม้นบุตร 0-3223-1123 08-9939-2395 
รอง ผกก.สส.  พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ดอนชัย 0-3223-1123 08-1856-9569 
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. ลิขิต   ชนะไพร่พล 0-3223-1123 09-2996-9521 
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. สมช�ย   เบิกไพร 0-3223-1123 08-5947-5055 
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. อภิช�ติ   ทรัพย์ส่งเสริม 0-3223-1123 08-1989-5541 
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. ยุทธน�   แสงทองศรี 0-3223-1123 08-9169-0875 
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. ประดับ   เชื้อโพหัก 0-3223-1123 08-1856-5787 
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. วิโรจน์   เจริญใจ 0-3223-1123 08-6756-5419 
สวป.  พ.ต.ท. ภูวดน   อุดมนพคุณ 0-3223-1123 08-5376-4545 
สวป.  พ.ต.ท. รณรงค์   ชื่นจิตร 0-3223-1123 08-6669-2574 
สวป.  พ.ต.ต. ภร�ดร   แช่มมั่นคง   0-3223-1123 08-9551-1565 
สว.สส.  พ.ต.ท. อำ�พล   ภัทรมงคลกุล 0-3223-1123 08-1880-7370 
สว.ธร.  พ.ต.ท. ฉลอง   พรหมรื่น 0-3223-1123 08-1496-0742 
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สภ.บ้านโป่ง    โทรศัพท์กล�ง  0-3221-1013    โทรส�รกล�ง  0-3221-0417  IP : 607175

ผกก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   คุ้มภัย 0-3221-1013 08-1333-3344
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. วิสุทธิ์   เสือรอด 0-3221-1013 08-9918-4691
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ส�รสิทธิ์   นวมมณีรัตน์ 0-3221-1013 08-1942-2127
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศิริชัย   ไชยดี 0-3221-1013 08-3693-0432
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวัฒน์   ปัทมฐิต�นนท์ 0-3221-1013 08-1856-1748
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   พุตติ 0-3221-1013 08-6036-2545
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัช   เคนด� 0-3221-1013 08-1948-1056
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิยะพงษ์   วงค์เกตุใจ 0-3221-1013 08-6007-7248
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สงวน   มีคติธรรม 0-3221-1013 08-1302-6180
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�คม   โฉมศรี 0-3221-1013 08-9935-5209
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์   บัวโพธิ์ 0-3221-1013 08-4914-4182
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทธน�   ภูเก้�แก้ว 0-3221-1013 08-6646-5505
สวป. พ.ต.ท. อนุสรณ์   ธีรนุชพงศ์ 0-3221-1013 08-9135-2399
สวป. พ.ต.ต. สถ�ปน์   ปัญญ�พยัคฆ์ 0-3221-1013 08-4564-7770
สวป. ร.ต.อ. อโนทัย   ส�ยกระสินธุ์ 0-3221-1013 08-1943-8929
สวป. ร.ต.อ. อรรถพล   ด�รก 0-3221-1013 08-1880-5898
สว.สส. พ.ต.ท. ณัฎฐวิชฌ์   ร�ชแก้ว 0-3221-1013 08-9191-3854
สว.จร. พ.ต.ต. ช�ญ   คำ�อ�รีย์สกุล 0-3221-1013 08-1705-4189
สว.ธร. พ.ต.ต. กิติภูมิ   ภูฆัง 0-3221-1013 09-0962-9909

สภ.ด�าเนินสะดวก   โทรศัพท์กล�ง  0-3224-6045    โทรส�รกล�ง  0-3234-6251  IP : 607171

ผกก. พ.ต.อ. สุชิน   กิจกสิกร 0-3224-6054 08-1808-5359
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุสนธิ์   สุขสิริสุวรรณ 0-3224-6054 08-8553-0433
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประพนธ์   ภ�นุม�ส 0-3224-6054 08-1856-5959
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมรวม   เกตุหลำ� 0-3223-6054 08-1942-6020
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิศิษย์   ล�ยรักษ์ 0-3224-6054 08-1986-0445
สวป. พ.ต.ท. ยงยุทธ   ริ้วทอง 0-3224-6054 08-1635-1521
สวป. พ.ต.ท. อรรถวุฒิ   อนุเอกจิตร 0-3224-6054 08-9202-5906
สว.สส. พ.ต.ต. ศุภศิษย์   วรรณเจริญ 0-3224-6054 08-6656-9454
สว.ธร. พ.ต.ต. ณฑัต   ศรีนวล 0-3224-6054 09-0978-5840

สภ.จอมบึง    โทรศัพท์กล�ง  0-3226-1128    โทรส�รกล�ง  0-3236-2666   IP : 607179
ผกก. พ.ต.อ. อ�คเนย์   แดงด้อมยุทธ์ 0-3226-1128 08-1831-5998
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญชัย   ณัฐโสน�มัย 0-3226-1128 08-1823-4788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เชิดชัย   ป้อชำ�นิ 0-3226-1128 08-4564-7700
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. แมนสรวง   ก�ญจนสอ�ด 0-3226-1128 08-1291-7808
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อภิวิชญ์   จันทวงศ์ 0-3226-1128 08-1299-1902
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จักรว�ล   อรัญญ�วัฒน์ 0-3226-1128 08-1572-8445
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   มั่นใจ 0-3226-1128 08-4087-1900
สวป. พ.ต.ท. อยุทธ์   กัลป�ลี 0-3226-1128 08-1836-4431
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   ข้อร่วมคิด 0-3226-1128 08-1015-8977
สว.สส. ร.ต.อ. พุฒิธร   สมพงษ์ 0-3226-1128 08-5915-3654
สว.ธร. พ.ต.ท. นันทกร   เนียมหอม 0-3226-1128 08-9889-8191

สภ.ปากท่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-3228-1100     โทรส�รกล�ง  0-3228-1529  IP : 607173

ผกก. พ.ต.อ. พงศธร   ศรีเปลี่ยนจันทร์ 0-3228-1100 08-1995-9451
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ธีรพันธ์   นิธิภณย�งสง่� 0-3228-1100 09-1191-9356
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   บุญรอด 0-3228-1100 08-1942-4633
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยงยุทธ   เกิดเรือง 0-3228-1100 08-2242-4691
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัชชัย   นกน้อย   0-3228-1100 08-1994-7548
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�สกร   อยู่เย็น 0-3228-1100 08-2444-5446
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบูรณ์   มูรพันธุ์ 0-3228-1100 08-9837-3820
สวป. พ.ต.ท. เชน   จันทิพย์วงษ์ 0-3228-1100 08-4412-2133
สวป. พ.ต.ท. เดช   บุญสุวรรณ 0-3228-1100 08-6804-3043
สว.สส. พ.ต.ท. วัชรินทร์   มีศรีผ่อง 0-3228-1100 08-5292-6969
สว.ธร. พ.ต.ท. ทวีป   สุธ�ประดิษฐ์ 0-3228-1100 08-9051-1678

สภ.สวนผึ้ง    โทรศัพท์กล�ง  0-3239-5111    โทรส�รกล�ง  0-3239-5499   IP : 607182

ผกก. พ.ต.อ. ภัคภณ   เล็กท่�ไม้ 0-3239-5111 08-1801-7319
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   เพ็งบุญชู 0-3239-5111 08-1857-9978
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อัฑฒ�สิษฏฐ์   พุ่มเกตุแก้ว 0-3239-5111 08-5489-4635
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อภิช�ติ   ทรัพย์ส่งเสริม 0-3239-5111 08-1989-5541
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เรวัติ   ไชยสุวรรณ 0-3239-5111 08-9836-7897
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรัญ   หลวงพิทักษ์ 0-3239-5111 08-9170-4508
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ป้อมเพชร    คงสีหะ 0-3239-5111 08-1772-2887
สวป. พ.ต.ท. สะอ�ด   ตุ๊สังข์ 0-3239-5111 08-5291-9834
สวป. พ.ต.ท. คเชนทร์   นิยมทอง 0-3239-5111 08-9610-3757
สว.สส. พ.ต.ท. พรม    แก้วพร�ยต� 0-3239-5111 08-4800-2717
สว.ธร. พ.ต.ท. อรรณนพ   นุ่มสวน 0-3239-5111 08-1611-4482

สภ.บางแพ    โทรศัพท์กล�ง  0-3238-1087    โทรส�รกล�ง  0-3238-3666    IP : 607177

ผกก. พ.ต.อ. ธนรัชน์   สอนกล้� 0-3238-1087 08-3356-7893
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรชัย   จันทนะภ�พ 0-3238-1087 08-1972-6600
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สธนทัต   ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ 0-3238-1087 08-9918-9581
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สันทัด   เจียมสกุล 0-3238-1087 08-1981-9155
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ตะโกพร 0-3238-1087 08-1757-5234
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สันติ   หนูช่วย 0-3238-1087 08-1086-1395
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สวป. พ.ต.ท. สุช�ย   ศรอ�ร� 0-3238-1087 08-1402-3967
สว.สส. พ.ต.ต. อติช�ติ    ปิส�วงษ์ 0-3238-1087 08-1855-5431
สว.ธร. พ.ต.ท. ปยุต  ศรีสุข 0-3238-1087 08-9836-9901

สภ.วัดเพลง    โทรศัพท์กล�ง  0-3239-9093    โทรส�รกล�ง  0-3239-9093  IP : 607181
รรท.ผกก พ.ต.อ. ทรงศักดิ์   แก้วพลน้อย 0-3239-9092 08-1902-5252
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นัฐพงศ์   เอกเผ่�พันธุ์ 0-3239-9092 08-2244-6619
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศร�วุธ   ศรีสังวรณ์ 0-3239-9092 08-1868-5179
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ม�นะ  เกิดเปี่ยม 0-3239-9092 08-6355-6144
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ดุสิต   เกิดพุ่ม 0-3239-9092 08-9923-2646
สวป. พ.ต.ท. ชินโชติ   โชติศิริ 0-3239-9092 08-1534-6996
สว.สส. ร.ต.อ. อัครินทร์   แสนชัยมณเฑียร 0-3239-9092 08-5195-9824
สว.ธร. พ.ต.ท. อดิศร   ศรีมหันต์ 0-3239-9092 08-7982-7056

สภ.บ้านคา    โทรศัพท์กล�ง  0-3272-1004    โทรส�รกล�ง  0-3272-1006   IP : 607183
ผกก. พ.ต.อ. พงษ์ธรณ์   เอื้อประเสริฐ 0-3272-1004 09-2264-2489
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิโรจน์   ศักดิ์สมบูรณ์ 0-3272-1004 08-1995-1593
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมยศ   ตรีประสิทธิชัย 0-3272-1004 08-9890-5236
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมช�ย   ทองเสงี่ยม 0-3272-1004 08-1736-9004
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เริงศักดิ์   สิทธิส�ร 0-3272-1004 09-5156-8119
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนตรี   ฉ�ย�พงษ์ 0-3272-1004 08-1941-1123
สวป. พ.ต.ท. ศุภส�ร   อ�ยุยืน 0-3272-1004 08-4343-9195
สว.สส. พ.ต.ท. จิตติ   จันทรโรจน์ 0-3272-1004 08-1763-2179
สว.อก. พ.ต.ท. นพดล   แอต�ล 0-3272-1004 08-1583-7865

สภ.หลักห้า    โทรศัพท์กล�ง  0-3236-0267     โทรส�รกล�ง  0-3224-8111   IP : 607172
ผกก. พ.ต.อ. ปรัชญ�   ทองนำ้�วน   0-3224-8111 08-1526-5542
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นันทชัย   เบ็ญจขันธ์ 0-3224-8111 08-1893-9839
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นักรบ   ทองประทุม 0-3224-8111 09-4796-5552
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรชัย   รังสิวร�นันท์ 0-3224-8111 08-1995-9205
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สำ�เริง   พ่วงพลอย 0-3224-8111 08-1756-9315
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วุฒิเกียรติ   ไสยกิจ 0-3224-8111 08-1053-4112
สวป. พ.ต.ท. โสเพชร   จันทร์พลง�ม 0-3224-8111 09-8665-5147
สว.สส. พ.ต.ต. จิรศักดิ์   ป�นพล�ย 0-3224-8111 08-5266-3034
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ณัฎฐภัทร์   บุตรโสม 0-3224-8111 09-8914-1892

สภ.ด่านทับตะโก    โทรศัพท์กล�ง  0-3226-5111    โทรส�รกล�ง  0-3226-5422   IP : 607180
ผกก. พ.ต.อ. ธีระภูมิ   ธุระกิจ 0-3226-5111 08-1315-5879
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   รังสิมันต์ 0-3226-5111 08-1824-0883
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   ฉำ่�มะน� 0-3226-5111 08-1856-6648
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ปัญญ�   เมฆพยับ 0-3226-5111 08-1193-3192
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จรูญ   มห�พล 0-3226-5111 08-1658-4633
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สวป. พ.ต.ท. ณัฏฐ์   ม�กบัว 0-3226-5111 08-9897-2555
สว.สส. พ.ต.ต. ณภัทร   มิ่งสำ�แดง 0-3226-5111 08-1981-6014
สว.อก. ร.ต.อ. อดุลย์   สังข์เงิน 0-3226-5111 08-9263-7397

สภ.เขาดิน    โทรศัพท์กล�ง  0-3235-9191, 0-3235-9111    โทรส�รกล�ง  0-3235-9191  IP : 607170
ผกก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   พฤกษ� 0-3235-9191 08-1924-5689
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   อนุช� 0-3235-9191 08-1856-4820
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   ผลว�นิชย์ 0-3235-9191 08-1694-7802
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชุมพล   ส�นพคุณ 0-3235-9191 08-1170-1431
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ชัยวิทย์   สุวรรณพงศ์ 0-3235-9191 08-1272-8975
สวป. พ.ต.ท. พรชัย   ศรีแดงบุตร 0-3235-9191 08-1890-6049
สว.สส. พ.ต.ท. สุเมษ   ทองเสงี่ยม 0-3235-9191 08-1514-3475
สว.อก. ร.ต.อ. สมศักดิ์   สุทธิชล 0-3235-9191 08-6801-5591

สภ.กรับใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-3229-1254-5   โทรส�รกล�ง  0-3229-1255   IP : 607176
ผกก. พ.ต.อ. ไพวรรณ   ส�เพิ่มทรัพย์ 0-3229-1254 -5 08-1378-0411
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อดุลย์   เรืองช่วย 0-3229-1254-5 08-9254-5765
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุธี    เจ�กสิกร 0-3229-1254-5 08-9015-6865
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประเทือง   สุทธก�รี 0-3229-1254-5 08-1307-9025
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิรัต   สวัสดี 0-3229-1254-5 09-2265-3899
สวป. พ.ต.ท. มงคล   วิลัยเกษม 0-3229-1254-5 08-1547-4690
สว.สส. พ.ต.ท. ยิ่งยง   มีคุณ 0-3229-1254-5 08-8453-8866
สว.อก. พ.ต.ท. สมช�ย   วงษ์ถ�วรช�ติ 0-3229-1254-5 09-8935-8154

สภ.ทุ่งหลวง    โทรศัพท์กล�ง  0-3237-6275-6    โทรส�รกล�ง  0-3237-6275   IP : 607174
ผกก. พ.ต.อ. อนินท์  ศรีสรรพ�งค์ 0-3237-6275 [700] 08-8519-9559
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ติณห์ปวีณ์   เชื้อพันธุ์ 0-3237-6275 [200] 09-9109-0995
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นพดล   ปิ่นนิล 0-3237-6275 [202] 08-1943-6686
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน)  พ.ต.ท. สมช�ย  สีทองสุก 0-3237-6275 [300] 08-1685-7925
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรชัย   ชลิศร�พงศ์ 0-3237-6275 [301] 08-9919-3534
สวป. พ.ต.ท. ถิรวัฒน์   อินสุข 0-3237-6275 [200] 08-1404-0808
สว.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   บุตรภ�นุรักษ์ 0-3237-6275 [202] 08-9045-1472
สว.อก. พ.ต.ต. วิชิต   หิม�ลี 0-3237-6275 [501] 09-8263-8144

สภ.โพหัก    โทรศัพท์กล�ง  0-3238-7250    โทรส�รกล�ง  0-3238-7250   IP : 607178
ผกก. พ.ต.อ. ณฐกฤต   มั่งคั่ง 0-3238-7250 [717] 08-9205-1991
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมศักดิ์    อนันตผล 0-3238-7250 08-1948-1642
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุจิรศักดิ์   สุวรรณ 0-3238-7250 08-4187-9155
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุรินทร์   แสงประทุม 0-3238-7250 [300] 08-1307-7271
สวป. พ.ต.ต. ธงทอง   เอี่ยมเวียง 0-3238-7250 08-1941-8938
สว.สส. พ.ต.ท. วรวิทย์   จันทร์วรศิริ 0-3238-7250 08-1551-3252
สว.อก. พ.ต.ท. สุริย�   รอดทุกข์ 0-3238-7250 08-1880-7007
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม	 Samut	Songkhram	Provincial	Police	
100/20  หมู่ 1 ต�าบลลาดใหญ่  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  

โทรศัพท์กลาง  0-3471-5933, 0-3471-5815,  0-3471-5820  โทรสารกลาง 0-3471-3032  IP : 607184

Web Site : www.skm.police7.go.th        

ผบก. พล.ต.ต. สุรนิตย์   พรหมบุตร 0-3471-1465 [108] 08-1343-2300
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทิว�   บุญดำ�เนิน 0-3471-5933 [102] 09-2894-9355
รอง ผบก. พ.ต.อ. วุฑฒิ   ศรีรัตนวุฑฒิ 0-3471-3034 [104] 08-1455-2555
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัฒน�   พิมพ์อัฐ 0-3471-5815 [106] 08-1944-5640
รอง ผบก. พ.ต.อ. พลัฏฐ์   วิเศษสิงห์ 0-3471-6902 [103] 08-1803-8932
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. อภิชัย   พันธ์คงชื่น 0-3471-1332 [108] 08-1649-6569

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อดิเทพ   เดชคง 0-3471-8515 08-6177-1717
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรพจน์   ศิริธรรม 0-3471-5933 08-1981-4767
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชยิน   แจ้งประจักษ์ 0-3471-5933 08-8898-3931
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. ม�นพ   แท่นทรัพย์ 0-3471-6901 08-1937-0508
สว.ฝอ.2 ร.ต.อ. สุเทพ   พิกุลข�ว 0-3471-5933 08-1792-6770
สว.ฝอ.3 พ.ต.ท. บุญเรือน   บุญเส็ง 0-3471-5933 08-4666-2118
สว.ฝอ.4 ร.ต.อ. มงคล   ส�มิดี 0-3471-5820 08-1748-9899
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. ชูช�ติ   ไชยม� 0-3471-5933 08-1298-9461
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญงิ ปัทม�   นรีน�ทวรตุม์กลุ 0-3471-5936 08-1705-5652
สว.ฝอ.7 พ.ต.ท. ภ�สกร   โพธิ์รัตน์ 0-3471-5933 08-7098-8852

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. วิเชียร   อินเทียน 0-3471-5933 09-3373-8289
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมโชค   เขียวสด 0-3471-5933 08-1913-4776

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. วีระยศ   ชื่นกลิ่นธูปศิริ 0-3471-3211 08-9552-4642
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิกร   รสสุนทร 0-3471-3211 08-1653-9865
สว. พ.ต.ท. ณรงค์   พร�ยบัว 0-3471-3211 08-2240-2991
สว. พ.ต.ต. ทวีเดช   ศิริประเสิรฐ 0-3471-3211 08-9201-6006
สว. ร.ต.อ. ผจญ   หว่�งอิ้ง 0-3471-3211 08-1281-6965

สภ.เมืองสมุทรสงคราม    โทรศัพท์กล�ง  0-3471-1338   โทรส�รกล�ง  0-3472-0530  IP : 607185

ผกก. พ.ต.อ. ทวี   พรหมม�ลี 0-3471-1338 [717] 08-1545-9946
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. โยธิน   เธียนสุขสันต์ 0-3471-1338 08-6336-7364
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิเชษฐ   ไวยวุฒินันท์ 0-3471-1338 08-8494-9175
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ   ชุนหวัฒน� 0-3471-1338 08-1567-3663
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเจตต์   น�คมณี 0-3471-1338 08-2444-4965
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รณภูมิ   จิตรปฐมพงศ์ 0-3471-1338 08-6337-1663
สวป. พ.ต.ท. ศักร�ช   ส�ครไพศ�ล 0-3471-1338 08-1255-5393
สวป. พ.ต.ท. สงัด   เบ้�แบบดี 0-3471-1338 09-0969-6796
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   มะโนสอน 0-3471-1338 08-1944-1954
สว.จร. พ.ต.ต. กฤษกร   อริย�นนท์ 0-3471-1338 08-9914-6655
สว.อก. พ.ต.ท. สมนึก   อรุณศรี 0-3471-1338 08-9500-1580

สภ.อัมพวา    โทรศัพท์กล�ง  0-3472-5625-7    โทรส�รกล�ง  0-3475-1300   IP : 607187

ผกก. พ.ต.อ. สุรพงษ์   สุรเชษฐพงษ์ 0-3472-5625 08-1849-6584
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภคิน   ศิวเมธ�กุล 0-3472-5625 08-1953-3567
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธนะ   แจ่มจันทร์ 0-3472-5625 08-1995-5929
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อดิเศรษฐ์   บำ�รุง 0-3472-5625 08-6888-5618
สวป. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   โสมพันธ์ 0-3472-5625 08-1406-5921
สวป. พ.ต.ท. นพพร   เริ่มรวย 0-3472-5625 08-9099-0909
สว.สส. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   คงทับทิม 0-3472-5625 08-9893-8785
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพร   จ�ตุรนต์รัศมี 0-3472-5625 08-1705-3437

สภ.บางคนท ี    โทรศพัท์กล�ง  0-3467-1866,  0-3473-0062-3    โทรส�รกล�ง  0-3476-1866  IP : 607189

ผกก. พ.ต.อ. พิทักษ์   รัตนสุภ� 0-3473-0062 08-1857-4012
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุพจน์   ก�ญจนวิจิตร 0-3473-0062 08-1526-2632
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ณุธ�ม   คงแก่นวงษ์ 0-3473-0062 08-1736-5748
สวป. พ.ต.ท. ภิญโญ   พ่วงทอง 0-3473-0062 08-9256-1888
สว.สส. พ.ต.ท. วิชิต   เพชรรัตน์ 0-3473-0062 08-1917-1808
สว.ธร. พ.ต.ท. ชัยยศ   เหล่�มัง 0-3473-0062 08-1450-7024

สภ.ลาดใหญ่    โทรศัพท์กล�ง  0-3477-0621    โทรส�รกล�ง  0-3477-0641  IP : 607186

สวญ. พ.ต.ท. เสวก   อรุณรุมแสง 0-3477-0621 08-1612-2193
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ชัยยันต์   ม่วงเมืองแสน 0-3477-0621 08-4314-3818
สวป. พ.ต.ท. พิธ�น   ลูกรักษ์ 0-3477-0621 08-7806-3623
สว.สส. พ.ต.ท. ญ�ณ�ธร   สนิทปัญญ�วุโธ 0-3477-0621 08-6548-4431

สภ.ยี่สาร    โทรศัพท์กล�ง  0-3476-3226    โทรส�รกล�ง  0-3476-3226   IP : 607188

สวญ. พ.ต.ท. ณัฐ   แท่นวิทย�นนท์ 0-3476-3226 08-9922-3159
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. โกมล   พืชผล 0-3476-3226 08-1558-1004
พงส.ผนก. ร.ต.อ. วัลลภ   จันทรินทร�กร 0-3476-3226 08-1880-1463
สวป. พ.ต.ท. ปร�โมช   คล้�ยทอง 0-3476-3226 08-1776-6994
สว.สส. พ.ต.ท. สุกฤษฏิ์   วิศิษฐ์ชนะชัย 0-3476-3226 08-1941-2304
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร	 Samut	Sakhon	Provincial	Police	
921/19 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�าบลมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 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. พล.ต.ต. จิรพัฒน์   ภูมิจิตร  0-3441-1253 08-1423-9449
รอง ผบก. พ.ต.อ. คำ�รณ    บุญเลิศ 0-3441-1253 08-9926-2305
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   วัฒนพรมงคล 0-3441-1253 08-1901-6786
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   ศิริพรรณ�ภิรัตน์ 0-3441-1253 08-6989-1456
รอง ผบก. พ.ต.อ. พุฑฒิพงศ์   มุสิกูล 0-3441-1253 08-1566-2945
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญญฤทธิ์   รอดม� 0-3441-1253 08-9891-6968
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรจิต   ชิงนวรรณ์ 0-3441-1253 08-1848-8800
น�ยตำ�รวจประส�นง�น ร.ต.ท. คมศร   พ�ร�มนต์ 0-3441-1253 09-3951-4266

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   ช�ยภักตร์ 0-3481-0696 08-1841-4237
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนิต   แย้มเกศร์หอม 0-3481-0696 08-1406-6402
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุพร   คงเมือง 0-3481-1140 08-1699-9966
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   สุภ�พงศ์ 0-3481-0696 08-6162-7979
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท.หญงิ สมหม�ย  ลิม้วฒัน�ภรณ์ 0-3442-5990 08-1995-3884
สว.ฝอ.3 พ.ต.ท. วันชัย   ทองเครือ 0-3481-0709 08-7169-0419
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท. สุรศักดิ์   พันธ์เจริญ 0-3481-1140 08-1061-2882
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. ธนยศ   สุรกร 0-3481-0709 08-1736-3904
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง วรรณี   ยังมี 0-3442-9218 08-6903-6235
สว.ฝอ.7 ร.ต.อ. บรรจบ   ดีประสิทธิ์ 0-3441-3703 08-1995-9429

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ชมชวิณ   ปุระธน�นนท์ 0-3481-0983 08-1310-1198
รอง ผกก. พ.ต.ท. นนท์   ภักดีพันธ์ 0-3481-0983 08-1809-4844
รอง ผกก. พ.ต.ท. รณกร  ประคองศรี 0-3481-0983 08-6313-7549
สว. พ.ต.ต. พีระ   อัศวพิบูลย์ผล   0-3481-0983 08-1960-3412
สว. พ.ต.ต. พิเชษฐ์ชัย   จันทร์พรหม 0-3481-0983 08-9687-8905
สว. พ.ต.ต. สิทธิพร   กะสิ 0-3481-0983 08-1013-3720
สว. ร.ต.อ. ไชยภูมิ   ฉลองภูมิ 0-3481-0983 08-1400-4242

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ทรงเกียรติ   ไหลทวี 0-3481-0716 08-1981-1601
พงส.ผทค. พ.ต.ท. บุญส่ง   หนูรัตน์ 0-3481-0716 08-1612-2095

สภ.เมืองสมุทรสาคร โทรศัพท์กล�ง 0-3441-2533, 0-3442-9271-4 โทรส�รกล�ง 0-3441-2533 IP : 607191
ผกก. พ.ต.อ. ชัยยุทธ   ถมย� 0-3442-9271-4 08-1658-6665
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นฤพนธ์   ธนกฤต�นนท์ 0-3442-9271-4 08-1641-8903
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   แก้วพลน้อย 0-3442-9271-4 08-1902-5252
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�โนช   จันทร์เที่ยง 0-3442-9271-4 08-6306-9449
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สกล  ษ สุนทรนิรัตน์ 0-3442-9271-4 08-1378-3252
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   พัฒพันธุ์ 0-3442-9271-4 08-1995-9785
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอื้อ   จันทร์กล้� 0-3442-9271-4 08-6376-6502
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิรัตน์   ผลพัฒน�สกุลชัย 0-3442-9271-4 08-1841-1759
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนกร   เกรียงวุฒิไกร 0-3442-9271-4 08-7156-1445
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชัย   โพทุมท� 0-3442-9271-4 08-6165-9009
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภณัฐ   พุ่มน้อย 0-3442-9271-4 08-6760-9797
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิบูลย์   ธนิตกุล 0-3442-9271-4 08-4691-4800
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิชิต   ลุนผ� 0-3442-9271-4 08-1684-6005
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมรภูมิ   สุโพธิ์ 0-3442-9271-4 08-9053-0294
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประวิทย์   นันจันที 0-3442-9271-4 08-9767-2486
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญเรือง   ส�ระรัมย์ 0-3442-9271-4 08-1970-8951
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วรรณชัย   คงศ�ล� 0-3442-9271-4 08-1737-9958
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ป�นเดช�   มะโนเลิศ 0-3442-9271-4 08-6801-9295
สวป. พ.ต.ท. จักรพัฒน์   จันทร์เที่ยง 0-3442-9271-4 08-6412-2414
สวป. พ.ต.ต. สุทธิพงษ์   อ่อนละออ 0-3442-9271-4 08-3943-8223
สวป. พ.ต.ต. สุรศักดิ์   สิทธิโชคธรรม 0-3442-9271-4 08-6042-5460
สวป. ร.ต.อ. อนุช�   จิตนิยม 0-3442-9271-4 08-2253-3355
สว.สส. พ.ต.ท. พงษ์ศิริ   เก่งนอก 0-3442-9271-4 08-1943-4455
สว.สส. พ.ต.ต. มนูญ   แก้วกำ่� 0-3442-9271-4 08-5757-2519
สว.จร. พ.ต.ต. ธีระวุฒิ   สุทธิพนไพศ�ล 0-3442-9271-4 08-5000-1333
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นิ่มนวล   จันโทภ�ศ 0-3442-9271-4 08-6816-7970

สภ.กระทุ่มแบน    โทรศัพท์กล�ง  0-3447-1008     โทรส�รกล�ง  0-3447-4047   IP : 607194

ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร   ประทุมรัตน์ 0-3447-1008 08-1995-4313
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน)  พ.ต.อ. ธนพล   สุวรรณวงศ์ 0-3447-1008 08-0448-4242
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. กฤตช�ติ   พิณสุวรรณ 0-3447-1008 09-0643-3577
รอง ผกก.ป.  พ.ต.ท. กอบโชค   เล็กตระกูล 0-3447-1008 08-1753-6252
รอง ผกก.สส.  พ.ต.ท. ภ�คิน   แสนพุฒิ 0-3447-1008 08-1406-6481
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. พงษ์นเรศ   อินทรนวล 0-3447-1008 08-6759-8680 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมช�ติ   เต็มเปี่ยม 0-3447-1008 08-9995-3928
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. ธีรวุฒิ   เกิดจงรักษ์ 0-3447-1008 08-1858-9788
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รณเดช   บุตรศรี 0-3447-1008 08-9663-7878
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. อนุรักษ์   ดีคล้�ย 0-3447-1008 09-5461-5964
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. สุเทพ   จ�มิกรณ์ 0-3447-1008 08-5230-6191
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. ประวิทย์   อ�ส�นอก 0-3447-1008 08-6760-1962
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   เหล็กกล้� 0-3447-1008 08-9649-8501
สว.อก. พ.ต.ท. นิธิกรณ์   บุญญพนิช 0-3447-1008 08-1668-2752
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สวป.  พ.ต.ท. อำ�พล   โอเอี่ยม 0-3447-1008 09-4561-6941
สวป.  พ.ต.ท. เสรี   จันทร์ด้วง 0-3447-1008 08-1736-8714
สวป.  พ.ต.ต. ศรศักดิ์   ล้นเหลือ 0-3447-1008 08-6630-4654
สวป.  พ.ต.ต. ประภ�ส   ศิริรัตน์ 0-3447-1008 08-9866-3500
สว.สส. พ.ต.ท. วีระ  นุชศิลป์ 0-3447-1008 09-1816-7373
สว.สส.  พ.ต.ต. วีรยุทธ   โกสุม 0-3447-1008 08-7033-5833

สภ.บ้านแพ้ว       โทรศัพท์กล�ง  0-3485-0757,  0-3448-1007    โทรส�รกล�ง  0-3448-1007  IP : 607195
ผกก. พ.ต.อ. ส�โรจน์   รอดมณี 0-3448-1007 08-1944-3030
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. บุญเลิศ   ห�วงศ์ 0-3448-1007 08-1570-3858
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปัญญ�   ปิ่นเปโต 0-3448-1007 08-1705-3052
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประทีป   พันธ์หว้� 0-3448-1007 08-3088-5355
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ยุทธศ�สตร์   จันทร์เจือ 0-3448-1007 08-1553-5357
สวป. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   เกตุมั่งมี 0-3448-1007 08-1858-4687
สวป. ร.ต.อ. โสภณ   พุ่มกุม�ร 0-3448-1007 08-3317-4877
สว.สส. ร.ต.อ. ไพฑูรย์   อินทร์มณี 0-3448-1007 08-1439-8509
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นิส�   ภ�นุม�ส 0-3448-1007 08-1916-8080

สภ.บางโทรัด     โทรศัพท์กล�ง  0-3483-9457     โทรส�รกล�ง  0-3483-9457   IP : 607193
ผกก. พ.ต.อ. นภดล    รุ่งส�คร 0-3483-9457 08-1936-9589
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พันธุ์ฤทธิ์  ทิพย�ธรจ์ 0-3483-9457 08-9794-8575
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ก�รเวก    แดงดอนไพร 0-3483-9457 08-0111-1899
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมโภชน์   จูเจริญ 0-3483-9457 08-1659-8936
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ภ�ณุพงศ์   ภ�วะบุตร 0-3483-9457 08-5121-9009
พงส.ผนก. ร.ต.อ. วรชิต   บุญส่ง 0-3483-9457 08-7100-2323
สวป. พ.ต.ท. รังสี    ประทุมพร 0-3483-9457 08-1720-7535
สวป. พ.ต.ท. วรศิศธิ์    อุ่นเธียมโสม 0-3483-9457 09-4952-1452
สว.สส. ร.ต.อ. ประโยชน์   ส�ยเงิน 0-3483-9457 08-1286-7112
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติ    ยอดรักษ์ 0-3483-9457 08-9913-9589

สภ.โคกขาม     โทรศัพท์กล�ง  0-3485-7035   โทรส�รกล�ง  0-3485-7069   IP : 607192
ผกก. พ.ต.อ. สุรชัย   สุกใส 0-3485-7035 08-0777-9888
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ด�วรุ่ง   น�วิก 0-3485-7035 08-7166-7373
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีรช�ติ   สงวนเกียรติ 0-3485-7035 08-3088-2335
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   พงษ์พ�นิช 0-3485-7035 08-1862-0130
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดุลชัย   เผ่�พันธุ์ศร 0-3485-7035 08-4802-8734
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีป   เงินดี 0-3485-7035 08-6613-6135
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพศ�ล   ขุนณรงค์ 0-3485-7035 08-9143-7362
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ขอค้� 0-3485-7035 08-1763-8933
สวป. พ.ต.ต. วรท   กรุงก�ญจน� 0-3485-7035 08-9200-7600
สว.สส. พ.ต.ท. ทินกร   รังรื่น 0-3485-7035 08-1194-7377
สว.อก. พ.ต.ท. คณิน   คุ้มคำ� 0-3485-7035 08-1858-3117
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมโภชน์   จูเจริญ 0-3483-9457 08-1659-8936
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ภ�ณุพงศ์   ภ�วะบุตร 0-3483-9457 08-5121-9009
พงส.ผนก. ร.ต.อ. วรชิต   บุญส่ง 0-3483-9457 08-7100-2323
สวป. พ.ต.ท. รังสี   ประทุมพร 0-3483-9457 08-1720-7535
สวป. พ.ต.ท. วรศิศธิ์   อุ่นเธียมโสม 0-3483-9457 09-4952-1452
สว.สส. ร.ต.อ. ประโยชน์   ส�ยเงิน 0-3483-9457 08-1286-7112
สว.อก. พ.ต.ต. กิตติ   ยอดรักษ์ 0-3483-9457 08-9913-9589

ต�ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุร	ี Suphanburi	Provincial	Police	
193/1 หมู่ที่ 1  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต�าบลสนามชัย  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

โทรศัพท์กลาง  0-3553-5229-32  โทรสารกลาง  0-3553-5227   IP : 607196

Web Site : http://www.suphanburipolice.com     E-mail : spbsorporkor@gmail.com  

ผบก. พล.ต.ต. ชัชชรินทร์   สว่ำงวงศ์ 0-3553-5228 08-1817-0018
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยรัตน์   ทิพยจันทร์  0-3553-5229-32 [112] 08-1857-7488
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุทธิ   พวงพิกุล 0-3553-5229-32 [113] 08-1943-4300
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวิทย์   ช�วศรีทอง 0-3553-5229-32 [115] 08-6677-8869
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุสรณ์   วน�ปกรณ์ 0-3553-5229-32 [116] 08-1402-9743
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกรียงไกร   วุฒิพ�นิช 0-3553-5229-32 [114] 08-9250-0092
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. อภิช�ติ   ก�ฬภักดี 0-3553-5229-32 [111] 08-4461-2929

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อนันต์   ด้วงมห�สอน 0-3553-5229-32 [110] 08-1267-7062
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   วีรวงศ์ 0-3553-5229-32 [120] 08-1828-3156
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ส�ยพิณ   รอดหงษ์ทอง 0-3553-5229-32 [120] 08-1880-6800
สว. พ.ต.ท. ภุชงค์   พงษ์น�ค 0-3553-5229-32 [121] 08-6166-8383 
สว. พ.ต.ท. ทวีวิชญ์   วงศ์วิเศษ 0-3553-5229-32 [104] 08-1857-0419
สว. พ.ต.ท. วีรวิทย์   เอี่ยมวัชรวุฒิ 0-3553-5229-32 [102] 08-1943-0836
สว. พ.ต.ท. วสรรค์   แสงเทศ 0-3553-5229-32 [107] 08-5298-5374
สว. พ.ต.ท. ประพัฒน์   มุสิกปักษ์ 0-3553-5229-32 [103] 08-9803-7541
สว. พ.ต.ท.หญิง อุษ�รัตน์   บุญสิงห์ 0-3553-5229-32 [106] 08-9254-6044
สว. ร.ต.อ. พีรพงษ์   ตนะทิพย์ 0-3553-5229-32 [105] 08-9224-6436

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. สุระพรรณ   น�ทวรทัต 0-3552-2804 09-1159-5951
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�โรจน์   พิมพ์คุณ�กร 0-3552-2806 08-1378-1233
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีรพงศ์   แสงอ�ก�ศ 0-3552-2806 08-5240-5545
สว. พ.ต.ท. สว่�ง   แป้นสุวรรณ 0-3552-2806 08-5292-4161
สว. พ.ต.ท. เฉลิมฤทธิ์   ถ�วร 0-3552-2806 08-4569-9990
สว. พ.ต.ท. พัสกร   ประจิตร 0-3552-2806 08-5406-4545
สว. พ.ต.ท. ธนกฤษณ์   คล้�ยทอง 0-3553-5229-32 [191] 08-3130-6863
สว. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   บุญโครต 0-3552-2806 08-9549-5093
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กลุ่มงานสอบสวน 
พงส.ผชช. พ.ต.อ. นิมิตร   แสงอรุณ 0-3553-5229-32 [131] 08-1941-1266
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมเดช   เกษมสุข 0-3553-5229-32 [302] 08-1724-4242

สภ.เมืองสุพรรณบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3552-5583-4      โทรส�รกล�ง  0-3552-2199  IP : 607197                      

ผกก. พ.ต.อ. สุมนตรี   กรรณเลข� 0-3552-5583-4 [301] 08-1942-1591
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เชิญ   พร�ยมี 0-3552-5583-4 [309] 08-1820-6040
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัชว�ล   สังข์รักษ� 0-3552-5583-4 09-3535-6965
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมพร   พุกหอม 0-3552-5583-4 [211] 08-9422-2132
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เทอดไทย   สุขไทย 0-3552-5583-4 [212] 08-1344-2852
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. จ�ตุรนต์   บุษปะเกษ 0-3552-5583-4 08-1734-7937
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประส�น   หอมชื่น 0-3552-5583-4 [308] 08-1705-5093
พงส.ผนพ พ.ต.ท. เกียรติคุณ   พิญญะคุณ 0-3552-5583-4 08-1658-6663
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประวิทย์   ทองบุรี 0-3552-5583-4 08-1856-7180
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประพันธ์   จำ�ป�นวน 0-3552-5583-4 [308] 08-1562-1944
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิเชียร   ทะน้อม 0-3552-5583-4 08-7157-7354
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชยพล   ดีหลี 0-3552-5583-4 08-6252-4385
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุคนธ์   สงสกุล 0-3552-5583-4 09-8414-1611
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ปัทม�พร   ก�ฬภักดี 0-3552-5583-4 08-7157-1466
สวป. พ.ต.ต. รัชช�ติ   สุขสวัสดิ์ 0-3552-5583-4 09-0994-3293
สวป. พ.ต.ต. แสงเพชร   แบสิ่ว 0-3552-5583-4 08-1539-1276
สว.สส. พ.ต.ต. ศ�สตร�   คงน�ม 0-3552-5583-4 08-9836-0015
สว.สส. พ.ต.ต. สร�ยุทธ์   ภ�ตะนันท์ 0-3552-5583-4 08-1582-1148
สว.จร. พ.ต.ท. เรวัฏ   นูมหันต์ 0-3552-5583-4 08-1906-7765
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง อ�รีย์   โต๊ะทอง 0-3552-5583-4 [501] 09-0989-4930

สภ.สองพี่น้อง    โทรศัพท์กล�ง  0-3553-1019     โทรส�รกล�ง  0-3553-1193   IP : 607203
ผกก. พ.ต.อ. สุเมธ   สุนทร 0-3553-1019 08-5292-1919
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ไชยพัฒน์   เจริญวัย 0-3553-1019 08-1255-7128
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพบูลย์   ว�สน�ม 0-3553-1019 08-3351-4949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คมเดช   ดอนปิ่นไพร 0-3553-1019 08-6393-3991
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุวิทย์   ทองพนัง 0-3553-1019 08-6690-0889
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมพร   พรธ�นิศกุล 0-3553-1019 09-8831-5856
สวป. ร.ต.อ. วรพงษ์   สนพลอย 0-3553-1019 08-8399-2977
สว.สส. พ.ต.ต. คงศักดิ์   ศรีโหร 0-3553-1019 08-6797-9533
สว.ธร. พ.ต.ท. นิมิตร   ล้�นคำ� 0-3553-1019 08-9610-2270

สภ.อู่ทอง    โทรศัพท์กล�ง  0-3555-1100     โทรส�รกล�ง  0-3555-1511    IP : 607207

ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   อยู่พะเนียด 0-3555-1100 [707] 08-1995-3046
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. กระเษียร   สุดต� 0-3555-1100 08-1942-0432
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. รักช�ติ   เรืองเจริญ 0-3555-1100 08-1971-4748
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐพัส   ย�งง�ม 0-3555-1100 [200] 08-1981-9729
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์   เพชรทอง 0-3555-1100 [401] 08-1944-4431
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศร�วุธ   ศรีประเสริฐ 0-3555-1100 08-1941-0833
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�   ดำ�คำ�ท� 0-3555-1100 [305] 08-1705-4700
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ทรงพล   ศรีชมภู 0-3555-1100 08-1835-6804
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เจษฎ�   พ�นิชวงศ์ 0-3555-1100 08-1666-2035
สวป. พ.ต.ท. ม�นะ   โพธิ์สุวรรณ 0-3555-1100 [204] 09-8281-3753
สวป. พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์   พงศ์บุณย์ดี 0-3555-1100 09-5809-5888
สวป. พ.ต.ต. สมพงษ์   ม�กขนอน 0-3555-1100 [205] 08-1835-6804
สว.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ขุนเอม 0-3555-1100 08-9447-0221
สว.ธร. พ.ต.ท. คมวิทย์   จันทว�ศ 0-3555-1100 08-1856-8551

สภ.สามชุก    โทรศัพท์กล�ง  0-3557-1090, 0-3557-1191     โทรส�รกล�ง  0-3557-2853   IP : 607206     
ผกก. พ.ต.อ. เชิดศักดิ์   เฉลียวศิลป์ 0-3557-1090 08-1981-7299
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สุธี   รัตนชำ�นอง 0-3557-1090 08-1487-3889
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรวัชร   แค้มวงค์ 0-3557-1090 08-1649-5303
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สร�ยุทธ   บุรีวชิระ 0-3557-1090 08-1648-4219
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วัฒน�   แก้วเจริญ 0-3557-1090 08-4801-6499
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยพร   คำ�สอนท� 0-3557-1090 08-1401-0981
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประสิทธิ์   ภักดี 0-3557-1090 08-9836-9959
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมบุญ   สีย�งนอก 0-3557-1090 08-9588-0824
สวป. พ.ต.ท. เช�วลิตพงศ์   เฟื่องประยูร 0-3557-1090 08-7152-1740
สวป. พ.ต.ต. กิจพัฒน์   เนียมประเสริฐพร 0-3557-1090 08-5140-1780
สว.สส. พ.ต.ท. ณธกร   พล�ยโถ 0-3557-1090 08-1378-6991
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภ�   เพชรนรช�ติ 0-3557-1090 09-3951-4649

สภ.ด่านช้าง    โทรศัพท์กล�ง  0-3559-5004     โทรส�รกล�ง  0-3553-5393   IP : 607210
ผกก. พ.ต.อ. นิวัติ   ม�ตะร�ช 0-3559-5004 08-1299-0796
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เกษม   ช้�งเผือก 0-3559-5004 08-3006-7182
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิทธิฤทธิ์   ช่วยชูชิต 0-3559-5004 08-1778-3406
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติ   เฟื่องฟู 0-3559-5004 08-7805-5066
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุช�ติ   พวงสมบัติ 0-3559-5004 08-1944-2961
สวป. พ.ต.ท. บุญส่ง   ลิ้มวิลัย 0-3559-5004 08-9910-2814
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ธัญญเจริญ 0-3559-5004 08-1943-1456
สว.สส. พ.ต.ท. ปัญญ�   สุวรรณสิงห์ 0-3559-5004 08-1299-3907
สว.ธร. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   จันทดิษฐ์ 0-3559-5004 08-6762-2276

สภ.เดิมบางนางบวช     โทรศัพท์กล�ง  0-3557-8191    โทรส�รกล�ง  0-3557-8022   IP : 607199
ผกก. พ.ต.อ. เสกสรรค์   นิ่มนวล     0-3557-8022 08-1913-1221
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. เมธี   สงวนสัตย์ 0-3557-8022 08-1763-1713
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชวลิต   เปียแก้ว 0-3557-8022 08-9797-7407
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย   อินทรปรีช� 0-3557-8022 08-1656-5163
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อำ�นวย   แย้มม�ก 0-3557-8022 08-5953-2233
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสรี   ทองโสภ� 0-3557-8022 08-7157-6124
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ฐิติวัชร์   ภูริศิริพัฒน์ 0-3557-8022 08-9566-6409
สวป. พ.ต.ท. ชัยพร   ร่มโพธิ์ 0-3557-8022 08-1012-4014
สวป. พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์   เจนกิตติวัฒน� 0-3557-8022 08-1994-2660
สว.สส. พ.ต.ต. สุเทพ   เพ็ชรเกิด  0-3557-8022 06-1571-6003
สว.ธร. พ.ต.ท. ไพรรัตน์   สกุลมีฤทธิ์ 0-3557-8022 08-9916-4828

สภ.ศรปีระจนัต์    โทรศพัท์กล�ง  0-3558-1111, 0-3558-1118     โทรส�รกล�ง  0-3558-1698   IP : 607202
ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ   อ่อนสมบูรณ์ 0-3558-1111 08-1575-5054
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. มนตรี   คช�พรรธน์ 0-3558-1111 08-0441-7048
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธ�ร�วัฒน์   ชน�รัตน์ 0-3558-1111 08-1643-1501
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   เวชวงษ์ 0-3558-1111 08-9837-9666
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   ภ�คภูมิ 0-3558-1111 08-1943-2154
สวป. พ.ต.ท. ปริวรรต   พัสตรเภที 0-3558-1111 08-1705-3966
สวป. พ.ต.ท. บัญช�   พ�หุพันธ์ 0-3558-1111 08-1754-5793
สว.สส. พ.ต.ท. อดิเรก   ขุนจันดี 0-3558-1111 08-1745-9595
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ลัดด�วัลย์   สิงห์ลอ 0-3558-1111 08-3032-0995

สภ.บางปลาม้า   โทรศัพท์กล�ง  0-3558-7372     โทรส�รกล�ง  0-3558-7191   IP : 607201
ผกก. พ.ต.อ. สกล   สิทธิวิชัย 0-3558-7372 [717] 08-5960-1222
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. พีระรัตน์   ตันธนะชัย 0-3558-7372 [766] 08-1665-5303
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นภสิณ   จินด�รัตน์ 0-3558-7372 [205] 08-5046-6669
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เสรี   ถิระรักษ์ 0-3558-7372 [202] 08-1985-7239
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   บุญญสิทธิ์ 0-3558-7372 08-7164-6446
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิยม   แตงโสภ� 0-3558-7372 [300] 08-1483-6573
สวป. พ.ต.ท. ภูริภัทร   ภิรมย์ภู่ 0-3558-7372 [205] 08-7073-0455
สวป. พ.ต.ต. ตะวัน   วัฒนรังสรรค์ 0-3558-7372 [205] 08-1902-4460
สว.สส. พ.ต.ท. วิชัย   ปริ่มป�น 0-3558-7372 [401] 08-5421-8084
สว.ธร พ.ต.ท. วิเชียร   พลับโต 0-3558-7372 [501] 08-9217-0489

สภ.ดอนเจดีย์    โทรศัพท์กล�ง  0-3559-1009     โทรส�รกล�ง  0-3559-1191    IP : 607209    
ผกก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   น�คะสุวรรณ 0-3559-1009 08-7003-8847
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ปรมินทร์   ชวดคำ� 0-3559-1009 08-1610-6755
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บวร   เพ็งสุข 0-3559-1009 08-1819-3349
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ไทยโพธิ์ศรี 0-3559-1009 08-7160-6979
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย   ประส�นทอง 0-3559-1009 08-5111-2444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชนะ   เปียศิริ 0-3559-1009 08-7751-1953
สวป. พ.ต.ท. วิชัย   เพ็งแจ่ม 0-3559-1009 08-4316-5582
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สว.สส. พ.ต.ท. โรจนรุตม์   ดวงสอ�ด 0-3559-1009 08-1008-5757
สว.ธร. พ.ต.ท. อุเทน   บุญช่วย 0-3559-1009 08-1374-9611

สภ.หนองหญ้าไซ    โทรศัพท์กล�ง  0-3557-7089     โทรส�รกล�ง  0-3557-7088    IP : 607212   
ผกก. พ.ต.อ. สันธนัศอ์   นฤมิตรมงคล 0-3557-7089 [717] 09-0993-6553
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มองศักดิ์   มูลละออง 0-3557-7089 [315] 08-1378-1445
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจษฎ�กร   ศรีง�ม 0-3557-7089 [309] 08-1813-1856
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ธีรวุฒิ   บุญจิตร  0-3557-7089 [303] 08-1880-4215
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คมศร   ศรีสุวรรณ 0-3557-7089 [302] 08-1856-6546
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   อินสุวรรณ์ 0-3557-7089 [302] 08-1640-4558
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จรูญ   ชมชื่น 0-3557-7089 [302] 08-7216-3762
สวป. พ.ต.ท. เสมอเทพ   ส�นอก 0-3557-7089 [315] 08-1880-3766
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   ศรีสงคร�ม 0-3557-7089 [309] 08-1858-6490
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์   เสม�ภักดี 0-3557-7089 [201] 08-6377-9637

สภ.สระแก้ว    โทรศัพท์กล�ง  0-3559-7476     โทรส�รกล�ง  0-3559-7476    IP : 607198       
ผกก. พ.ต.อ. อัครัช   บัวจงกล 0-3559-7476 08-1924-1434
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. ชัยชนะ   บุญรอด 0-3559-7476 08-6706-1261
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิษณุ   ทวีแสง 0-3559-7476 08-1362-9900
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ   อ�ภ�ศิลป์ 0-3559-7476 08-6619-3619
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยย�   แร่เพชร 0-3559-7476 08-1944-8537
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โสภณ   สุพรรณวิวัฒน์ 0-3559-7476 08-9716-8772
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บรรจง   สิทธิศักดิ์ 0-3559-7476 08-1278-7399
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรช�ย   ยอดคำ� 0-3559-7476 08-4589-9975
สวป. พ.ต.ท. ทศพล   ทองเฉลิม 0-3559-7476 08-1880-0588
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เกิดแสง 0-3559-7476 08-6382-6202
สว.อก. พ.ต.ท. บุญช่วย   เกิดรื่น 0-3559-7476 08-1523-2679

สภ.ทุ่งคอก       โทรศัพท์กล�ง  0-3558-9502     โทรส�รกล�ง  0-3558-9939    IP : 607204     
ผกก. พ.ต.อ. วิสูตร   สถิต 0-3558-9502 08-1986-8899
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิระเดช   ชมภูนิตย์ 0-3558-9502 08-1804-5769
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วันชัย   พุทธวงษ์ 0-3558-9502 08-1658-6236
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมจิตร   เจริญสลุง 0-3558-9502 08-1995-2547
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปัญญ�ลักษณ์   เปรมปรีดิ์ 0-3558-9502 08-6176-7671
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรรถพร   สุรฉัตร 0-3558-9502 08-1899-9364
สวป. พ.ต.ท. อุรุพงษ์   ดีพิจ�รณ์ 0-3558-9502 08-9156-2455
สว.สส. พ.ต.ต. ปกรณ์   จุ่นเขียว 0-3558-9502 08-9609-3635
สว.อก. พ.ต.ท. บรรเจิด   เรืองวอน 0-3558-9502 08-9616-7394

สภ.สระยายโสม    โทรศัพท์กล�ง  0-3555-9217     โทรส�รกล�ง  0-3555-9217    IP : 607208     
ผกก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   เคทอง 0-3555-9218 08-7425-5335
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิชญ์ฌ�กิติ์   นิตย์แสวง 0-3555-9217 08-1489-2801
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพบูลย์   แพรสีนวล 0-3555-9217 08-1853-6102
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ณรงค์   เพชรทอง 0-3555-9217 08-9005-9114
สวป. พ.ต.ต. ปุญชรัศมิ์   ลิ้มประเสริฐ 0-3555-9217 09-8867-7037
สว.สส. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   ชิงชู 0-3555-9217 08-1944-6155
สว.อก. พ.ต.ต. จรูญ   รอดเนียม 0-3555-9217 08-7164-9545

สภ.ทุ่งคลี    โทรศัพท์กล�ง  0-3546-8444     โทรส�รกล�ง  0-3546-8443   IP : 607200       
ผกก. พ.ต.อ. พนมกร   สุวรรณรัต 0-3546-8444 08-1804-6667
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   มีชัยกุล 0-3546-8444 08-1987-0681
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กุญชร   วงษ์พันธุ์ 0-3546-8444 08-1857-0408
พงส.ผนพ.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. เฉลิม   น่วมป�น 0-3546-8444 08-1246-9772
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์   วัชรภูมิ 0-3546-8444 09-0628-6056
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรพล   ผะอบทิพย์ 0-3546-8444 08-9802-3399
สวป. พ.ต.ท. เสกสิทธิ์   จันทร 0-3546-8444 08-1995-3918
สว.สส. พ.ต.ท. รพีพล   กฤษณ� 0-3546-8444 08-1880-8103
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ   ป�นแม้น 0-3546-8444 08-1880-8351

สภ.บางตาเถร   โทรศัพท์กล�ง  0-3544-6924     โทรส�รกล�ง  0-3544-6912   IP : 607205      
สวญ. พ.ต.ท. วิเชียร   ย�งง�ม 0-3544-6924 09-2269-5166
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สิงห์ชัย   พุฒิวันดี 0-3544-6924 08-1941-2848
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์   พลเยี่ยม 0-3544-6924 08-7666-3897
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   สิริทรัพย์ทวี 0-3544-6924 09-4894-5698
สวป. พ.ต.ท. สมหวัง   สุขผ่อง 0-3544-6924 08-9813-6195
สว.สส. พ.ต.ท. พร   ศรีสวัสดิ์ 0-3544-6924 08-1293-8949

สภ.องค์พระ     โทรศัพท์กล�ง  0-3548-1130     โทรส�รกล�ง  0-3548-1130    IP : 607211      
สวญ. พ.ต.ท. พิทย�   มหัตกีรติ 0-3548-1130 08-1856-8892
พงส.ผนก. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประสิทธิ์   มณีอินทร์ 0-3548-1130 08-9538-1731
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรรถพร   สุรฉัตร 0-3558-9502 08-1899-9364
สวป. พ.ต.ท. ธีรพร   วิจิตรบรรณก�ร 0-3548-1130 08-6799-7177
สวป. พ.ต.ท. อุรุพงษ์   ดีพิจ�รณ์ 0-3558-9502 08-9156-2455
สว.สส. พ.ต.ท. สมบัติ   สุวรรณประทีป 0-3548-1130 08-1858-4319
สว.สส. พ.ต.ต. ปกรณ์   จุ่นเขียว 0-3558-9502 08-9609-3635
สว.อก. พ.ต.ท. บรรเจิด   เรืองวอน 0-3558-9502 08-9616-7394

ศูนย์ฝึกอบรม	 Training	Center
109  ถนนข้างวัง  ต�าบลพระปฐมเจดีย์  อ�าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์กลาง  0-3425-4312  โทรสารกลาง  0-3425-4312 ,0-3424-2753   IP : 607002

Web Site : http://www.school7.go.th  E-mail : school_p7@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ปิยะ   สุขประเสริฐ 0-3425-0986 08-1942-8109
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวรรณ   ห้วยธ�ร 0-3425-0990 08-9961-6504
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิทัศน์   บริรักษ์ 0-3424-2753 08-1924-4343



ภ.7

530 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน์  ชิตประเสริฐ 0-3424-1492 08-1867-2987
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศรศิลป์   ด้นประดิษฐ์ 0-3424-2753 08-1011-1233
สว. ร.ต.อ. ประมิน  วงศ์แข 0-3424-2753 08-9965-7204
สว. พ.ต.ท. อ�คม   ฉำ่�ชื่น 0-3424-2753 08-1823-3370
สว. พ.ต.ท.หญิง บุญญรัตน์   รื่นสำ�ร�ญ 0-3425-1546 08-2246-4529

ฝ่ายบริการการศึกษา 

ผกก. พ.ต.อ. ปิยะอนันต์   โตสกุลวงศ์ 0-3425-0987 08-6320-9999
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัญญัติ   ไชยโกฏิ 0-3425-0987 08-5264-6060
สว. พ.ต.ท. บัญช�   ค้�ผล 0-3425-0987 08-1942-1177
สว. พ.ต.ท. อรรถพล   รุจิฤทธิ์ 0-3425-0987 08-1194-8445
สว. พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี   ท�ยสงฆ์ประไพร 0-3425-0987 08-1199-8558

ฝ่ายปกครองและการฝึก 

ผกก. พ.ต.อ. อุดมศักดิ์   สุช�คำ� 0-3424-2728 08-1943-9715
รอง ผกก. พ.ต.ท. พันทัตพงศ์   เดชสิทธิ์นัจกร 0-3425-0991 09-0142-9898
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. วันชัย   คำ�คล้�ย 0-3425-0993 08-2444-7364
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. สมพล   ว�ดรับ 0-3425-0989 08-6199-1248
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. จรินทร์   ฉำ่�ทอง 0-3425-0992 08-1963-4286

กลุ่มงานอาจารย์ 

ภาควิชากฎหมาย

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. ช�ญยุทธ์   ผลศรัทธ� - 08-1736-7289
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. ศุภกฤต   โชคธนหิรัณย์ - 08-2246-5355
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิอร   โสมินทุ - 08-1866-6792
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุพิชญ�   คุ้มเกณฑ์ - 08-7083-2688
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. อำ�พันธ์   สกุลลิ้ม - 08-6168-2096
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. วิชัย   แตงประวัติ - 08-5182-0387

ภาควิชาบริหารงานต�ารวจ

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัศมี   ธีรเจริญปัญญ� - 08-5675-6496
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. วัฒนพงศ์   พรหมจันทร์ - 08-2427-8002

ภาควิชาทั่วไป

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธน�ทิพย์   สิงห์ป�น - 08-6841-6996
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. ขจัด   เพ็ญช�ติ - 08-0558-9551
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชรีรัตน์   ศรีฉัตรเพชร - 08-6611-8325

ภาควิชาการป้องกันปราบปราม

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. อำ�น�จ   อ่อนฤทธิ์ - 08-1343-3180
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. ชัยสันต์   ช�นุ - 08-9529-6299
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ภาควิชาสืบสวน

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   รื่นสำ�ร�ญ - 08-9925-2592

ภาควิชาจราจร

อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นงนุช   พุทธคุณรักษ� - 08-4007-9117

ภาควิชากีฬา

อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. ประยูร   เฟื่องกิตติ - 08-3247-9146
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. อนุรักษ์   ถ�วรประเสริฐ - 08-4414-3106

กองอ�านวยการถวายความปลอดภัย	97
อาคารภักดีจักรินทร์  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลหัวหิน  อ�าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์กลาง 0-3251-6338, 0-3251-6340-42 โทรสารกลาง  0-3251-6339  E-mail : pukdee97@gmail.com

ฝ่ายอ�านวยการกองอ�านวยการ

หน.ฝอ.กอ.ปภ.97 พ.ต.อ. ดำ�รงศักดิ์   ทองง�มตระกูล 0-3251-6341 08-1782-2648
รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.97 พ.ต.ท. กิตติ   มห�รักษิต 0-3251-6341 08-3314-8365
รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.97 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   จิตต์จำ�นงค์ 0-3251-6341 08-1636-8337
รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.97 พ.ต.ท. ชลิต   เมืองเพ็ชร 0-3251-6341 08-1424-1725
หน.ฝ่�ย กพ./กบ.กอ.ปภ.97 ร.ต.ท. สุรน�ท   แผ่นทอง 0-3251-6341 06-1553-7918
หน.ฝ่�ย นผ./ขว.กอ.ปภ.97 ร.ต.ต. อภิศักดิ์   แก้วประดิษฐ์ 0-3251-6341 08-2454-1455

บันทึก
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 8
Provincial  Police  Region  8

26  ถนนจุลจอมเกล้า  ตำาบลท่าข้าม  อำาเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130

โทรศัพท์กลาง  0-7731-1901, 0-7731-1911, 0-7731-1933

โทรสารกลาง  0-7731-5648, 0-7731-1918  IP : 608001

Web Site : www.police8.com     E-mail : police8@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. เดชำ   บุตรน�้ำเพชร 0-7731-1902 [811] 08-1978-8166
รอง ผบช. พล.ต.ต. กิตติสัณห์   เดชสุนทรวัฒน์ 0-7731-1902 [802] 08-1896-6336
รอง ผบช. พล.ต.ต. วิษณุ   ม่วงแพรสี 0-7731-1902 [809] 08-1837-0001
รอง ผบช. พล.ต.ต. ธีรพล   คุปต�นนท์ 0-7731-1902 [802] 08-5109-9797
รอง ผบช. พล.ต.ต. กระจ่�ง   สุวรรณรัตน์ 0-7731-5647 [806] 08-1698-1799
รอง ผบช. พล.ต.ต. สมช�ย   นิตยบวรกุล 0-7731-1902 [806] 08-1737-1001
รอง ผบช. พล.ต.ต. ปวีณ   พงศ์สิริทร์ 0-7731-1902 [809] 08-1893-6083
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. ชลิต   ถิ่นธำนี 0-7731-1902 [806] 08-1893-1456

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
ผบก. พล.ต.ต. สมิทธิ   มุกดำสนิท 0-7731-5642 [821] 08-1621-2226
รอง ผบก. พ.ต.อ. ถ�วร   แสงฤทธิ์ 0-7731-5642 [822] 08-1892-8627
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง วรรณดี   สุวรรณพนัง 0-7731-5642 [823] 08-1367-8837
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   สุขศรี 0-7731-5642 [824] 08-1891-1888

ฝ่ายอ�านวยการ 1    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1909

ผกก. พ.ต.อ. วิชย์สัณห์   บุญณรงค์ 0-7731-1914 [100] 08-1607-4185
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิโรธ   ธรรมโสภณ 0-7731-1914 [112] 08-6959-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท. พนม   สุวรรณโณ 0-7731-1914 [112] 08-7276-1751
สว.(สวัสดิก�ร) พ.ต.ต. ประเทือง   สุวรรณช�ตรี 0-7731-1914 [113] 08-7271-9167
สว.(ฝึกอบรม) พ.ต.ต. สมนึก   นุ่นสังข์ 0-7731-1914 [114] 08-1891-4043
สว.(กำ�ลังพล) ร.ต.อ. ปรมินทร์   พรรณร�ย 0-7731-1914 [112] 08-6349-1262
สว.(ธุรก�ร) ร.ต.อ. เลิศช�ย   เครือรัตน์ 0-7731-1914 [111] 08-1538-0303

ฝ่ายอ�านวยการ 2    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1901   โทรส�รกล�ง  0-7731-1913

ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   มณีเนตร 0-7731-1901 [201] 08-5990-8766
รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�รวล   เพชรสถิตย์ 0-7731-1901 [201] 08-3643-1547
รอง ผกก. พ.ต.ท. มงคล   วงศ์คช 0-7731-1901 [201] 08-1719-7569
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว.(ง�น ศปก.) พ.ต.ท. ประส�ร   ชิงโส 0-7731-1901 [201] 08-9078-2659
สว.(ง�นก�รข่�ว) พ.ต.ต. สรรเพชร   ช่วยชู 0-7731-1901 [201] 08-2825-9033
สว.ง�นสถิติคดีอ�ญ� ร.ต.อ. ภิญโญ   สระทองอ๊อด 0-7731-1901 [201] 09-8727-9810
สว.ง�นธุรก�ร ร.ต.อ. เฉลิมชัย   บัวข�ว 0-7731-1901 [201] 08-4744-9004

ฝ่ายอ�านวยการ 3    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1911 
ผกก. พ.ต.อ.หญิง ชไมพร   ยุว�นนท์ 0-7731-1901 [300] 08-1455-6013
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์   เพชรข�วช่วย 0-7731-1901 [300] 08-9962-7804
รอง ผกก. พ.ต.ท. จรรย�   แสงระวี 0-7731-1901 [300] 08-1895-0729
สว.(คว�มม่ันคงและกิจก�รพเิศษ) พ.ต.ท. ภัทรพล   วรรณแสงทอง 0-7731-1901 [311] 08-7892-4037
สว.(ง�นแผนอ�ชญ�กรรม) พ.ต.ท. อำ�นวยวิทย์   ม�กขุนทด 0-7731-1901 [311] 08-1539-5256
สว.(ง�นวิจัยและประเมินผล) ร.ต.อ. ธีรเดช   ไชยประสิทธิ์ 0-7731-1901 [312] 08-8826-0889
สว.(ธุรก�ร) พ.ต.ต. วิชัย   ชูทอง 0-7731-1901 [311] 09-2612-5018

ฝ่ายอ�านวยการ 4   โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1908 
ผกก. พ.ต.อ. จเร   คณ�วิทย� 0-7731-1901 [402] 08-9726-7578
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรีย์   มณีวัฒน� 0-7731-1901 [402] 08-1782-3048
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรภัทร์   พึ่งเดช 0-7731-1901 [402] 08-8830-5286
สว.(ย�นพ�หนะและง�นคลัง) พ.ต.ท. บัณฑิต   จันทร์แสง 0-7731-1901 [402] 08-5343-9533
สว.(สรรพ�วุธและโยธ�ธิก�ร) ร.ต.อ. สมเกียรติ   ก�ญจนวงศ์ 0-7731-1901 [402] 08-9736-8525
สว.(พล�ธิก�ร) ร.ต.อ. รณรงค์   พูลสวัสดิ์ 0-7731-1901 [402] 08-9733-5310
สว.(ธุรก�ร) ร.ต.อ.หญิง สุนทรี   ภูมิภัทร 0-7731-1901 [402] 08-7275-0175

ฝ่ายอ�านวยการ 5   โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1901, 0-7731-1906 
ผกก. พ.ต.อ. ประวิตร   ชูศรี 0-7731-1901 [501] 08-1451-9659
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมปอง   ช่�งอ�วุธ 0-7731-1901 [512] 08-9724-5897
สว. พ.ต.ท.หญิง ธณษ�   สุทธปัญโญ 0-7731-1901 [512] 08-1719-6100
สว. พ.ต.ท.หญิง รัชนี   รอดคว�มทุกข์ 0-7731-1901 [511] 08-9730-3027
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฎฐพัชร์   สร้อยง�ม 0-7731-1901 [511] 08-4772-9399

ฝ่ายอ�านวยการ 6    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1901 ต่อ 315
ผกก. พ.ต.อ. ประภ�ษ   พลรบ 0-7731-1901 [315] 08-1396-1109
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปริญด�   สุปันตี 0-7731-1901 [315] 08-6685-6159
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุจ�รีย์   มุสิก 0-7731-1901 [315] 08-1676-2823
สว. พ.ต.ท. ณฐ�ภพ   พงศ�ป�น 0-7731-1901 [315] 08-7288-8825
สว. พ.ต.ท.หญิง ย�จิตร   ยะหัตถะ 0-7731-1901 [315] 08-1539-7555
สว. พ.ต.ท.หญิง รวมพร   ศรีป�น 0-7731-1901 [315] 09-3579-8929
สว. ร.ต.อ. ยงยุทธ   จันคง 0-7731-1901 [315] 08-9876-1987

ฝ่ายอ�านวยการ 7   โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1911 ต่อ 700
ผกก. พ.ต.อ. คณธัช   เรืองอรุณ 0-7731-1911 [700] 09-3579-5768
รอง ผกก. พ.ต.ท. อรุณรักษ์   สกุลพงศ์ 0-7731-1911 [701] 08-6266-5929
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก. พ.ต.ท. นภดล   อินละเอียด 0-7731-1911 [711] 08-3596-1717
สว. พ.ต.ต. ม�นพ   คำ�แก้ว 0-7731-1911 [711] 08-1958-4149
สว. ร.ต.อ. วรเศรษฐ์   ศรีใหม่ 0-7731-1911 [711] 09-2280-4510
สว. ร.ต.อ. สุนทร   ธฤตเกษตร 0-7731-1911 [712] 08-4191-9667
สว. ร.ต.อ. ศักดินันท์   ด้วงโยธ� 0-7731-1911 [712] 08-2341-5496

ฝ่ายอ�านวยการ 8    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1933 ต่อ 880

ผกก. พ.ต.อ. อับดุลกอเดร์   บือแนสะเตง 0-7731-1933 [880] 08-8789-8888
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภ�วิณี   หอมแก่นจันทร์ 0-7731-1933 [880] 08-7055-6438
สว. พ.ต.ท. สมพงษ์   ลิ้มอิ่ม 0-7731-1933 [880] 08-9588-4245
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   เพชรคงทอง 0-7731-1933 [880] 08-9873-1325

ฝ่ายอ�านวยการ 9    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1912

ผกก. พ.ต.อ. ชูยศ   ทองอยู่ 0-7731-1912 08-4701-5885
รอง ผกก. พ.ต.ท. กัมปน�ท   ณ วิชัย 0-7731-1912 08-9776-6611
สว. พ.ต.ท. สำ�เริง   ชูไชย 0-7731-1912 08-1769-1436

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน	 Investigation	Division 

20 ถนนจุลจอมเกล้า  ต�าบลท่าข้าม  อ�าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130

โทรศัพท์กลาง  0-7731-1975   โทรสารกลาง  0-7731-1975  IP : 608007

ผบก. พล.ต.ต. ดำวลอย   เหมือนเดช 0-7731-2889 08-1898-6769
รอง ผบก. พ.ต.อ. สหรัฐ   ศักดิ์ศิลปชัย 0-7731-1975 09-5759-5419
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรุณ   แกล้วว�ที 0-7731-1975 08-1891-3833
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�คม   ส�ยสมัย 0-7731-1975 08-9866-8116
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิพนธ์  รัตนศิริแสงโชติ 0-7731-1975 08-1597-6123

ฝ่ายอ�านวยการ     โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1975

ผกก. พ.ต.อ. ฉลอง   ทองศรีสังข์ 0-7731-1975 08-1898-6769
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   สุทธินุ้ย 0-7731-1968 08-1737-5387
สว. พ.ต.ท.หญิง มิรันด�   พรหมม�ศ 0-7731-1975 08-9724-3384
สว. พ.ต.ท. สุนิตย์   ไชยห�ญ 0-7731-1975 09-8015-4512
สว. พ.ต.ท. เอกชัย   สอนขำ� 0-7731-1968 08-1388-5627

กองก�ากับการสืบสวน 1    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1975

ผกก. พ.ต.อ. สมยศ   แก้วบังเกิด 0-7731-1975 08-1983-2607
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิศิษฐ์   วิเศษวงศ์ 0-7731-1975 08-9823-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. รณกร   พุทธเมธ� 0-7731-1975 08-1970-0744
สว. พ.ต.ท. สุทัศ   พรหมอักษร 0-7731-1975 08-4625-7634
สว. พ.ต.ต. ประภ�ส   ศรีสังข์จร 0-7731-1975 08-1691-6192
สว. ร.ต.อ. นิติกรณ์   ระวัง 0-7731-1975 08-2222-7233
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กองก�ากับการสืบสวน 2    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1975
ผกก. พ.ต.อ. พิษณุ   อัชนะพรกุล 0-7731-1975 08-6890-6226
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   นพศรี 0-7731-1975 08-9733-9003
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพโรจน์   สีรุ้ง 0-7731-1975 08-1513-9463
สว. พ.ต.ท. ไกรษร   ชมชื่น 0-7731-1975 08-1704-3492
สว. พ.ต.ต. วีระพันธ์   เกื้อรักษ์ 0-7731-1975 08-1396-0510
สว. พ.ต.ต. ธวัฒน์   หิ้นยกฮิ่น 0-7731-1975 08-6797-9447

กองก�ากับการสืบสวน 3    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1975
ผกก. พ.ต.อ. อดิพัฒน์   กรึงไกร 0-7731-1975 08-1629-9900
รอง ผกก. พ.ต.ท. นัษฐวุฒิ   ทองทิพย์ 0-7731-1975 08-1968-2908
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุจินต์   นิลบดี 0-7731-1975 08-1893-9177
สว. พ.ต.ท. ฐ�ปกรณ์   หนุม�ศ 0-7731-1975 08-6773-5757
สว. ร.ต.อ. ภูวเสฏฐ์   ชำ�นิน� 0-7731-1975 08-7406-6166
สว. ร.ต.อ. เกียรติพงศ์   เสมสุขกรี 0-7731-1975 08-1737-1717

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1976
ผกก. พ.ต.อ. พยุงศักดิ์   สุรินทร์ 0-7731-1976 08-9728-0444
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรวิทย์   เจริญศุภผล 0-7731-1976 09-3582-5553
สว. พ.ต.ท. ศุภสัณห์   สุขแก้ว 0-7731-1976 08-4242-2437
สว. พ.ต.ท. เทพนม   สุวรรณรัตน์ 0-7731-1976 08-6106-6669
สว. ร.ต.อ. อดิศร   เจนประเสริฐศิลป์ 0-7731-1976 09-4529-9696

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ    โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1975
ผกก. พ.ต.อ. จักรวรรดิ   บุญทวีกุลสวัสดิ์ 0-7731-1975 08-1370-9599
รอง ผกก. พ.ต.ท. สถ�พร   พัฒนรักษ์ 0-7731-1975 08-1797-6879
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกชัย   ชัยเจริญ 0-7731-1975 09-0969-5739
สว. พ.ต.ท. ธีรภัทร   สงสวัสดิ์ 0-7731-1975 08-4997-7324
สว. พ.ต.ท. กษิดิ์เดช   เต็มยอด 0-7731-1975 08-4057-9052
สว. ร.ต.อ. จีโบ   เกรอต 0-7731-1975 08-6103-8568

ต�ารวจภูธรจังหวัดกระบี่	 Krabi	Provincial	Police	
ถนนอุตรกิจ  ต�าบลปากน�้า  อ�าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

โทรศัพท์กลาง  0-7561-1366    โทรสารกลาง  0-7561-1301    IP : 608101

Web Site : www.krabipolice.go.th   E-mail : krabipolicecenter@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. นันทเดช   ย้อยนวล 0-7561-1824 08-9870-1644
รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญทวี   โตรักษ� 0-7561-1366 08-3595-9555
รอง ผบก. พ.ต.อ. เชิดศักดิ์   บุญนัดด� 0-7561-1366 08-8768-9862
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฐ�กูร   เนตรพุกกณะ 0-7561-1366 08-3520-2255
รอง ผบก. พ.ต.อ. ต�นิตย์   ร�มดิษฐ์ 0-7561-1366 08-1609-4445
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระพล   มั่นเมือง 0-7561-1366 08-7087-5555
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นว.ผบก. ร.ต.อ. สุทิวัส   อุ่นเสียม 0-7561-1824 [101] 08-0624-3356

ฝ่ายอ�านวยการ

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สำ�รวย   ศรีทองฉิม 0-7561-1366 08-6271-4364
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. โชติช่วง   ช่วยชู 0-7561-1928 08-1165-7557
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท. ประภ�ส   แก้วทองประคำ� 0-7561-1366 08-0708-9898
สว.ฝอ.3 พ.ต.ต. เทอดเกียรติ   เทพเกลี้ยง 0-7561-1569 08-9586-5434
สว.ฝอ.4 พ.ต.ท.หญิง ปริมกมล   ทองคำ� 0-7561-1931 08-4305-9202
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท. สมพงค์   คงอุป 0-7561-1569 09-5702-2766
สว.ฝอ.6 พ.ต.ต.หญิง รวมพร   ศรีป�น 0-7561-1935 09-3579-8929
สว.ฝอ.7 พ.ต.ต. บรรจบ   ชูวงษ์ 0-7561-1366 08-0867-3674

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธัญญ�   ชูนุ้ย 0-7561-1366 [126] 08-9242-7789
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง  อมรรัตน์   สุทธิเกิด 0-7561-1366 [126] 08-1698-2447
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เกลี้ยง   มณีโชติ 0-7561-1366 [126] 08-1536-7862

กองก�ากับการสืบสวน  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7562-4555   E-mail : krabi.investigation@gmail.com

ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   นุ่นเกลี้ยง 0-7562-4555 08-1894-8592
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิษณุ   พ่วงพร้อม 0-7562-4555 08-9890-6154
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์   กิตติรัตนสมบัติ 0-7562-4555 08-4757-5636
สว. พ.ต.ท. สุช�ติ   ทองเกียว 0-7562-4555 08-1797-1239
สว.(สว.191) พ.ต.ท. ถ�วร    ศรีปล้อง 0-7562-4555 08-4054-3197
สว. พ.ต.ต. ศิริธรรม   น�ควรรณ 0-7562-4555 09-6159-3545
สว. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   สมม�ตย์ 0-7562-4555 08-4460-0521
สว. พ.ต.ต. นภดล   กล่อมพงศ์ 0-7562-4555 08-6773-4460

สภ.เมืองกระบี่ โทรศัพท์กล�ง 0-7561-1222  โทรส�รกล�ง 0-7561-2587  E-mail : muangkrabi@gmail.com IP : 608102

ผกก. พ.ต.อ. สมพงศ์   ทิพย์อ�ภ�กุล 0-7561-1222 08-1599-3994
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สัญญ�   ทองสวัสดิ์ 0-7561-1222 08-1797-0913
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิษฐช�คม   คำ�จำ�ป� 0-7561-1222 08-1397-7110
พงส.ผนพ.(หน.พงส.) พ.ต.อ. วิทย�   เมฆใส 0-7561-1222 08-9871-5979
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นภดล   มุกด� 0-7561-1222 08-1597-7242
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรินทร์   ชุมวรฐ�ยี 0-7561-1222 08-0147-4993
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทพพิชัย   แก้วประสิทธิ์ 0-7561-1222 08-1956-5103
สวป. พ.ต.ท. ชัชว�ล   นิลจันทร์ 0-7561-1222 08-6952-9777
สวป. พ.ต.ต. กิตติพล   ดวงศิริ 0-7561-1222 08-8229-5596
สวป. พ.ต.ต. วัฒนชัย   พรหมโชติชัย 0-7561-1222 08-0544-9993
สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ทัศนี   เต็งรัง 0-7561-1222 08-1958-2100
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สว.สส. พ.ต.ท. ดนัย   นิยมเดช� 0-7561-1222 08-9444-0500
สว.จร. พ.ต.ท. ธีระพงศ์   กูลระวัง 0-7561-1222 08-9472-7700
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ติช�ย   น�คปักษี 0-7561-1222 09-0872-4719
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จรัญ   แนบเพชร 0-7561-1222 08-4073-5350
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โสภณ   คงทอง 0-7561-1222 08-9731-4591
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประพันธ์   หนูชัยแก้ว 0-7561-1222 08-9179-8055

สภ.เขาพนม  โทรศัพท์กล�ง  0-7568-9219 โทรส�รกล�ง 0-7568-9219 E-mail : khaophanompolice@gmail.com IP : 608103

ผกก. พ.ต.อ. สมเด็จ   สุขก�ร 0-7568-9219 08-1676-0063
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ขจิตร   คงปร�บ 0-7568-9219 08-9845-7918
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   โอภ�ษี 0-7568-9219 08-9587-4382
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรพันธ์   ณ นคร 0-7568-9219 09-3772-0212
สวป. พ.ต.ท. สนธย�   หนูดำ� 0-7568-9219 08-5075-6449
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติ   ร�ชูภิมล 0-7568-9219 09-0158-9099
สว.อก. ร.ต.อ. ปรมัท   นิติวงศ์สกุล 0-7568-9219 08-1767-0919

สภ.อ่าวลึก โทรศัพท์กล�ง  0-7568-1490  โทรส�รกล�ง  0-7568-1490 E-mail : kb.aoleuk@gmail.com IP : 608104
ผกก. พ.ต.อ. ภ�สกร   สนธิกุล 0-7568-1070 08-1537-4832
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิสันต์   รักม�ก 0-7568-1070 08-1797-1771
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คมกฤษ   สุขข์แสงเปล่ง 0-7568-1070 08-1893-5414
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นรัฐฐ�   จันทวี 0-7568-1070 08-1797-9127
สวป. พ.ต.ท. บรรจบ   ช่วยแก้ว 0-7568-1070 08-9291-7316
สวป. พ.ต.ท. ด�มพะหัตถิ์   คช�ชีวะ 0-7568-1070 08-1883-1398
สว.สส. พ.ต.ท. ปริญญ�  รัตนะ 0-7568-1070 09-1035-5151
สว.อก. พ.ต.ท. บรรเทิง   กูลเกื้อ 0-7568-1070 08-6948-9804

สภ.ล�าทับ  โทรศัพท์กล�ง  0-7565-0424  โทรส�รกล�ง 0-7565-0424  E-mail : kb.lamthap@gmail.com IP : 608105
ผกก. พ.ต.อ. เสกสิทธิ์   สุวรรณฤทธิ์ 0-7565-0424 08-1787-9167
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสมอ   แววศรี 0-7565-0424 08-1922-5619
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภิรมย์รัตน์   ภิรมย�ภรณ์ 0-7565-0424 08-1945-6652
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โกเมศ   ชูชมชื่น 0-7565-0424 08-1537-4699
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปฏิวัติ   ลิ้มฉุ้น 0-7565-0424 08-1892-3383
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประเทือง   ผลม�นะ 0-7565-0424 08-9195-3939
สวป. พ.ต.ท. นวรัตน์   ศรีนันทพันธ์ 0-7565-0424 08-3503-8797
สว.สส. พ.ต.ท. เจษฎ�   จันทร์พุ่ม 0-7565-0424 08-4051-8655
สว.อก. พ.ต.ท. สุวิทย์   ศิริธรรม 0-7565-0424 08-7886-3722

สภ.เกาะลันตา โทรศัพท์กล�ง  0-7566-8192 โทรส�รกล�ง 0-7566-8192 E-mail : kb.kohlanta@gmail.com IP : 608106
ผกก. พ.ต.อ. ม�นะ   น�คทั่ง 0-7566-8192 08-1897-2180
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรรถพร   บุญยะกรณ์ 0-7566-8192 08-7410-0888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ยอดทอง 0-7566-8192 08-7894-8384
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   เส้งรอด 0-7566-8192 08-1693-0907
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สมช�ย    นวลใหม่ 0-7566-8192 08-1081-4018
สวป. พ.ต.ท. พิสิทธิ์    ป�กบ�ร� 0-7566-8192 08-1092-9196
สวป. พ.ต.ท. ศุภชัย   เพ็ชรสกุล 0-7566-8192 08-1479-0321
สว.สส. พ.ต.ท. น�คิน   จันทร์แก้ว 0-7566-8192 08-9724-0538
สว.อก. พ.ต.ต. อรุณ   สุขบ�น 0-7566-8192 09-0168-7523

สภ.ปลายพระยา โทรศพัท์กล�ง  0-7568-7108  โทรส�รกล�ง  0-7568-7108 E-mail : kb.prapraya@gmail.com IP : 608107

ผกก. พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   ชำ�น�ญกิจ 0-7568-1708 08-3181-3013
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบัติ   แสวงสุข 0-7568-1708 08-1370-0423
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อริยะ   บุญครบ 0-7568-1708 08-4440-8701
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเมธ   ป�นคง 0-7568-1708 08-1396-6550
สวป. พ.ต.ท. โกวิท   คงหนู 0-7568-1708 08-1273-0961
สว.สส. พ.ต.ท. สุภ�ชัย   สูงทรัพย์ไพศ�ล 0-7568-1708 08-0441-3677
สว.อก. ร.ต.อ. เรืองวิทย์   ช่วยเอี่ยม 0-7568-1708 08-0876-2323

สภ.คลองท่อม โทรศพัท์กล�ง  0-7569-9229 โทรส�รกล�ง  0-7569-9229 E-mail : klongthomkrabi@gmail.com IP : 608108

ผกก. พ.ต.อ. ฉลอง   ลิ่มหลัก 0-7569-9229 08-1535-3767
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ต่อศักดิ์   บุญล้น 0-7569-9229 08-9289-3666
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์   ครุฑสุวรรณ 0-7569-9229 08-1537-9672
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเทือง   วงค์เดช 0-7569-9229 08-1124-7060
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ดนัยธร   ใจสบ�ย 0-7569-9229 08-1737-4131
สวป. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ตรีโชติ 0-7569-9229 08-1627-7887
สวป. พ.ต.ท. วิรัตน์   รัตนบุรี 0-7569-9229 08-1271-1523
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นะ   ศิริกุล 0-7569-9229 08-9729-9741
สว.อก. พ.ต.ท. แถลง   ฮวดเลี้ยง 0-7569-9229 08-3646-1126

สภ.เหนอืคลอง โทรศพัท์กล�ง  0-7569-1474 โทรส�รกล�ง  0-7569-1838 E-mail : nuaklongpolice2555@gmail.com IP : 608109
ผกก. พ.ต.อ. ทักษิณ   โภช�กรณ์ 0-7569-1474 08-1681-2131
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์   นุสรัมย์ 0-7569-1474 08-1251-1130
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพบูลย์   จ�ดโต 0-7569-1474 08-1958-9704
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คุณิน   ชุมจำ�รัส 0-7569-1474 08-7951-4654
พงส.ผชก. พ.ต.ท. สุนทร   คำ�ภ�พันธ์ 0-7569-1474 08-1958-2347
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิเชษฐ์   สุวรรณโณ 0-7569-1474 09-1527-8850
สวป. ร.ต.อ. สมบูรณ์   พูนสง 0-7569-1474 08-1963-8093
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   กว้�งขว�ง 0-7569-1474 08-9731-8894
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ธนัฎนันท์   เพ็ชรเครือ 0-7569-1474 08-9594-8085

สภ.ทรายขาว โทรศัพท์กล�ง 0-7564-2211 โทรส�รกล�ง 0-7564-2211 E-mail : pabsaikaw@gmail.com IP : 608110
ผกก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์ศักดิ์   ศรีสุข 0-7564-2211 08-1892-8115
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กู้เกียรติ   พิมพ�กุล 0-7564-2211 08-9470-8348
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   จงศรี 0-7564-2211 09-1531-8039
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ก�ญจ์บัณฑิต   แดงนุ้ย 0-7564-2211 08-1477-9998
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิตร์ณรงค์   หนูน�ค 0-7564-2211 09-8017-9780
สวป. พ.ต.ท. ทศพร   สมบัติทอง 0-7564-2211 08-1970-3453
สว.สส. พ.ต.ท. อภัยพงษ์   สุระก� 0-7564-2211 09-3725-8421
สว.อก. พ.ต.ท. สมช�ย   เสน่ห์ภักดี 0-7564-2211 08-7271-8580

สภ.คลองขนาน  โทรศัพท์กล�ง 0-7562-4200 โทรส�รกล�ง 0-7562-4200 E-mail : kolonkanan.radio@gmail.com IP : 608111
สวญ. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   มณีสุวรรณ 0-7565-6100 08-2733-3360
สว.สส. พ.ต.ท. สุทิน   ชูแสง 0-7565-6100 08-9288-1774
สวป. พ.ต.ท. ฐ�ดิลก   ผลอ่อน 0-7565-6100 08-4852-2444
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   หนูทอง 0-7565-6100 08-9652-1456
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุริย�   ดำ�รงวัฒน� 0-7565-6100 08-9650-4677

สภ.เกาะกลาง โทรศพัท์กล�ง  0-7565-2546  โทรส�รกล�ง 0-7565-2546 E-mail : kohklanglanta@gmail.com IP : 608112
สว. พ.ต.ท. คุณ�กร   พริ้งสกุล 0-7564-2546 08-1747-0072
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พนม   นวลละออง 0-7564-2546 08-4187-9345
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สุภัทร   เหมจินด� 0-7564-2546 08-3444-2963
พงส.ผนก. ร.ต.อ. นิสัย   อั้นทอง 0-7564-2546 08-9292-6030
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เสกสรร   บุญเลิศ 0-7564-2546 08-9472-6583

ต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพร	 Chumphon	provincial	police
ถนนไตรรัตน์  ต�าบลนาชะอัง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000

โทรศัพท์กลาง  0-7751-1004  โทรสารกลาง 0-7750-1039, 0-7750-6055   IP : 608113

Web Site : www.Chumphon@police go.th.

ผบก. พล.ต.ต. วิศิษฐ์   ศุกรเสพย์ 0-7751-1505 08-9413-3536
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรีช�   กลัดสวัสดิ์ 0-7751-1505 08-1479-5374
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิมล   พิทักษ์บูรพ� 0-7751-1505 08-1978-7191
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�ณุเดช   ณ พัทลุง 0-7751-1505 08-9871-1132
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฏฐภ�คิน   ขวัญชัยพฤกษ์ 0-7751-1505 08-6690-9009
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสริมพันธ์   ศิริคง 0-7751-1505 08-1691-1263
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง ภัทร์นรินทร์   ปักษ� 0-7751-1004 08-5679-1878

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   สังข์เทพ 0-7750-1038 08-8492-6929
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิ   มุลกุณี 0-7750-1038 08-9822-6935
รอง ผกก. พ.ต.ท. คำ�สิงห์   ศรีย�ภัย 0-7750-1038 08-9637-5556
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท.หญิง ยินดี   กมสินธุ์ 0-7751-1886 08-1788-1656
สว.ฝอ.2 พ.ต.ท. สุบรรณ   อ�ช�ช�ญ 0-7750-5080 08-3599-7114
สว.ฝอ.3 ร.ต.อ. ชะเวง   ม�กจริง 0-7765-8357 08-6698-4859
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สว.ฝอ.4 พ.ต.ต. สมพร   รักแก้ว 0-7765-8353 08-9739-0575
สว.ฝอ.5 พ.ต.ท.หญิง อรัฐ�   อมรอนันตธน 0-7765-8353 08-1425-9046
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง วิภ�   เมฆมูสิก 0-7750-1045 08-1539-2654
สว.ฝอ.7 พ.ต.ต. ยุทธน�   สมิง 0-7750-1045 08-9264-6929

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. เสริมศักดิ์   พ่วงพิศ 0-7750-6722 09-8584-2497
รอง ผกก. พ.ต.ท. กลศ   นันทวิสุทธิ์ 0-7751-1004 08-9666-7770
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสนอ   เพ็งบุปผ� 0-7751-1004 08-0031-9797
สว. พ.ต.ต. ชูศักดิ์   เมืองระรื่น 0-7751-1004 08-3391-8271
สว.(191) พ.ต.ต. ธีระยุทธ์   จันทร์ศรีน�ค 0-7751-1004 08-9198-1533
สว. พ.ต.ต. ณัฐชัย   พิณว�นิช 0-7751-1004 08-2416-4876
สว. ร.ต.อ. เสน่ห์   ตันติพงศ์ 0-7751-1004 -

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. สมพร   ลีล�พีรพงษ์ 0-7751-1008 08-9725-4049
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัญญ�   พ�ตินธุ 0-7751-1008 08-3506-6966
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพล   บูรณเทศ 0-7751-1008 08-6629-7144

สภ.เมืองชุมพร   โทรศัพท์กล�ง  0-7751-1300   โทรส�รกล�ง  0-7751-1222   IP : 608114
ผกก. พ.ต.อ. ภคพล   ทวิชศรี 0-7751-1002 08-1893-9444
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. จำ�เริญ   สุวรรณช�ตรี 0-7751-1300 08-9658-7113
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉล�ด   พลน�ก�ร 0-7751-1300 09-8091-6966
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชิต   ขำ�คชกรรณ 0-7751-1300 08-1693-5482
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปนินทร   โชติ 0-7751-1300 08-9195-7191
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิชัย   แสงวิเชียร 0-7751-1300 08-2803-9456
สวป. พ.ต.ท. สุนทร   จิระโร 0-7751-1300 09-3578-8982
สวป. พ.ต.ต. วัชระ   เผือกจันทร์ 0-7751-1300 08-4918-5884
สวป. พ.ต.ต. วิล�ศ    หนูเอียด 0-7751-1300 08-1082-4439
สว.สส. พ.ต.ต. สมภพ   เชื้อทอง 0-7751-1300 08-1893-7890
สว.จร. พ.ต.ต. พนธ์พิศ�นต์   กลับอินทร์ 0-7751-1300 08-6523-1162
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปทิตต�   ไทยเจริญ 0-7751-1300 08-9738-5237

สภ.ปากน�้าชุมพร    โทรศัพท์กล�ง  0-7752-1144    โทรส�รกล�ง  0-7752-1144   IP : 608115 
ผกก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   สังข์เทพ 0-7752-2011 08-8492-6292
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปัญญ�   ท้วมศรี 0-7752-2011 08-9868-0347
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิรันดร์   กันจู 0-7752-2011 08-1125-9722
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ยงยุทธ์   กรเทพย์ 0-7752-2011 08-9973-2454
สวป. พ.ต.ต. นัฐวุฒิ   หนูทอง 0-7752-2011 08-1978-8743
สวป. พ.ต.ต. อรรถวัฒน์   สุวรรณรัตน์ 0-7752-2011 08-1471-0477
สว.สส. พ.ต.ท. ยันต์   อินทร์กรุงเก่� 0-7752-2011 08-1084-4415
สว.อก. พ.ต.ต. สุมล   จักรม�นนท์ 0-7752-2011 08-9289-7586
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สภ.บ้านวิสัยเหนือ    โทรศัพท์กล�ง  0-7755-6099   โทรส�รกล�ง  0-7755-6099   IP : 608116

ผกก. พ.ต.อ. ส�คู   จั่นจำ�รัส 0-7755-6099 08-1478-0661
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุพจน์   สำ�ร�ญ 0-7755-6099 08-8381-4232
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   กลั่นเกิด 0-7755-6099 08-9112-3551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   จันทร์นุ้ย 0-7755-6099 08-6691-2627
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อิสเรศ   ไทยเจริญ 0-7755-6099 08-0600-1813
สวป. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์   อุบล 0-7755-6099 08-1537-8917
สว.สส. พ.ต.ต. ช�ติช�ย   มูลลักษณ์ 0-7755-6099 08-8768-0556
สว.อก. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   คชเดช 0-7755-6099 08-9916-0436

สภ.หลังสวน   โทรศัพท์กล�ง  0-7754-1111   โทรส�รกล�ง  0-7754-1408   IP : 608117

ผกก. พ.ต.ท. ธงชัย   นุ้ยเจริญ 0-7754-1111 08-1797-8825
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นรนท   สินภิบ�ล 0-7754-1111 08-7265-0999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิช�   พูลวงษ์ 0-7754-1111 09-3582-5695
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   บัวอินทร์ 0-7754-1111 08-9648-9929
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉัตรชัย   นวลจริง 0-7754-1111 08-1539-0731
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภักดี   ตันอนุกูล 0-7754-1111 08-1273-2333
สวป. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   ย้วนบุญหลิม 0-7754-1111 08-1597-8159
สวป. พ.ต.ต. สุริยนต์   ชมมี 0-7754-1111 08-1894-0330
สว.สส. พ.ต.ท. สมบัติ   แป้งอ่อน 0-7754-1111 08-6277-9073
สว.อก. พ.ต.ท. สัญญ�   สงม� 0-7754-1111 08-3521-3026

สภ.ปากน�้าหลังสวน    โทรศัพท์กล�ง 0-7755-1040    โทรส�รกล�ง  0-7755-1040   IP : 608118

ผกก. พ.ต.อ. อภินันต์   โกศัลวิตร 0-7755-1042 08-9948-5019
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ว�ระเทพ   สิงห์เกรียงไกร 0-7755-1040 08-4186-9693
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชัย   จำ�ป� 0-7755-1040 08-0682-7888
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. บูรณพล   ชนภูมิ 0-7755-1040 08-3130-5559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัษกร   หมื่นภักดี 0-7755-1040 08-9866-6064
สวป. พ.ต.ต. พีระพล   พิกุล 0-7755-1040 08-6413-5317
สว.สส. พ.ต.ท. ธรรมรัตน์   อินน�ป� 0-7755-1040 08-1978-7131
สว.อก. พ.ต.ต. สุนทร   ขวัญช่วย 0-7755-1040 08-9912-0265

สภ.บ้านในหูต    โทรศัพท์กล�ง  0-7759-5135  โทรส�รกล�ง  0-7759-5135   IP : 608119
สวญ. พ.ต.ท. สุระศักดิ์   ทิพรัตน์ 0-7759-5135 08-1958-5145
สวป. พ.ต.ท. จเร   เกลี้ยงเกล� 0-7759-5135 08-7812-1070
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ศรีหมอก 0-7759-5135 09-0872-0360

สภ.สวี   โทรศัพท์กล�ง  0-7753-1007    โทรส�รกล�ง  0-7753-1007   IP : 608120
ผกก. พ.ต.อ. กิตติศักดิ์   ประเสริฐผล 0-7531-0067 08-9873-2502
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศร�วุธ   เชิงหอม 0-7531-0067 08-9803-4476
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิวัฒน์   ชื่นวิเศษ 0-7531-0067 08-1606-8304
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พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ส�ยันต์   จันทม�ศ 0-7531-0067 08-1597-8442
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิเชียร   สุวพิศ 0-7531-0067 08-6741-9875
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พัฒน�   กองช่�ง 0-7531-0067 08-1607-7944
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เดชบัณฑิต    ดุลย์เภรี 0-7531-0067 08-1895-6779
สวป. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ถ�วรมงคล 0-7531-0067 08-0146-8400
สวป. ร.ต.อ. จเร   ชูแก้ว 0-7531-0067 08-1970-2747
สว.สส. พ.ต.ต. ถิรเดช   แข็งแรง 0-7531-0067 08-1189-6435
สว.อก. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   สมัยแก้ว 0-7531-0067 09-1663-0146

สภ.นาสัก   โทรศัพท์กล�ง  0-7762-0000   โทรส�รกล�ง  0-7762-0000   IP : 608121

ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   นวลป�น 0-7762-0000 08-4309-5333
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   เรืองดิษฐ์ 0-7762-0000 08-1738-5302
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จ�รุ   สังขมรรทร 0-7762-0000 08-8951-1964
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิโรจน์   ส�ธุก�ร 0-7762-0000 08-6943-0508
สวป. พ.ต.ท. อัมพร   พน�พิทักษ์กุล 0-7762-0000 08-9682-6999
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีด�   คอนกำ�ลัง 0-7762-0000 08-1907-7429
สว.อก. พ.ต.ต. สนั่น   สงสม 0-7762-0000 08-9595-2428

สภ.ปะทิว    โทรศัพท์กล�ง  0-7759-1173   โทรส�รกล�ง  0-7759-1209   IP : 608122

ผกก. พ.ต.อ. วิฑูรย์   พละส�ร 0-7759-1209 08-9897-3061
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   สำ�เรียนรัมย์ 0-7759-1209 08-1728-9428
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิพร   พุ่มพะเนิน 0-7759-1209 08-9646-8711
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   หนูรุ่น 0-7759-1209 08-7284-7811
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อติช�ติ   พรทิตกุล 0-7759-1209 08-1894-9629
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพงษ์    ณ สงขล� 0-7759-1209 09-0702-8185
สวป. พ.ต.ท. ไพรัตน์   คงเอียง 0-7759-1209 08-6274-1673
สวป. พ.ต.ต. ศตก�ญจน์   นวลมี 0-7759-1209 08-1968-2181
สว.สส. พ.ต.ท. อิสระ   แก้วโรย 0-7759-1209 08-9909-1701
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ช่อม�ศ   พรมพ�นิช 0-7759-1209 08-1270-0471

สภ.บ้านมาบอ�ามฤต   โทรศัพท์กล�ง  0-7757-8475  โทรส�รกล�ง  0-7757-8475   IP : 608123

ผกก. พ.ต.อ. นิวัติ   โพธิ์พร้อม 0-7757-8475 08-1814-0444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนัญกรณ์   เล�หโชติ   0-7757-8475 08-1370-1183
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเชต   กัลปห� 0-7757-8475 08-4304-1974
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุช�ติ   ศิริรัตน์พงษ์ 0-7757-8475 08-9730-4572
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�พล   นุชนงค์ 0-7757-8475 08-0725-2610
สวป. พ.ต.ต. ไพศ�ล   ศรีสวัสดิ์ 0-7757-8475 08-0604-0070
สว.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ   เรนชนะ 0-7757-8475 08-6533-4056
สว.อก. พ.ต.ต. ธนวัฒน์   เพชรก�ฬ 0-7757-8475 09-3579-0789
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สภ.ท่าแซะ   โทรศัพท์กล�ง  0-7759-9247  โทรส�รกล�ง  0-7759-9251   IP : 608124
ผกก. พ.ต.ท. ธ�นี   น�คหกวิค 0-7759-9247 08-1538-6698
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุช�ติ   พิเคร�ะห์ 0-7759-9247 08-4626-6303
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนินทร์   ณรงค์น้อย 0-7759-9247 08-7054-8519
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. วิชัย   ต้นกันย� 0-7759-9247 08-5984-4686
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พนัส   หมุนวงค์ 0-7759-9247 08-1091-6267
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุขสันต์   ยิ้มแย้ม 0-7759-9247 08-4764-5978
สวป. พ.ต.ท. นัธทวัฒน์   เจิมปรุ 0-7759-9247 08-5840-3636
สวป. พ.ต.ต. ทวัตไชย   ไชยวรรณ์ 0-7759-9247 08-1958-6395
สว.สส. พ.ต.ท. อ�รมณ์   นำ้�ใจสุข 0-7759-9247 08-1956-8007
สว.อก. พ.ต.ท. ธิร�ษฏร์   ชังช่�งเรือ 0-7759-9247 08-1370-8754

สภ.สลุย    โทรศัพท์กล�ง  0-7756-1045   โทรส�รกล�ง  0-7765-1045   IP : 608125
ผกก. พ.ต.อ. พุฒิพงศ์   พ�นิชศิลป์ 0-7765-1045 08-8378-3078
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ก้องกฤติ   ตั้งบุญชู 0-7765-1045 08-3562-2956
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัญญ�   ไอยร�คม 0-7765-1045 09-9195-2788
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรดลล์   สมตน 0-7765-1045 08-9909-9155
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พ�นิชย์   น�คทอง 0-7765-1045 08-3632-2895
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุนทร   พิทักษ์สุข 0-7765-1045 08-7997-5666
สวป. พ.ต.ท. สุรพศ   สุทธิเกิด 0-7765-1045 09-1528-0141
สว.สส. พ.ต.ต. ทรงศักดิ์   คชเดช 0-7765-1045 08-9916-0436
สว.อก. พ.ต.ท. เอกร�ช   หุ่นง�ม 0-7765-1045 09-2646-6535

สภ.ละแม    โทรศัพท์กล�ง  0-7755-9118   โทรส�รกล�ง  0-7755-9118   IP : 608126
ผกก. พ.ต.อ. คมศักดิ์   ตันธนกุล 0-7755-9118 08-9005-6345
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นวัชนันท์   ศิธร�ชู 0-7755-9118 08-9724-7984
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรพล   ป�นรัตน์ 0-7755-9118 08-1719-1990
พงส.ผนก. ร.ต.อ. นพรัตน์   ม�เมือง 0-7755-9118 08-8752-0279
พงส.ผนก. ร.ต.อ. นิรันดร์   ชูหลอง 0-7755-9118 08-6959-3579
สวป. พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์   กุลรัศมิ์ชล�กร 0-7755-9118 08-5954-7171
สวป. พ.ต.ท. อภิช�ติ   เจียพ�นิช 0-7755-9118 08-0525-5725
สว.สส. พ.ต.ท. สมควร   มีเดช 0-7755-9118 08-1677-9975
สว.อก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ประพันธ์ 0-7755-9118 08-5999-3661

สภ.พะโต๊ะ   โทรศัพท์กล�ง  0-7753-9058    โทรส�รกล�ง  0-7753-9073   IP : 608127
ผกก. พ.ต.อ. นริศ   สุนทรโรจน์ 0-7753-9058 08-1958-5343
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ปลอดจินด� 0-7753-9058 08-6491-3775
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุดม   เลิศเพชรไพศ�ล 0-7753-9058 08-7280-8060
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมบูรณ์   ก�ญจนะ 0-7753-9058 08-1893-2848
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ล�ภ   คำ�ภ�พันธ์ 0-7753-9058 08-4838-5514
สวป. พ.ต.ท. สมม�ตร   นวนทอง 0-7753-9058 09-1649-3612
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สวป. พ.ต.ต. ธีรนันท์   ชุมวรฐ�ยี 0-7753-9058 08-6778-3219
สว.สส. พ.ต.ท. ม�รุต   บุญช่วย 0-7753-9058 08-1895-3187
สว.อก. พ.ต.ท. วสันต์   จันทน� 0-7753-9058 08-6964-3528

สภ.ทุ่งตะโก   โทรศัพท์กล�ง  0-7753-6027   โทรส�รกล�ง  0-7753-6027   IP : 608128
ผกก. พ.ต.อ. ชูเกียรติ   อิ่มใจธรรม 0-7753-6027 08-1655-5604
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิสิทธิ์   อักษรทิพย์ 0-7753-6027 08-1894-8300
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อมร   พรพ�นิช 0-7753-6027 08-1824-9012
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิมพร   แฝงจันทร์ 0-7753-6027 08-1597-3834
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิศิษฐ์   ชูขจร 0-7753-6027 08-3534-3532
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นรินทร์   พุ่มสวัสดิ์ 0-7753-6027 08-9471-7119
สวป. พ.ต.ต. สุช�ติ   สิงห� 0-7753-6027 08-5069-8181
สว.สส. พ.ต.ต. วิรัช   ทรัพย์ประเสริฐ 0-7753-6027 08-7004-8939
สว.อก. พ.ต.ท. บรรดิษฐ์    ผจญพิชิต 0-7753-6027 08-9866-4249

สภ.ปากตะโก    โทรศัพท์กล�ง  0-7757-9191   โทรส�รกล�ง  0-7757-9191   IP : 608129
สว. พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   จันเทศ 0-7757-9191 08-1271-0096

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรธีรรมราช	 Nakhon	Si	Thammarat	Provincial	Police	
ถนนราชด�าเนิน  ต�าบลคลัง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

โทรศัพท์กลาง  0-7534-1089   โทรสารกลาง  0-7534-1054, 0-7534-1058   IP : 608130

Web Site : www.nakhonsipolice.go.th    E-mail : nakhonsri@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. เกียรติพงศ์   ขำวส�ำอำงค์ 0-7535-6018 08-6988-7007
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุชน   ช�ม�ตย์ 0-7534-1045 08-6567-3535
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูดิศ   นรสิงห์ 0-7534-1046 09-5540-5491
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันไชย   เอกพรพิชญ์ - 08-1690-9959
รอง ผบก พ.ต.อ. อดุลย   ธนะชัยขันธ์ - 08-3638-2498
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภิญโญ   หวลกสินธุ์ 0-7534-1049 08-1896-2232
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ   ป�นแก้ว - 08-1599-4481
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. จักรพงษ์   เพชรรัตน์ 0-7534-2904 08-4005-4790

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กิติพงษ์   สุวรรณ 0-7534-1047 08-1817-3805
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทิร�ภรณ์   บุณยเกียรติ 0-7534-2904 08-1370-4053
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลิม   ยิ่งคง 0-7534-1031 08-1479-6136
สว.ง�น 1 พ.ต.ท.หญิง ป�รณัท   เกตุภู่พงษ์ 0-7534-1035 08-5578-8285
สว.ง�น 2 พ.ต.ท. ประทีป   โยม� 0-7534-1038 08-1737-7712
สว.ง�น 3 พ.ต.ต.หญิง แพรวต�   ขุนชัย 0-7534-1094 08-9974-1506
สว.ง�น 4 พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   บัวม�ก 0-7534-1094 08-6268-9188
สว.ง�น 5 พ.ต.ท.หญิง ดวงฤดี    สว�มิต 0-7534-1031 08-1094-7698
สว.ง�น 6 พ.ต.ท.หญิง โศรย�   มวยดี 0-7534-2903 08-9971-4459
สว.ง�น 7 พ.ต.ต. วิช�ญ   รักพริก 0-7534-1035 08-1087-7493
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กองก�ากับการสืบสวน 

ผกก. พ.ต.อ. เช�วศิลป์   บุญประดิษฐ์ 0-7534-1091 08-1737-3030
รอง ผกก. พ.ต.ท. โชคดี   ศรีเมือง 0-7534-1091 08-1970-3227
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศธร   เกื้อเส้ง 0-7534-1091 08-7276-9111
สว. พ.ต.ท. ชูยศ   จินด�นคร 0-7534-1091 08-9146-9872
สว. พ.ต.ท. ธีระวุฒิ   เทพเลื่อน 0-7534-1091 08-1536-2455
สว.(191) พ.ต.ท. อำ�น�จ   สำ�แดง 0-7534-1091 08-7281-1455
สว. พ.ต.ท. สมช�ย   มวยดี 0-7534-1091 08-7882-9773
สว. พ.ต.ท. กิตติทัศน์   กันฉ�ย 0-7534-1091 08-6682-3753
สว. ร.ต.อ. ศิลป์ชัย   ถวัลย์ภิยโย 0-7534-1091 08-1958-9506

กลุ่มงานสอบสวน 

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุระสิทธิ์   ทิพรัตน์ 0-7534-2905 08-5886-0784
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประทิน   เขียวฤทธิ์ 0-7534-2905 08-9729-4433
พงส.ผนก. พ.ต.ท. แสงกฤช   พิทักษ์กรณ์ 0-7534-2905 08-5342-6533

สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช  โทรศพัท์กล�ง  0-7535-6005, 0-7535-6500  โทรส�รกล�ง  0-7534-1030 IP : 608131
ผกก. พ.ต.อ. อดิศักดิ์   เทพวรรณ์ 0-7534-1061 08-9812-8338
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ยุทธน�   สุพรรณอ�สน์ 0-7535-6500 08-9750-5090
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมสัน    พฤศว�นิช   0-7534-1030 08-6475-8932
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทัศน์    สงสยม 0-7534-1059 08-1892-8746
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ชัญญวิทย์   ศรีจรูญ  0-7534-1034 08-7973-0536
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิติ    บุญจันทร์ 0-7535-6500 08-1134-0782
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรูญ    หนูจันทร์ 0-7535-6500 08-1270-1422
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิช�ติ    คชเวช 0-7535-6500 08-3640-3439
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กรกช   ชุมศรี 0-7535-6500 08-1978-2797
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมศักดิ์    ชุมทอง 0-7535-6500 08-1956-3389
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพรัช   ทองฉิม 0-7535-6500 08-1077-4346
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บรรพต   เอี่ยมศักดิ์ 0-7535-6500 08-9866-5932
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�คม   จอนนุ้ย 0-7535-6500 08-9195-1704
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จริญ   ข�วเอี่ยม 0-7535-6500 08-6291-2830
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ดนัย   ชลมูณี 0-7535-6500 08-9167-9411
พงส.ผนก. พ.ต.ต. มนตรี   วรรณคง 0-7535-6500 08-9288-4879
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิรัตน์   แท่นทอง 0-7535-6500 09-1035-6503
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุริยน   แกมทอง 0-7535-6500 08-7277-8546
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธน�ธร    พันธ์ชู 0-7535-6500 08-4744-2264
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปพนศักดิ์   ช่วยสถิตย์ 0-7535-6500 08-1326-3213
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ศรีสมเกียรติ  แท่นทอง 0-7535-6500 09-1034-0779
สวป. พ.ต.ท. พนม   บุญช้�ง 0-7534-1030 08-1787-2619
สวป. พ.ต.ต. ธีระพล   พุ่มชัย 0-7534-1030 08-6286-5204
สวป. ร.ต.อ. ป�ณสิริ   ศรีสวัสดิ์ 0-7534-1030 08-3567-3510
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สว.สส. พ.ต.ต. สุเมฆ   เส็นหล๊ะ 0-7534-1059 08-6746-4488
สว.สส. พ.ต.ต. วันชัย    สุวรรณรัตน์ 0-7534-1059 08-4847-7664
สว.จร. พ.ต.ต. เสรี    ชูจันทร์ 0-7534-1034 08-1535-3143
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ฐ�นิด�  คงสุขก�ญจน� 0-7534-5803 08-1095-6903

ศูนย์จราจร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์กล�ง  0-7534-1034

สภ.ชะเมา     โทรศัพท์กล�ง  0-7536-6480    โทรส�รกล�ง  0-7536-6480   IP : 608132
ผกก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   แตงคูห� 0-7536-6480 08-5654-4357
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรพันธุ์   ศุขเจริญ 0-7536-6480 08-1891-3062
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สนธย�   บัวแพง 0-7536-6480 08-1948-2753
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุชัต   โสภิณ 0-7536-6480 08-9874-4064
สวป. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   ณ อุบล 0-7536-6480 08-1446-9676
สว.สส. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   รัตน์มณี 0-7536-6480 09-0702-3063
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จุฬ�ลักษณ์   คงกะพันธ์ 0-7536-6480 08-1584-4541

สภ.พระพรหม    โทรศัพท์กล�ง  0-7537-8562  โทรส�รกล�ง  0-7537-8562   IP : 608133
ผกก. พ.ต.อ. สุเชษฐ์   ทรัพย์มี 0-7537-8562 08-1892-0073
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   หมื่นพันธ์ชู 0-7537-8562 08-1728-4559
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จตุพงศ์   ใจแกล้ว 0-7537-8562 08-1978-2412
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อธวุฒิ   ไวยก�ญจน์ 0-7537-8562 08-1271-2630
สวป. พ.ต.ท. นิรัตน์   เทพเดช� 0-7537-8562 08-4189-1633
สว.สส. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ทองมี 0-7537-8562 08-9645-1459
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ป�จรี   ทองอ่อน 0-7537-8562 08-1326-5109

สภ.ลานสกา     โทรศัพท์กล�ง  0-7538-1038   โทรส�รกล�ง  0-7539-1250  IP : 608134
ผกก. พ.ต.อ. เชิดชัย   โชติสุทธิ์ 0-7539-1250 08-1814-7393
รอง ผกก.ป.  พ.ต.ท. ศิรพงศ์   โพธิพัฒน์ 0-7539-1250 08-1569-5956
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   น�คคง 0-7539-1250 08-1719-6610
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรินทร์   ชูศรี 0-7539-1250 08-1696-3831
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทวกฤต   ดิษฐรักษ์ 0-7539-1250 09-8085-1995
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญนำ�   บุญอริยวัฒน์ 0-7539-1250 08-0387-3475
สวป. พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์   เจียรศิริ 0-7539-1250 08-7380-1288
สว.สส. พ.ต.ท. สมใจ   โพธิ์ศรีทอง 0-7539-1250 08-4054-2957
สว.อก. พ.ต.ต. ธิคำ�พร   ห่อหุ้ม 0-7539-1250 08-7890-9893

สภ.พรหมคีรี     โทรศัพท์กล�ง  0-7539-6014     โทรส�รกล�ง  0-7539-6014   IP : 608135

ผกก. พ.ต.อ. นิกร   สมสุข 0-7539-6014 08-6335-1962
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บำ�รงค์   ส�มล 0-7539-6014 08-3397-3261
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมปอง   พรหมเรืองโชติ 0-7539-6014 08-9871-6492
พงส.หน.พงส. พ.ต.ท. กฤศ   สุขสุวรรณ 0-7539-6014 08-8760-8395
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เริงชัย    ร�ชกิจจ� 0-7539-6014 08-1084-7285
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พงส.ผนพ. พ.ต.ต. สมนึก   คงวัดใหม่ 0-7539-6014 08-9874-1753
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. บุญณรงค์   รัตนโกสัย 0-7539-6014 08-9867-9595
สวป. พ.ต.ท. อุทัย   วรรณโชติ 0-7539-6014 08-9971-4516
สวป. พ.ต.ท. เชษฐ�   นนทศรี 0-7539-6014 08-1787-2178
สว.สส. พ.ต.ท. อนุกร   ก�ญจนประดิษฐ์ 0-7539-6014 08-2275-9847
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ด�ร�วรรณ   หนูจันทร์ 0-7539-6014 08-6949-3226

สภ.ท่าศาลา    โทรศัพท์กล�ง  0-7533-0764  โทรส�รกล�ง  0-7552-1009, 0-7533-0764  IP : 608136
ผกก. พ.ต.อ. สำ�เริง    ชูกะนันท์ 0-7533-0764 [777] 08-9651-1170
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมัย   พรมพ�กล 0-7533-0764 [203] 08-5791-6021
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โกศล    ท่�สอน 0-7533-0764 [202] 08-1891-8092
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โสภณ   จำ�นงนิจ 0-7533-0764 08-6594-4371
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรุณ   จันทร์พูล 0-7533-0764 [301] 08-6120-8663
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   จำ�ป�ทอง 0-7533-0764 [301] 08-3639-9487
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   พิมเสน 0-7533-0764 08-1536-1222
สวป. พ.ต.ท. เรวัตร   แก้วจำ�รัส 0-7533-0764 08-7279-7379
สว.สส. พ.ต.ท. ณธรรศ   ม่วงแก้ว 0-7533-0764 08-9866-4946
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เพชร�   อนุจร 0-7533-0764 [500] 08-9682-6162

สภ.สิชล      โทรศัพท์กล�ง  0-7533-5503  โทรส�รกล�ง  0-7553-6474   IP : 608137
ผกก. พ.ต.อ. โชคดี   รักษ์วัฒนพงษ์ 0-7533-5503 08-1535-4122
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐวิทย์   โอทอง 0-7533-5503 08-9918-2517
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรัชญ�   จันทร์สมวงศ์ 0-7533-5503 08-9874-3219
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภิรมย์   เรืองรุ่ง 0-7533-5503 08-6277-7552
พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง วีระญ�   คชบริรักษ์ 0-7533-5503 08-5917-7601
สวป. พ.ต.ท. สุริยันต์   วิมลเมือง 0-7533-5503 08-1979-1635
สวป. พ.ต.ท. สุช�ติ   มีชัย 0-7533-5503 08-9617-0031
สว.สส. พ.ต.ท. อัชฌ�ส์    อ่อนศรีแก้ว 0-7533-5503 08-9599-8902
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จันทิม�   มณีฉ�ย 0-7533-5503 08-1521-9101

สภ.เปลี่ยน     โทรศัพท์กล�ง  0-7547-0710   โทรส�รกล�ง  0-7547-0711   IP : 608138
ผกก. พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   แทนม้วน 0-7547-0710-11 08-7281-7676
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัฒน์   คล้�ยด้วง 0-7547-0710-11 08-1968-4881
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   เดชช�ญชัยวงค์ 0-7547-0710-11 00-8338-8009
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชริส   พุทธกูล 0-7547-0710-11 09-3767-7737
สวป. พ.ต.ท. องอ�จ   หรี่รักษ์ 0-7547-0710-11 08-9867-1825
สว.สส. พ.ต.ท. ปรีช�   ทรัพย์มี 0-7547-0710-11 08-9866-4758
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง นงลักษณ์   พรหมฤทธิ์ 0-7547-0710-11 08-5571-1700

สภ.ขนอม    โทรศัพท์กล�ง  0-7552-9086   โทรส�รกล�ง  0-7552-9086   IP : 608139
ผกก. พ.ต.อ. สุขเกษม   นครวิลัย 0-7552-9086 08-1691-9657
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปิติพัฑณ์   อนัญลักษณ์ 0-7552-9086 08-4052-1422
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รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรุณ    ร่มสีนวล 0-7552-9086 08-1895-9369
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วชิรพันธ์   เกื้อแก้ว 0-7552-9086 08-1684-7992
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรพงษ์   ฝ่�ยร�ช 0-7552-9086 08-1272-3508
สวป. พ.ต.ท. สุชิน   ไชยแพทย์ 0-7532-6639 08-7886-5485
สวป. พ.ต.ท. เมี้ยน   เกิดทิพย์ 0-7552-9086 08-4450-3807
สว.สส. พ.ต.ท. ยุทธน�   บริพันธุ์ 0-7552-9086 08-8783-5801
สว.อก. พ.ต.ท. ทวี   มงคล 0-7552-9086 08-9288-8387

สภ.ชะอวด     โทรศัพท์กล�ง  0-7538-1299   โทรส�รกล�ง  0-7538-1389   IP : 608140

ผกก. พ.ต.อ. ธมนูญ   ไฝจู 0-7538-1299 08-6686-2336
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์   สุพรรณพงศ์ 0-7538-1299 08-1788-4172
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิริพร   ช่วยคุ้ม 0-7538-1299 08-4062-3237
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงศ์   จุลเรือง 0-7538-1299 08-2278-8563
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนันต์    เป�ะทองคำ� 0-7538-1299 08-6639-9528
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปรีช�  ฉิมภักดี 0-7538-1299 08-1271-5404
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรพล   ภักดี 0-7538-1299 08-4848-4978
สวป. พ.ต.ท. ฑวัต   ก�ฬศิริ 0-7538-1299 08-5477-8889
สวป. พ.ต.ท. ม�นิต  กิจหิรัญ 0-7538-1299 08-0716-1938
สว.สส. พ.ต.ท. สุรสิทธ์    ป�นทน 0 7538 1299 08-9645-5649
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พวงแก้ว   ม�นันตพงศ์ 0-7538-1299 08-4056-1170

สภ.ขอนหาด     โทรศัพท์กล�ง  0-7542-6013  โทรส�รกล�ง  0-7542-6013   IP : 608141

สว. พ.ต.ท. กฤษฎ�   สิทธิย�นันท์ 0-7542-6013 08-9896-8960
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปัญญ�   สันธ�นเดช� 0-7542-6013 08-5908-3451

สภ.ทุ่งสง     โทรศัพท์กล�ง  0-7541-1555  โทรส�รกล�ง  0-7541-1911   IP : 608142
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย    ซื่อต่อตระกูล 0-7541-1682 08-1979-1515
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สันติรักษ์   สัญพิบูลย์ 0-7541-1555 08-4849-2070
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รังสรรค์     สุขเกื้อ 0-7541-1555 08-1537-7373
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิษณุกร  จ�ดเมือง 0-7541-1555 08-9090-4848
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์     แก้วแสน 0-7541-1555 08-6274-9465
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ทกัษณิ     ภญิโญเทพประท�น 0-7541-1555 08-1367-4412
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สัมพันธ์   วัฒนสงค์ 0-7541-1555 08-4058-0460
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ทัศน์มน  สงค์แก้ว 0-7541-1555 08-4057-6840
สวป. พ.ต.ท. วัชระ    ปัญจะเภรี 0-7541-1555 08-9648-7583
สวป. พ.ต.ท. กรกต    พุฒนวล 0-7541-1555 08-1969-3822
สวป. พ.ต.ท. พล�กร   กิจวิจิตร 0-7541-1555 08-4309-5946
สวป. พ.ต.ท. สมพร    เพ็ชรหนองชุม 0-7541-1555 08-1958-2176
สว.สส. พ.ต.ต. ปฏิวัติ   ขุนรัง 0-7541-1716 08-6684-7469
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค  มณีฉ�ย 0-7541-2400 08-0692-8960
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สภ.กะปาง     โทรศัพท์กล�ง   0-7549-5155, 0-7549-5147    โทรส�รกล�ง  0-7549-5155   IP : 608143
ผกก. พ.ต.อ. สมคิด   ดำ�เกลี้ยง 0-7549-5155 08-1367-5246
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชนะ   เลิศจินตน�กิจ 0-7549-5155 08-9872-8075
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คมเดช   แสงแก้ว 0-7549-5155 08-9973-1318
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพันธ์   เดช�รัตน์ 0-7549-5155 08-5225-3001
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีรภัทร   ตรีเภรี 0-7549-5155 08-1958-7307
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ผจญ   เนียมรินทร์ 0-7549-5155 08-5571-1156
สวป. พ.ต.ท. ไตรสิทธ์   ว่องปลูกศิลป์ 0-7549-5155 08-9896-8948
สว.สส. พ.ต.ต. ธีระพล   ห่อหุ้ม 0-7549-5155 08-6266-1653
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ธัญนันท์   รัตนพงษ์ 0-7549-5155 08-1737-4178

สภ.ร่อนพิบูลย์     โทรศัพท์กล�ง  0-7544-1222     โทรส�รกล�ง  0-7544-1161   IP : 608144
ผกก. พ.ต.อ. นภดล   เพ็ชรข�วเขียว 0-7544-1222 08-1477-8380
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วินัย   คงประพันธ์ 0-7544-1222 08-1894-3447
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเชิญ   ชูเสือหึง    0-7544-1222 08-1970-8237
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิช�ติ    วินิจพงศ์ 0-7544-1222 08-1542-4772
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประส�ท   บุญละเอียด 0-7544-1222 08-1894-5817
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมชัย   รักษ์ศรีทอง 0-7544-1222 08-4846-6997
สวป. พ.ต.ท. ประสพ   ดำ�แก้ว 0-7544-1222 08-1968-3463
สวป. พ.ต.ต. ไพฑูรย์   อินทรพิบูลย์ 0-7544-1222 09-1435-6289
สว.สส. พ.ต.ท. ชัชชัย   แก้วอ่อน 0-7544-1222 08-1956-3038
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ   รัตนโสภณ 0-7544-1222 08-1958-0900

สภ.จุฬาภรณ์      โทรศัพท์กล�ง  0-7530-8238     โทรส�รกล�ง  0-7530-8238   IP : 608145
ผกก. พ.ต.อ. วีรช�ติ   คูห�มุข 0-7530-8238 08-9870-2472
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉลอง   คงอินทร์ 0-7530-8238 08-6003-6191
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวรรณ   ดำ�สิงห์ 0-7530-8238 08-4627-2831
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โกวิทย์   ปล้องบรรจง 0-7530-8238 08-9288-5310
สวป. พ.ต.ต. เผ่�เทพ   เรืองเต็ม 0-7530-8238 08-2119-4758
สว.สส. พ.ต.ท. พิทักษ์พล   สมพงศ์ 0-7530-8238 08-1897-4990
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อ�รีย์   ทับชุม 0-7530-8238 08-4064-4575

สภ.ทุ่งใหญ่     โทรศัพท์กล�ง  0-7548-9167     โทรส�รกล�ง  0-7548-9167   IP : 608146

ผกก. พ.ต.อ. สมโชค   จันทรมณี 0-7548-9167 08-1893-0056
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประจักษ์  รอดก�รทุกข์ 0-7548-9167 08-6272-2272
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรรณนพ   หนูเส้ง 0-7537-1241 08-1978-7760
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยภัทร   ศรีเรือง 0-7548-9167 08-4335-4447
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกษม   จอมพงค์ 0-7548-9167 08-0697-7989
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมเกียรติ   เทียบศรไชย 0-7548-9167 08-9873-7003
สวป. พ.ต.ท. ก่อเกียรติ   ทองนุ่น 0-7548-9167 08-5449-7407
สวป. พ.ต.ต. ไพโรจน์   เมืองสุวรรณ 0-7548-9167 08-0803-9997



ภ.8

550 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว.สส. พ.ต.ท. สุทน   ช้�งรบ 0-7548-9167 08-9728-0312
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชวนพิชญ์   ฤทธิรุตม์ 0-7548-9167 08-1956-4715

สภ.บางขัน     โทรศัพท์กล�ง  0-7537-1241     โทรส�รกล�ง  0-7537-1241   IP : 608147
ผกก. พ.ต.อ. สงบ   จันทร์สิงห์ 0-7537-1241 08-1895-3370
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรจิตร   ตะกรุดเดิม 0-7537-1241 08-7283-2744
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปิยภัทธ์   ศรีภ� 0-7537-1241 08-9133-3678
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ธ�นีรัตน์ 0-7537-1241 08-1326-6180
พงส.ผนก. ร.ต.อ. เสถียร   สงพร�หมณ์ 0-7537-1241 08-9546-2727
สวป. พ.ต.ต. เอกวิทย์   เกิดศิริ 0-7537-1241 08-4111-9460
สว.สส. พ.ต.ท. วชิระ   ทองบุญยัง 0-7537-1241 08-0648-5744
สว.อก. พ.ต.ต. อดุลย์   จันทร�ช 0-7537-1241 08-7283-6654

สภ.นาบอน     โทรศัพท์กล�ง  0-7549-1800     โทรส�รกล�ง  0-7549-1801   IP : 608148
ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   ก่อสกุล 0-7549-1800 08-1370-1659
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปฏิภ�ณ   ไชยรักษ์ 0-7549-1800 08-1370-2436
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชยันต์   รัตนพงษ์ 0-7549-1800 08-9287-3838
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประพฤติ    พูลศักดิ์ 0-7549-1800 08-1788-5063
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรดิษฐ์   ลีวังศรี 0-7549-1800 08-1797-7356
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักกฤษณ์   คงเรือง 0-7549-1800 08-1895-1074
สวป. พ.ต.ท. สุจินต์   รัตนพันธุ์ 0-7549-1800 08-6952-3266
สว.สส. พ.ต.ท. ส�โรจน์    มณีนิล 0-7549-1800 08-4057-9457
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ   ศิริพันธ์ 0-7549-1800 08-4847-0397

สภ.ฉวาง  โทรศัพท์กล�ง  0-7548-1177, 0-7548-1399  โทรส�รกล�ง  0-7548-1177, 0-7548-1399  IP : 608149
ผกก. พ.ต.อ. อนันต์    หริกจันทร์ 0-7548-1136 08-7881-4946
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิธิฤทธิ์   พรหมเจริญ 0-7548-1136 08-9588-1965
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพงศ์   ฉับพลัน 0-7548-1136 08-1093-3635
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจียร   ชูหนู 0-7548-1136 08-1477-4037
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ชโยฬ�ร 0-7548-1136 08-1085-5055
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   โสภ�ก�ร 0-7548-1136 08-1396-4334
สวป. พ.ต.ท. เอกอชิณน์ก�นต์  ก�ญจนเนตย�นนท์ 0-7548-1136 08-6266-3669
สวป. พ.ต.ท. วิชัย   ก�ญจนภักดิ์ 0-7548-1136 08-9729-0209
สว.สส. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   แสงมณี 0-7548-1136 08-1990-6345
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อ�รย�  จิน�ร�ช 0-7548-1136 08-3103-2169

สภ.ไม้เรียง      โทรศัพท์กล�ง  0-7548-0900    โทรส�รกล�ง  0-7548-0901   IP : 608150
ผกก. พ.ต.อ. มนัส   อินทรสุวรรณ 0-7548-0900 08-1081-5177
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภณัฐ   รัตนภิรมย์ 0-7548-0900 08-6476-5007
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรจิตร   วรศรี 0-7548-0900 08-9652-4454
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ลิขิต   รักไทรทอง 0-7548-0900 08-1891-7330
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีรพล   บุญยัง 0-7548-0900 08-9875-5963
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สวป. พ.ต.ท. พสิษฐ์   ทองจันทร์ฉัตร์ 0-7548-0900 08-1689-7512
สว.สส. พ.ต.ท. กษิดิ์เดช   ช�ญกัน 0-7548-0900 08-9652-0393
สว.อก. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   พุฒด้วง 0-7548-0900 08-9906-6770

สภ.ถ�้าพรรณรา      โทรศัพท์กล�ง  0-7530-6019     โทรส�รกล�ง  0-7530-6019   IP : 608151
ผกก. พ.ต.อ. พิรุณ   กลัดทอง 0-7530-6019 08-1978-5097
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สันติ   คงศรี 0-7530-6019 08-1958-8525
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   ยันต์วิเศษ 0-7530-6019 08-7525-3865
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บัณฑิต   สุขะวิศิษฐ์ 0-7530-6019 08-1893-6472
พงส.ผนก. ร.ต.อ. นุกูล   แก้วปลอด 0-7530-6019 08-1569-2540
สวป. พ.ต.ท. ทักษิณ   ภ�พสวัสดิ์ 0-7530-6019 08-5795-1787
สว.สส. พ.ต.ท. สงัด   ตุ้งซี่ 0-7530-6019 08-1978-8320
สว.อก. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   เจริญพงศ์ 0-7530-6019 08-9648-2777

สภ.พิปูน      โทรศัพท์กล�ง  0-7549-9008     โทรส�รกล�ง  0-7549-9008   IP : 608152
ผกก. พ.ต.อ. สุตรีธ�   อ่อนสด 0-7549-9008 08-9652-2300
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วันชัย   พุทธ�นุ 0-7549-9008 08-9866-6060
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิธ�น   ภูมี 0-7549-9008 08-9866-2589
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพร   สุวรรณ 0-7549-9008 08-1691-1637
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญยุทธ   ทองสร้อย 0-7549-9008 08-1956-2644
สวป. พ.ต.ท. ประยงค์   เห็นพร้อม 0-7549-9008 08-9975-5459
สว.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์   อุ่นนวล 0-7549-9008 08-9587-2467
สว.อก. พ.ต.ท. วิโชติ   ศรีทองฉิม 0-7549-9008 08-6274-2884

สภ.ปากพนัง     โทรศัพท์กล�ง  0-7551-7397    โทรส�รกล�ง  0-7551-7227   IP : 608153
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์    แก้วมี 0-7551-7397 08-7265-8334
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วสันต์      แต่งเกลี้ยง 0-7551-7398 08-1894-5694
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เถลิงศักดิ์   บุญช่วย 0-7551-7397 08-1535-4643
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกรียงไกร   ไกรแก้ว 0-7551-7397 08-4633-5175
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จรูญ   ดำ�จันทร์ 0-7551-7397 08-6684-4938
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นครินทร์   มุกรินละไมม�ด 0-7551-7397 08-6290-5004
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพรัตน์    จิรักษ� 0-7551-7397 08-1728-0490
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุชีพ   นวลศรี 0-7551-7397 08-9723-4676
สวป. พ.ต.ต. เจริญ   ศรีหรัญ 0-7551-7397 08-7888-5996
สวป. ร.ต.อ. ธนกร   แก้วถ�วร 0-7551-7397 08-1956-9419
สว.สส. พ.ต.ท. วรโชค  ว�จ�สุจริต 0-7551-7397 08-9963-2067
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ครองขวัญ   ส�ยล 0-7551-7397 09-5419-2978

สภ.เกาะทวด     โทรศัพท์กล�ง  0-7546-6083    โทรส�รกล�ง  0-7546-6083   IP : 608154
สว. พ.ต.ท. สุดลย�   พัฒนะปร�ชญ์ 0-7546-6083 08-1485-4015
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิงห์หล   วิโรจน์กุล 0-7546-6083 08-9592-2886
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บุญเรือน   ป�นหนู 0-7546-6083 08-7883-3085
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สภ.เชียรใหญ่     โทรศัพท์กล�ง  0-7538-6122    โทรส�รกล�ง  0-7538-6122   IP : 608155

ผกก. พ.ต.อ. วัฒน�   ประสมทรัพย์ 0-7536-6122 08-1858-1019
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิวัฒน์   คงด้วง 0-7536-6122 08-1958-0218
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ดีลิ่น 0-7536-6122 08-1797-9269
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ดำ�รงค์   สงช่วย 0-7536-6122 08-1798-9966
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เทียนชัย   สะสิสุวรรณ 0-7536-6122 08-1978-6029
สวป. พ.ต.ต. ส�ยัณห์   หนูยิ้มซ้�ย 0-7536-6122 08-4398-7217
สว.สส. พ.ต.ท. บรรจบ   สงณรงค์ 0-7536-6122 08-1686-1271
สว.อก. พ.ต.ท. สุวิทย์   จอนเอียด 0-7536-6122 08-4440-4406

สภ.การะเกด     โทรศัพท์กล�ง  0-7536-2489     โทรส�รกล�ง  0-7536-2490   IP : 608156
สวญ. พ.ต.ท. วุฒิพงษ์   ฐิติสโรช 0-7536-2489 08-1894-9834
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูเทพ   ชุมศรี 0-7536-2489 09-3626-6744
สวป. พ.ต.ต. จักรินทร์  อักษรรัตน์ 0-7536-2489 08-3176-5788
สว.สส. พ.ต.ท. ประภ�ส  รอดเกลี้ยง 0-7536-2489 08-1797-5507

สภ.หัวไทร     โทรศัพท์กล�ง  0-7538-9009, 0-7538-9389     โทรส�รกล�ง  0-7538-9009   IP : 608157

ผกก. พ.ต.อ. ประวิทย์   จันทบัตร 0-7538-9009 08-1085-3760
รอง ผกก.ปป. พ.ต.ท. วินิจฉัย   ชมประคต 0-7538-9009 08-9871-5760
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธงชัย   เพชรแก้ว 0-7538-9009 08-1476-6424
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วุธ   วรรษ�วุธ 0-7538-9009 09-3682-9972
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยวุธ   ศรีวิเลิศ 0-7538-9009 08-1271-5952
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์    นวลสง 0-7538-9009 08-2811-6082
สวป. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ  จันทร์เรือง 0-7538-9009 08-9725-0944
สว.สส. พ.ต.ท. ชำ�ลอง   เมืองก�ญจน์ 0-7538-9009 08-0718-0628
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ณัฐด�   นิลพัต 0-7538-9009 08-6476-5946

สภ.เขาพังไกร     โทรศัพท์กล�ง  0-7576-7077     โทรส�รกล�ง  0-7576-7077   IP : 608158
สวญ. พ.ต.ท. ยรรยง   หิรัญบูรณะ 0-7576-7077 08-1676-6726
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนันท์พงษ์   จันทร์ทองแก้ว 0-7576-7077 08-1082-0973
สวป. พ.ต.ท. วิเวก   นัสฐ�น 0-7576-7077 08-4065-9044
สว.สส. พ.ต.ท. สันชัย   แก้วสุวรรณ์ 0-7576-7077 08-1787-7314

สภ.บางนบ     โทรศัพท์กล�ง  0-7576-6066, 0-7576-6077    โทรส�รกล�ง  0-7576-6066   IP : 608159
สว. พ.ต.ท. สุริย�   ศรีแฉล้ม 0-7576-6066 08-5787-0707
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อธิป   น�คมณี 0-7576-6066 08-4843-2699

สภ.เฉลิมพระเกียรติ     โทรศัพท์กล�ง  0-7577-2621     โทรส�รกล�ง  0-7577-2621   IP : 608160
ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   สังฆมิตกล 0-7577-2621 08-9599-2744
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุรักษ์   อิ่มละเอียด 0-7577-2621 08-9201-1771
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัย   เพชรคงบุญ 0-7577-2621 08-9646-3402
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พีระพงศ์   ยอดสุร�งค์ 0-7577-2621 08-7888-7314
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิสิทธิ์   สุวรรณรัตน์ 0-7577-2621 08-4077-6650
สวป. พ.ต.ท. สนั่น   มณีฉ�ย 0-7577-2621 08-9200-2818
สว.สส. พ.ต.ท. สมเดช   ดินเด็ม 0-7577-2621 08-1797-3584
สว.อก. พ.ต.ท. ประสงค์   ทองข�ว 0-7577-2621 08-9651-5523

สภ.นบพิต�า      โทรศัพท์กล�ง  0-7530-7201    โทรส�รกล�ง  0-7530-7201   IP : 608161
ผกก. พ.ต.ท. ประวิทย์   เขียวไสว 0-7530-7201 08-2734-0593
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรัชญ�ชัย   อ้วนเส้ง 0-7530-7201 08-7475-0330
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกรียงไกร   โพธิ์ประสิทธิ์ 0-7530-7201 08-1895-5700
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจักษ์   ห�ญทอง 0-7530-7201 08-1979-9105
สวป. พ.ต.ท. ดำ�รงค์   วงษ์คลัง 0-7530-7201 08-9730-5849
สว.สส. พ.ต.ท. นิตย์   ก�ญจนวงศ์ 0-7530-7201 08-7881-4980
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง  วรรณวิมล  ชำ�น�ญ 0-7530-7201 08-7284-9466

สภ.ช้างกลาง      โทรศัพท์กล�ง  0-7544-5711    โทรส�รกล�ง  0-7544-5712    IP : 608162
ผกก. พ.ต.ท. ปรีช�   เต็งรัง 0-7544-5711 08-1370-2850
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จุมพล   คณ�นุรักษ์ 0-7544-5711 08-1928-7238
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมวัน   วรรณสถิตย์ 0-7544-5711 08-1895-7503
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ณฐภูมินทร์   สรรพศิริกุล 0-7544-5711 08-9509-0863
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิชัย   ภู่พรหมมินทร์ 0-7544-5711 00-8968-3576
สวป. พ.ต.ต. สุนันท์   น�คนิค�ม 0-7544-5711 08-9874-6587
สว.สส. พ.ต.ท. ธนิต   เพชรชู 0-7544-5711 08-9049-8862
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์   ช่วยชัย 0-7544-5711 08-9724-1161

ต�ารวจภูธรจังหวัดพังงา	 Phangnga	Provincial	Police	
ถนนบริรักษ์บ�ารุง  ต�าบลท้ายช้าง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์กลาง  0-7641-2075  โทรสารกลาง  0-7641-1328, 0-7641-4346   IP : 608163

Web Site :  http://pangngapolice.com/    E-mail : phanghga@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ชลิต   แก้วยะรัตน์ 0-7641-1061 08-1737-5838
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรวิทย์   ป�นปรุง 0-7643-0549 08-1891-7848
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉัฐวัชร   เทว�หุดี 0-7643-0453 08-1737-3224
รอง ผบก. พ.ต.อ. โชติ   ชิดไชย 0-7641-2075 08-1970-2523
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรัฐช�   ถมปัทม์ 0-7643-0503 08-1893-8989
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิฑูรย์   กองสุดใจ 0-7641-2075 08-1537-1155
น�ยตำ�รวจติดต�ม ผบก.ฯ ร.ต.อ.หญิง อโนทัย   เกตตะพันธุ์ 0-7641-1061 08-9977-2223

ฝ่ายอ�านวยการ      โทรศัพท์กล�ง  0-7641-2075
ผกก. พ.ต.อ. ธีระศักดิ์   ธรรมสถิต 0-7643-0503 08-1774-3970
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิเชียร   สุขเปล่ง 0-7641-3570 08-1957-8937
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุรงค์   ลัดด�แย้ม - 08-9474-0051
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สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ต. สมพร   วุฒิเศรษฐ์ 0-7641-3568 08-1693-2575
สว.(ขทส.) ร.ต.อ.หญิง อโนทัย   เกตตะพันธุ์ 0-7641-3832 08-9977-2223
สว.(ยศ.) พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   รัตน�พร 0-7641-3570 08-9452-0392
สว.(กบ.) พ.ต.ท. ธัชกฤช   ฤทธิ์เนื่อง 0-7641-1398 08-1691-1369
สว.(ปป.) พ.ต.ต. ชินชัยพงศ์   ทิพย์ภักดี 0-7641-3570 08-1893-7775
สว.(งป.กง.) พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤต�   แซ่อ่อง 0-7643-0343 09-0797-2975
สว.(คด.วน.) พ.ต.ท. มงคล   ทองคำ� 0-7641-2075 08-1895-4605

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สวัสดิ์   สุทธมงคล 0-7641-3571 08-1979-4090
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสน่ห์   ป�นมี 0-7641-3571 08-5785-4692
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภชัย   เกื้อเส้ง 0-7641-3571 08-1893-0098

กองก�ากับการสืบสวน    โทรศัพท์กล�ง  0-7641-3569, 0-7641-3409
ผกก.สส. พ.ต.อ. เอกวุฒิ   เสน่ห์พร 0-7641-3409 08-0463-0999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วินัย   คงแก้ว 0-7641-3409 08-1535-7474
สว. พ.ต.ท. ภัทร�วุธ   อ่อนช่วย 0-7641-3409 08-4052-2899
สว. พ.ต.ท. พงษ์พันธ์   ศิริภัทรนุกูล 0-7641-3409 08-1619-6208
สว.(191) ร.ต.อ. บุญชัย   เจริญหัตถกิจ 0-7641-3409 08-4625-3281

สภ.เมืองพังงา  โทรศัพท์กล�ง  0-7641-2073, 0-7643-0390, 0-7641-1817  โทรส�รกล�ง 0-7643-0535 IP : 608164
ผกก. พ.ต.อ. จิรภัทร   โพธิ์ชนะพันธุ์ 0-7641-2073 08-4376-1771
พงส.ผทค. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.อ. สุวรรณ   น�ทอง 0-7641-2073 08-1606-0394
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์   สุทิน 0-7641-2073 08-6950-0440
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจนภพ   บุตรกินรี 0-7641-2073 08-9925-9286
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เสน่ห์   อุโคตร 0-7641-2073 08-1691-1795
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิทย�   สินเจริญ 0-7641-2073 08-5330-0886
สวป. พ.ต.ท. จรูญ   รวงผึ้ง 0-7641-2073 08-1497-5033
สวป. พ.ต.ท. ธนศักดิ์   กลับรอด 0-7641-2073 09-6830-5840
สวป. พ.ต.ต. สมพร   สุรินทร์ 0-7641-2073 08-3399-9372
สว.สส. พ.ต.ท. ฤทธิศักดิ์   พลศิริ 0-7641-2073 08-1895-1852
สว.จร. พ.ต.ท. อนิรุทธ์   พุฒนวล 0-7641-2073 08-1897-7539
สว.อก. พ.ต.ท. ชนะภัย   ศิริเพิ่มพูลธรรม 0-7641-2073 08-7266-1050

สภ.ทุ่งคาโงก      โทรศัพท์กล�ง  0-7645-0473    โทรส�รกล�ง  0-7645-0472   IP : 608165
ผกก. พ.ต.อ. สัญญ�   ประกอบผล 0-7645-0473 08-9924-7332
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภครพล   ศรีสุข 0-7645-0473 08-1989-8483
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิริวัฒน์   อินทร์ยิ้ม 0-7645-0473 08-1891-2828
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สรรพวัฒน์   สุขศิริ 0-7645-0473 08-7889-8060
พงส.ผนก. พ.ต.ท. บรรด�ศักดิ์   ศรีเลิศ 0-7645-0473 08-9294-5427
สวป. พ.ต.ท. จำ�เรียง   แก้วต� 0-7645-0473 08-1956-4281
สว.สส. พ.ต.ต. ชัยวัฒน์   พะมณี 0-7645-0473 08-5691-7002
สว.อก. พ.ต.ต. สุวรรณ   จันทวงศ์ 0-7645-0473 08-6866-2482
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สภ.ทับปุด     โทรศัพท์กล�ง  0-7644-2036    โทรส�รกล�ง  0-7644-2032   IP : 608169
ผกก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   แก้วพรหม 0-7644-2036  08-3280-0988
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนัส   ผลศรัทธ� 0-7644-2036  08-7832-8081
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรกฤช   แต้วัฒน� 0-7644-2036  08-1597-7825
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ไชย�   ศรีม�ล� 0-7644-2036  08-1956-1139
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไชยย�    เสกสรรค์ 0-7644-2036  08-7162-6664
สวป. พ.ต.ท. วสุเวธน์   นิตยวิมล 0-7644-2036  08-1326-8339
สว.สส. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   สุดรักษ์ 0-7644-2036  08-9974-9003
สว.อก. พ.ต.ต. ปรีช�   บุญม�ก 0-7644-2036  08-4197-3858

สภ.ตะกั่วทุ่ง        โทรศัพท์กล�ง  0-7649-6531   โทรส�รกล�ง  0-7649-6531   IP : 608166
ผกก. พ.ต.อ. ศิริศักดิ์   ว�สะศิริ 0-7649-6531 08-1979-3700
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิวัฒน์   ชำ�น�ญกิจ 0-7649-6531 08-6950-5505
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   ชุมเหมือน 0-7649-6531 09-0869-0130
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมคิด   ข�วสังข์ 0-7649-6531 09-3641-5919
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติภูมิ   ถิ่นถล�ง 0-7649-6531 08-9728-1451
สวป. พ.ต.ท. พรหมพันธุ์   น�ดำ�รงสุข 0-7649-6531 08-1782-9983
สว.สส. พ.ต.ต. พันธนันท์   แสงทอง 0-7649-6531 09-3584-0227
สว.อก. พ.ต.ท. เลิศ   โพธิ์ขว�ง 0-7649-6531 08-1958-9900

สภ.โคกกลอย     โทรศัพท์กล�ง  0-7658-1490      โทรส�รกล�ง  0-7658-1920   IP : 608167
ผกก. พ.ต.อ. สถิตย์   พรมอุทัย 0-7658-1490   08-1636-9988
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุกิจ   สุวรรณเทวะคุปต์ 0-7658-1490   08-1895-4214
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิจักขณ์   ต�รมย์ 0-7658-1490   08-1691-9225
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ปฏิภ�ณ   วิศ�ล 0-7658-1490   08-1893-8280
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรเทพ   พุฏลือช� 0-7658-1490   08-9726-2113
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สุทธิพงศ์   รอดสง 0-7658-1490   08-1828-3613
สวป. ร.ต.อ. ประญัติ   พงศ์ประยูร 0-7658-1490   08-1979-3312
สว.สส. พ.ต.ท. จำ�นันท์   ยิ่งวัฒน� 0-7658-1490   08-2814-9190
สว.อก. พ.ต.ท. อุดม   ผอมนุ่ม 0-7658-1490   08-1979-1847

สภ.ท้ายเหมือง     โทรศัพท์กล�ง  0-7657-2069    โทรส�รกล�ง  0-7657-1799    IP : 608168
ผกก. พ.ต.อ. สมยศ   สีห�บัว 0-7657-2069 08-1979-4331
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฐปนพัฒน์   จ�ตุรนต์พันธ์ 0-7657-2069 08-4555-8791
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พัสกร   รุมชเน�ว์ 0-7657-2069 08-8768-2911
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สุภ�พ   ดิสระ 0-7657-2069 08-7272-7943
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ชัยยุทธ   บุญใหญ่ 0-7657-2069 08-1368-1536
สวป. พ.ต.ท. จิระวัฒน์   ส�ระรัมย์ 0-7657-2069 08-1341-7797
สวป. พ.ต.ท. ชวนนิทร์   วิทย�เจษฎ�ธนภัต 0-7657-2069 08-1958-3378
สวป. พ.ต.ต. สุริย�   ทองสุวรรณ 0-7657-2069 08-6267-9148
สว.สส. พ.ต.ท. อุทัย   เพชรอ�วุธ 0-7657-2069 08-5692-8211
สว.อก. พ.ต.ท. เฉลิม   เสือจร 0-7657-2069 08-7156-8988
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สภ.เกาะยาว     โทรศัพท์กล�ง  0-7659-7123   โทรส�รกล�ง  0-7659-7123   IP : 608170

ผกก. พ.ต.อ. จิรศักดิ์   เสียมศักดิ์ 0-7659-7123 08-1894-1919
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รักษ์   สิทธิสุร�ษฎร์ 0-7659-7123 08-7268-5239
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิรเดช   กวินกิจ 0-7659-7123 08-1397-1705
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อดุลย์   นิรภัย 0-7659-7123 08-1569-9648
สวป. พ.ต.ท. อนันตโชติ   ธรรมโชติอิสระ 0-7659-7123 08-3182-0062
สว.สส. พ.ต.ต. สมโภช   บุญพุ่ม 0-7659-7123 08-9650-3166
สว.อก. พ.ต.ต. เอกชัย   สุทธิพิทักษ์ 0-7659-7123 08-9466-9056

สภ.ตะกั่วป่า     โทรศัพท์กล�ง  0-7642-4609    โทรส�รกล�ง  0-7642-1113   IP : 608173

ผกก. พ.ต.อ. กฤตภ�ส   เดชอินทรศร 0-7642-4609 08-5900-0060
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรวิทย์   ย�ม�รี 0-7642-4609 08-1078-9575
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   ทองทิพย์ 0-7642-4609 08-6072-2270
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นิพนธ์   ญ�ณไพศ�ล 0-7642-4609 08-1797-0154
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนันต์   เกื้อบุญแก้ว 0-7642-4609 08-6690-4995
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สร�วุธ   สูงสง่� 0-7642-4609 08-1787-3328
สวป. พ.ต.ท. อัครเดช   ศุกระก�ญจน์ 0-7642-4609 08-1539-9106
สวป. พ.ต.ท. ประกิจ   นิโครท� 0-7642-4609 08-9799-9351
สว.สส. พ.ต.ต. ประเทือง   ช้�งสุวรรณ 0-7642-4609 08-1326-3177
สว.อก. ร.ต.อ. ปุริมพัฒน์   ธน�พันธ์ศิริ 0-7642-4609 08-3666-6659

สภ.คุระบุรี     โทรศัพท์กล�ง  0-7649-1277      โทรส�รกล�ง  0-7649-1276   IP : 608171
ผกก. พ.ต.อ. ธีรยุทธ   สันติวิสัฎฐ์ 0-7649-1277 08-9466-1964
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ลักษณ�วงศ์   รำ�แพนสุวรรณ 0-7649-1277 08-1737-4511
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภ�ณุพันธ์   โชติพินทุ 0-7649-1277 08-1693-6109
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. อรุณ   โสภ�ก�ร 0-7649-1277 08-1078-3644
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ก่อเกียรติ   บุญปลอด 0-7649-1277 09-0972-9495
สวป. พ.ต.ท. สมบัติ   ธน�วุฒิ 0-7649-1277 09-3636-5105
สวป. พ.ต.ต. จำ�ลอง   สม�นญ�ติ 0-7649-1277 08-9742-4588
สว.สส. พ.ต.ต. ทวี   จันทร์แก้ว 0-7649-1277 08-1609-6251
สว.อก. พ.ต.ท. บุญเกื้อ   จงจิตร 0-7649-1277 08-9874-0511

สภ.กะปง      โทรศัพท์กล�ง  0-7649-9125    โทรส�รกล�ง  0-7649-9378   IP : 608172
ผกก. พ.ต.อ. จรัส   เจริญกุล 0-7649-9125 08-1956-6282
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยพจน์   เหล่�ปทุมวิโรจน์ 0-7649-9125 09-5636-9596
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐพล   พันธ์ประทุม 0-7649-9125 08-9866-3580
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นิภัทร์พล   จันทร์กระจ่�ง 0-7649-9125 08-1737-4831
สวป. พ.ต.ท. ช�ญศักดิ์   วงษ์สิงห์ 0-7649-9125 08-1963-9793
สว.สส. พ.ต.ต. วินิจ   มีสวัสดิ์ 0-7649-9125 08-0700-9944
สว.อก. ร.ต.อ. ประจบ   รองรัตน์ 0-7649-9125 08-9731-0504
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สภ.ตลาดใหญ่     โทรศัพท์กล�ง  0-7642-1117    โทรส�รกล�ง  0-7642-1330   IP : 608174
สวญ. พ.ต.ท. ทศพล   ง�มคณะ 0-7642-1117 08-1397-5321
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. นนน   พิทักษ์กุลธร 0-7642-1117 08-1415-2424
สวป. พ.ต.ท. โยคิน   จันคง 0-7642-1117 09-0863-7975
สว.สส. พ.ต.ต. สมมิตร   บัวม�ศ 0-7642-1117 08-5135-0602

สภ.เขาหลัก      โทรศัพท์กล�ง   0-7648-7519    โทรส�รกล�ง  0-7648-7519    IP : 608175
สวญ. พ.ต.ท. ธเนศร์   พวงมณี 0-7648-7519 08-1476-7599
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ประกอบ   บุญขวัญ 0-7648-7519 08-9724-8124
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธงชัย   มติธรรม 0-7648-7519 08-1691-2289
สวป. พ.ต.ท. บัณฑิต   หัตถพิถีพันธุ์ 0-7648-7519 09-1524-6456
สว.สส. พ.ต.ต. ปรัชญ์   เพ็ชรพันธุ์ 0-7648-7519 08-5810-4258

ต�ารวจภูธรจังหวัดระนอง	 Ranong	Provincial	Police	
182/17  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลบางริ้น  อ�าเภอเมือง  จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์กลาง  0-7781-1987   โทรสารกลาง  0-7781-1987    IP : 608187   

Web Site : http:// www.ranong.police.go.th/       E-mail : ranong@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. นรินทร์   บุษยวิทย์   0-7782-1200          08-1891-8154
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุสรณ์   ง�มชื่น 0-7781-2332 08-1533-1798
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดิษร   ตันเพชรทองกุล  0-7782-5303 08-1892-5267
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษศักดิ์   สงมูลน�ค   0-7782-3880 08-1869-9911
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมคะเน   โพธิ์ศรี 0-7782-3881 08-1880-9935
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุริย�  รัตนก�ญจนพันธ์  0-7782-5171 08-1271-0930

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. กฤตัชญ์  บำ�รุงรัตนยศ - 08-5951-9656
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิวัชร   อยู่ยืนยง   - 08-1956-3494
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนินทร์   จินเดหว�   0-7782-3698            08-9733-2457
สว. พ.ต.ท.หญิง อรนุช   กลิ่นหอม 0-7782-3698            08-9894-2990
สว. พ.ต.ต. วรุฒ   ส�เหล็ม 0-7781-1173 08-0140-0151
สว. พ.ต.ท. ประทีป   จิระโร 0-7781-2856 08-9504-2549
สว. ร.ต.อ. พนมกร   แก้วบรรจง 0-7782-3879 08-9199-3497
สว. พ.ต.ต. สุช�ติ   สงเอียด 0-7781-2871 08-7969-7167
สว. พ.ต.ต.หญิง ศุภลักษณ์   อ่วมทอง 0-7782-2872 08-7273-4364
สว. พ.ต.ท. มนูญ   ยอดเอียด - 08-9972-7343

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. เชิดพงษ์   ชิวปรีช� 0-7782-2188           08-6903-6666
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุเทพ   เกษตรทอง 0-7782-2188           08-6828-5680
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุภ�ษิต   แสงจันทร์ 0-7782-2188           08-4861-6937
สว. พ.ต.ท. เนติวุฒิ   ดีแก้ว 0-7782-2188           08-9018-2385
สว.(นปพ.) พ.ต.ต. ทวีศักดิ์    ยองเข 0-7782-2188           08-0666-9959
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สว. ร.ต.อ. ปร�โมทย์   ผ�สุก 0-7782-2188           08-9410-8392
สว.191 พ.ต.ท. อ�รมณ์   แช่มเกษม 0-7781-1987 09-3763-4242

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมคิด   รักเวช 0-7782-3884           08-1890-8480

สภ.เมอืงระนอง      โทรศัพท์กล�ง  0-7781-1273, 0-7782-1681    โทรส�รกล�ง  0-7781-1473  IP : 608188
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   อิ่มใจ 0-7782-1681 08-3389-6369
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมบัติ    ชุมพล 0-7782-1681 08-1737-3655
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรพรหม   จักษุรักษ์ 0-7782-1681 08-1689-4576
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรชัย   ประสพจันทร์ 0-7782-1681 08-9022-7835
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�โนชญ์   บุญสม 0-7782-1681 08-7890-7828
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรศักดิ์  จินตน� 0-7782-1681 08-1187-6197
สวป. พ.ต.ท. วัชรินทร์   หนูหลง 0-7782-1681 08-1272-2312
สวป. พ.ต.ท. นำ�ชัย   พุ่มแสง 0-7782-1681 08-1541-5224
สวป. พ.ต.ต. ส�นิตย์   ผอมสวัสดิ์ 0-7782-1681 08-1326-8377
สว.สส. พ.ต.ท. ยุทธน�   ทองป�น 0-7782-1681 08-0727-6456
สว.จร. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   รอดไกร 0-7782-1681 08-6535-1261
สว.อก. พ.ต.ต. ธรรมรัตน์  บุญสนอง 0-7782-1681 08-1081-4475

สภ.ปากน�้า      โทรศัพท์กล�ง  0-7781-1097     โทรส�รกล�ง  0-7782-3867   IP : 608189
ผกก. พ.ต.อ. เรืองเดช   สุวรรณพิกุล 0-7781-1097 08-4559-9698
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สินชัย   ศรีคำ�ขลิบ 0-7781-1097 08-1979-2659
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   บุญทับ 0-7781-1097 08-9013-8717
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ช�ย   ผะอบเพ็ชร์ 0-7781-1097 08-1892-9849
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วุฒิพนธ์   ดิ้นทอง 0-7781-1097 08-6685-6804
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพร   พวงทอง 0-7781-1097 08-9871-7822
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�ทิตย์   เอกม�นพ 0-7781-1097 08-9730-5974
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุวิทย์   จิตต์เอื้อเฟื้อ 0-7781-1097 08-8380-3897
สวป. พ.ต.ท. พรชัย   สุขหงษ์ 0-7781-1097           08-1892-3412
สวป. พ.ต.ท. เกียรติก้อง   หนูจันทร์ 0-7781-1097           08-9200-3543
สว.สส. พ.ต.ท. ป�รุส   ส�ม�รถ 0-7781-1097 08-9151-5535
สว.อก. พ.ต.ท. ถ�วร  วงศ์ฤคเวช 0-7781-1097 08-9870-5007

สภ.ราชกรูด      โทรศัพท์กล�ง 0-7784-0215    โทรส�รกล�ง  0-7784-0215   IP : 608190
ผกก. พ.ต.อ. ชัยพิสิทธิ์   สิทธิชัย 0-7784-0215 08-1787-4322
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เชษฐรัตน์  ช�ตะรักษ์ 0-7784-0215 08-1086-2752
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีรพัฒน์   ติงหงะ 0-7784-0215 08-4305-8955
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สรศักดิ์   มั่นเกษม 0-7784-0215 08-6953-6494
สวป. พ.ต.ต. นพรุจ   สุขกรี 0-7784-0215 08-6286-3065
สว.สส. พ.ต.ท. ไชยณรงค์   ส�ยสุวรรณ์ 0-7784-0215 08-6399-9888
สว.อก.  พ.ต.ท. อธิศ   ภักดีน�มฉวี  0-7784-0215 09-0192-4791
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.กระบุรี     โทรศัพท์กล�ง 0-7789-1249    โทรส�รกล�ง  0-7789-1245    IP : 608191
ผกก. พ.ต.อ. อรัญ   มห�ทรัพย์ 0-7789-1249 08-1895-7335
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สกล   บัณฑิตศักดิ์ 0-7789-1249 08-1895-4072
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีรวรรธ   รักธรรม 0-7789-1249 08-9648-8785
พงส.ผนพ.(หน.พงส.) พ.ต.ท. อรัญ   สถ�ผล 0-7789-1249 08-1370-6075
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัลลภ   สุขน�น 0-7789-1249 08-6691-0831
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยงค์ยุทธ   ใหม่ด้วง 0-7789-1249 08-1693-6722
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สันต์   แสงแก้วพะเน�ว์ 0-7789-1249 08-6690-7263
สวป. พ.ต.ต. นอง   ทองศรี 0-7789-1249 08-1367-8848
สว.สส. พ.ต.ท. สุธรรม   ช�วสวน 0-7789-1249 08-6944-9370
สว.อก. พ.ต.ท. โสพรรณ   พินิจกุล 0-7789-1249 08-1367-9631

สภ.ปากจั่น      โทรศัพท์กล�ง  0-7787-3512    โทรส�รกล�ง  0-7787-3512   IP : 608192
ผกก. พ.ต.อ. สำ�ร�ญ   อุชุภ�พ 0-7787-3512 09-3789-6553
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยณรงค์  แก้วอยู่ 0-7787-3512 08-1831-7340
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   กอบุตร 0-7787-3512 08-6754-9594
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริศักดิ์   หฤรักษ์    0-7787-3512 08-6267-3344
สวป. พ.ต.ท. น�วิน   พยัฆยุทธิ์ 0-7787-3512 08-1787-1031
สวป. พ.ต.ต. นันทชัย   ชูชื่น 0-7787-3512 08-7630-9557
สว.สส. พ.ต.ท. วินัย   เนื้อเขียว 0-7787-3512 08-1894-6043
สว.อก. พ.ต.ท. ศิริพงศ์   ไกรเชนทร์ 0-7787-3512 08-6870-3579

สภ.กะเปอร์         โทรศัพท์กล�ง  0-7789-7004    โทรส�รกล�ง  0-7789-7004   IP : 608193
ผกก. พ.ต.อ. สงกร�นต์   เพชรน้อย 0-7789-7004 08-1891-6011
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คะนอง   เน�ว์สุวรรณ 0-7789-7004 08-4841-0650
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�   หอมจันทร์ 0-7789-7004 08-1978-6745
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิช�ติ   ดอกไม้ทอง 0-7789-7004 08-6165-7798
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โชคดี   มัชฌิม 0-7789-7004 08-9292-5677
สวป. พ.ต.ท. ชัยณรงค์    สังวริ 0-7789-7004 08-5744-8238
สว.สส. ร.ต.อ. กฤษ   แท้สูงเนิน 0-7789-7004 09-3581-4621
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ชลนที   สุขเกตุ 0-7789-7004 09-5429-3428

สภ.ละอุ่น      โทรศัพท์กล�ง  0-7789-9336     โทรส�รกล�ง  0-7789-9336   IP : 608194  

ผกก. พ.ต.อ. เสกสันต์   แก้วสว่�ง 0-7789-9336 08-1979-3101
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญส่ง   ขวัญซ้�ย 0-7789-9336 09-1527-9902
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูวสิษฏ์  วังแก้ว 0-7789-9336 08-0986-7672
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ค์เรศ   ฤกษ์ม�ก 0-7789-9336 08-7897-0655
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิชิต   สุนทร 0-7789-9336 08-9987-2699
สวป. พ.ต.ท. เดชศักดิ์   เชิดชูศักดิ์ 0-7789-9336 08-1535-8878
สว.สส. พ.ต.ต. สนอง   ประมวลศิลป์ 0-7789-9336 08-4398-2200
สว.อก. พ.ต.ท. อภินันท์   เจริญยัง 0-7789-9336 06-2089-0164
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สภ.บางแก้ว      โทรศัพท์กล�ง  0-7784-7107    โทรส�รกล�ง  0-7784-7107   IP : 608195
สว. พ.ต.ท. ถ�วร   อัมพันธ์ 0-7784-7107 08-4051-5822
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ส�คร   ยังอุ่น 0-7784-7107 08-9871-6781
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรีช�  กรรมแต่ง 0-7784-7107 08-4057-3691
สภ.สุขส�าราญ     โทรศัพท์กล�ง 0-7789-3129    โทรส�รกล�ง  0-7789-3129   IP : 608196
ผกก. พ.ต.อ. นรเศรษฐ์   อินทรจันทร์ 0-7789-3129 08-1970-1741
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจริญ   เจียรวิวัฒนวงศ์ 0-7789-3129 08-1956-2919
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ยอดระบำ� 0-7789-3129 08-1956-6388
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุนทร   ไก่ก้อ 0-7789-3129 08-1894-0361
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระยุทธ   รักไทย 0-7789-3129 08-1981-9029
สวป. พ.ต.ท. สุม�กร   สูงป�นเข�  0-7789-3129 08-9894-4561
สว.สส. พ.ต.ท. ภัทศ�สตร์   บัวแก้ว 0-7789-3129 08-1978-6829
สว.อก. พ.ต.ท. ประกิจ   สุทธิชน 0-7789-3129 08-1082-6708

ต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต	 Phuket	Provincial	Police	
321/123  ถนนเยาวราช  ต�าบลตลาดใหญ่  อ�าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์กลาง  0-7621-2046    โทรสารกลาง  0-7621-6922   IP : 608176

E-mail : phuket@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. พชร   บุญญสิทธิ์ 0-7621-9093 08-9202-0285
รอง ผบก. พ.ต.อ. พีรยุทธ   ก�ระเจดีย์ 0-7621-2046 08-1693-4100
รอง ผบก. พ.ต.อ. สม�น   ชัยณรงค์ 0-7621-2046 08-1693-2079
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีระพล   ทิพย์เจริญ 0-7621-2046 08-1692-2277
รอง ผบก. พ.ต.อ. พินิจ   ศิริชัย 0-7621-2046 08-1999-9509
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย   ลิ้มเจริญ 0-7621-2046 08-1606-5559
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรวัฒน์   จันทรวิจิตร 0-7621-2046 08-1691-1995
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. อ�นนท์   อุดมประช�รักษ์ 0-7621-9093 08-9465-5552

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ทัศนัย  โอฬ�ริกเดช 0-7621-2046 08-5088-8000
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วัฒน�รี   คำ�นิล 0-7621-2046 08-6555-5593
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิตย�   เอกอดิศักดิ์ 0-7621-2046 08-9649-7999
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ท. รัฐพงศ์   สิริบูรณ�พงศ์ 0-7621-9022 08-9195-4054
สว.(ทส.) พ.ต.ต.หญิง ชัชชญ�   แสงหฤทัย 0-7621-2046 08-7628-1503
สว.(ยศ.) พ.ต.ต. ทวีป   เมืองสุวรรณ์ 0-7621-6860 08-7897-0542
สว.(กบ.) พ.ต.ต. ช�ญชัย   อัจฉร�นุพงษ์ 0-7621-1060 08-4855-6053
สว.(ปป.) พ.ต.ท.หญิง หทัยก�ญจน์   แสนโส 0-7621-6922 08-9191-2700
สว.(งป.กง.) พ.ต.ท.หญิง เกษกนก   ช�นันโท 0-7621-9153 08-6476-8101
สว.(คด.) พ.ต.ต. เชษฐ์วิทย์   ยิ้มละมัย 0-7621-2046 09-3781-1919

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. สมคิด   บุญรัตน์ 0-7621-9071 08-5343-4433
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประวิทย์    เอ้งฉ้วน 0-7621-9071 08-1415-8668
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมสรรค์    บุญทรง 0-7621-8589 08-1641-3007
สว. พ.ต.ท. สมหม�ย   อ่อนคำ� 0-7621-9071 08-1326-1703
สว. พ.ต.ท. กฤษณะ  หย�ดคำ� 0-7621-9071 08-4991-2633
สว.นปพ. พ.ต.ต. ปองภพ   ประสบพิชัย 0-7621-9071 08-1069-9990
สว. พ.ต.ต. ฤทธิชัย   ชุมช่วย 0-7621-9071 08-6644-9398
สว. พ.ต.ต. สุภ�พ   แซ่ลิ้ม 0-7621-9071 08-5842-6380
สว.(191) พ.ต.ต. พิชัย   วรรธนะวลัญซ์ 0-7621-8589 08-6576-0111

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. จักร�   เส�วคนธ์ 0-7621-9203 08-5788-1852
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นันท์ธวัชชัย   ฉวีสุข 0-7621-9203 08-7999-0873

สภ.เมืองภูเก็ต     โทรศัพท์กล�ง  0-7621-2115, 0-7621-6856     โทรส�รกล�ง  0-7621-2129  IP : 608177
ผกก. พ.ต.อ. ไกรทอง   จันทร์ทองใบ 0-7621-2115 [201] 08-1396-1331
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เศียร   แก้วทอง 0-7621-2115 08-1956-5086
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เช�ว์    ผอมนะ 0-7621-2115 08-6947-3888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คุณเดช   ณ หนองค�ย 0-7621-2115 08-5999-1401
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ธีรวัฒน์   เลี่ยมสุวรรณ 0-7622-0919 08-1608-5778
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชนะ   สุทธิม�ศ 0-7621-2115 08-1569-8829
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อำ�พลวัฑฒ์   แสงเรือง 0-7621-2115 08-9868-8545
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยศพัฒน์   สุวรรณสิทธิ์ 0-7621-2115 08-1536-1135
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ส�นิช   หนูคง 0-7621-2115 08-1535-3966
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุช�ติ   หมีลำ�พอง 0-7621-2115 08-2275-6049
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลียว   ท้�ยฮู้ 0-7621-2115 08-7082-3365
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�กล   ไกรนร� 0-7621-2115 08-3191-8282
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย   ฉุ้นย่อง 0-7621-2115 08-4626-9225
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ร�ชันย์   พรรณไวย์ 0-7621-2115 08-9895-8659
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมช�ย   หนูบุญ 0-7621-2115 08-1797-7086
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์   ชุมศรี 0-7621-2115 08-1914-8734
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง นุชรี   ล่องแก้ว 0-7621-2115 08-6743-5408
สวป. พ.ต.ท. ปทักข์   ขวัญน� 0-7621-2115 08-9475-6992
สวป. พ.ต.ต. รัฐเขตต์   มั่นเมือง 0-7621-2115 08-9119-3464
สวป. พ.ต.ต. กรกฤช   ขันธ์เครือ 0-7621-2115 08-0422-3737
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ทองเกลี้ยง 0-7621-2115 08-1968-5845
สว.จร. พ.ต.ท. รุ่งฤทธิ์   รัตนภักดี 0-7622-0919 08-9493-2426
สว.อก. พ.ต.ท. อดิศักดิ์   ร่มจำ�ป� 0-7621-2115 09-8991-5950

สภ.ฉลอง      โทรศัพท์กล�ง  0-7638-1247    โทรส�รกล�ง  0-7638-1930   IP : 608178
ผกก. พ.ต.อ. นพดล   ถิรประวัติ 0-7638-1247 08-6479-8208
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปริญญ�   ตันฑสุวรรณ 0-7638-1247 08-1737-2545
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนันต์    อนุตรเวส�รัช 0-7638-1247 08-1370-5649
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�รูญ   พล�ยด้วง 0-7638-1247 08-9729-9055
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธ�ด�   โสด�รักษ์ 0-7638-1247 08-7893-9453
สวป. พ.ต.ท. โชฎิพงศ์   เกศรินทร์ 0-7638-1247 09-0070-9452
สวป. พ.ต.ท. ส�ธิต   หนูฤทธิ์ 0-7638-1247 08-6595-4056 
สว.สส. พ.ต.ท. วรพงศ์   พรหมอินทร์ 0-7638-1247 08-3840-5666
สว.อก. พ.ต.ต. จรูญ   ทองนุ่น 0-7638-1247 08-3605-5539

สภ.กะทู้    โทรศัพท์กล�ง  0-7634-2719 -20       โทรส�รกล�ง  0-7634-2565   IP : 608179
ผกก. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   อุ้ยคำ� 0-7634-2719 08-9142-6519
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทรงวุฒิ   ขุนจันทร์ 0-7634-2719 08-9290-0048
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อกนิษฐ   ด่�นพิทักษ์ศ�สน์ 0-7634-2719 08-1535-1922
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สรพงษ์   ชูแก้ว 0-7634-2719 08-7385-2828
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจษฎ�  แสงสุรีย์ 0-7634-2719 08-9873-1348
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จงเสริม   ปรีช� 0-7634-2719 08-0777-8855
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อนุกูล   หนูเกตุ 0-7634-2719 08-2581-4994
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระพงศ์   รักขิโต 0-7634-2719 08-1915-6462
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีระศักดิ์   บุญแสง 0-7634-2719 08-7045-3993
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปฐพี   ศรีช�ย 0-7634-2719 08-4008-4455
สวป. พ.ต.ท. ประมวล   จ่�ยกระโทก 0-7634-2719 08-0535-6537
สวป. พ.ต.ท. พงศ์พิช�ญ   ชย�นนท์พิริย 0-7634-2719 08-7089-1363
สวป. พ.ต.ต. เอกรัตน์    พล�ยด้วง 0-7634-2719 08-9470-6996
สว.สส. พ.ต.ต. สุทธิชัย    เทียนโพธิ์ 0-7634-2719 08-2797-8888
สว.อก. พ.ต.ต. ปรีช�   บ�ริง 0-7634-2719 09-3710-1591

สภ.ทุ่งทอง      โทรศัพท์กล�ง  0-7632-3518    โทรส�รกล�ง  0-7632-1182   IP : 608180
ผกก. พ.ต.อ. ชวลิต   เพชรศรีเปีย 0-7632-3518 08-9873-7107
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สร�วุธ   ชูประสิทธิ์ 0-7632-3518 08-1535-0419
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมชัย   เหิรสวัสดิ์ 0-7632-3518 08-1956-6555
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พีรพันธ์   มีม�ก 0-7632-3518 08-9724-6480
พงส.ผนก. พ.ต.ต. คะแนน   สมรักษ์ 0-7632-3518 08-9873-6896
สวป. พ.ต.ต. กงกฤช   ทองนุ่น 0-7632-3518 08-9586-1100
สว.สส. พ.ต.ต. ชวภณ   สันติศ�สนกุล 0-7632-3518 08-4898-3030
สว.อก. พ.ต.ต. สุพจน์   ตรีแก้ว 0-7632-3518 08-6748-1645

สภ.กมลา     โทรศัพท์กล�ง  0-7627-9058   โทรส�รกล�ง  0-7638-5310   IP : 608181
ผกก. พ.ต.อ.ม.ล. พัฒนจักร   จักรพันธ์ 0-7627-9058 08-1855-3393
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บริบูรณ์   อยู่สุขสมบูรณ์ 0-7627-9058 08-1894-4429
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โสภณ   บริรักษ์ 0-7627-9058 08-3182-1544
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมนึก   ดำ�แก้ว 0-7627-9058 08-1258-2174
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรชัย   จันทร์ณรงค์ 0-7627-9058 08-5984-7140
สวป. พ.ต.ท. โชคดี   ม�บ�งย�ง 0-7627-9058 08-1958-1588
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สวป. พ.ต.ท. ดำ�รงเกียรติ   ข่�ทิพย์พ�ที 0-7627-9058 08-7907-4274
สว.สส. พ.ต.ท. สุธรรม   รัตนสว่�งวงศ์ 0-7627-9058 08-1597-5972
สว.อก. พ.ต.ท. สืบสกุล   ดรุณพงศ์ 0-7627-9058 08-1895-2158

สภ.ถลาง     โทรศัพท์กล�ง  0-7631-1123   โทรส�รกล�ง  0-7631-3919   IP : 608182
ผกก. พ.ต.อ. ช�ณุช�ญ   ชลสุวัฒน์ 0-7631-1123 08-1787-9154
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุญเลิศ   อ่อนกล�ง 0-7631-1123 08-1979-5644
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�นวย   ไกรวุฒิอนันต์ 0-7631-1123 08-1892-9179
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีรยุทธ   สิทธิรัตนกุล 0-7631-1123 08-8766-0352
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปฏิวัติ   ยอดขวัญ 0-7631-1123 08-1678-1911
สวป. พ.ต.ท. ประส�น  โตวอน 0-7631-1123 08-9195-2334
สวป. พ.ต.ท. ศร�ยุทธ   มีบุญ 0-7631-1123 08-9131-3631
สว.สส. พ.ต.ท. กฤษณะ   จันทร์นิตย์ 0-7631-1123 08-7028-0220
สว.อก. พ.ต.ต. ธรรมรัตน์   เรืองด้วง 0-7631-1123 08-1415-2607

สภ.ท่าฉัตรไชย โทรศัพท์กล�ง  0-7634-8522 โทรส�รกล�ง  0-7634-8522, ด่�นตรวจท่�ฉัตรไชย 0-7634-8076 IP : 608183
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   สรรประเสริฐ 0-7634-8522 08-1846-1336
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิกร   ชูทอง 0-7634-8076 08-4113-0374
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภวิชญ์   สุวรรณภิรมย์ 0-7634-8522 08-9474-1690
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชรินทร์   จิรัฐิติก�ลวิวัฒน์ 0-7634-8522 08-1397-3424
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สฤษดิ์   บุตรหนองแสง 0-7634-8522 08-1370-9114
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เอนก   มงคล 0-7634-8522 08-1892-5813
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สันติ   ประกอบปร�ณ 0-7634-8522 08-9729-3533
สวป. พ.ต.ท. ธวัช   ตันสกุล 0-7634-8076 08-1894-9498
สวป. พ.ต.ท. จรัญ   บุญโสภ�พ 0-7634-8522 08-9474-4384
สว.สส. พ.ต.ต. นฤบดินทร์   ปังหลีเส็น 0-7634-8522 08-6498-0125
สว.อก. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   ศุภลักษณ์ 0-7634-8522 08-6941-6202

สภ.เชิงทะเล     โทรศัพท์กล�ง  0-7632-5630   โทรส�รกล�ง  0-7632-4086   IP : 608184
ผกก. พ.ต.อ. เสริม   ขวัญนิมิตร 0-7632-4086 08-1693-2039
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จรัล   บ�งประเสริฐ 0-7632-4086 08-8760-3949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สอ�ด   วงษ์เวียงจันทร์ 0-7632-4086 08-1691-0489
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัษฎ�   กลึงวงศ์ 0-7632-4086 08-1691-1612
สวป. พ.ต.ท. ผดุงพงศ์   ดุกสุขแก้ว 0-7632-4086 08-1823-2217
สวป. พ.ต.ท. ณรงค์   บัวคง 0-7632-4086 08-1477-4946
สว.สส. พ.ต.ต. อัครวัฒ  ไชยขวัญ 0-7632-4086 08-3945-1969
สว.อก. พ.ต.ท. ไพบูลย์   กันนิยม 0-7632-4086 08-6685-9366

สภ.กะรน     โทรศัพท์กล�ง  0-7639-6393     โทรส�รกล�ง  0-7633-3362   IP : 608185
ผกก. พ.ต.อ. สมปอง   บุญรัตน์ 0-7639-6393 08-1895-1969
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงค์   ลักษณะวิมล 0-7639-6393 08-1569-9431
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พ�ชัย   มัธยันต์ 0-7639-6393 08-1893-3518
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เช�วลิต   เนียมวดี 0-7639-6393 08-6992-7999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อภิเดช   ช่วยเกื้อ 0-7639-6393 08-1477-3525
สวป. พ.ต.ต. พรณรงค์   ก�รอรชัย 0-7639-6393 09-0065-1101
สว.สส. พ.ต.ต. อศลย์   จิรักษ� 0-7639-6393 08-1958-5158
สว.อก. พ.ต.ท. ม�รุต   พหลทัพ 0-7639-6393 09-2493-8908

สภ.วิชิต      โทรศัพท์กล�ง  0-7635-5073-4  โทรส�รกล�ง  0-7635-5075   IP : 608186
ผกก. พ.ต.อ. กิติพงษ์   คล้�ยแก้ว 0-7635-5073-4 08-1787-4348
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อำ�พล   จันทกูล 0-7635-5073-4 08-1088-0666
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิศิษฐ์   ชื่นเพ็ชร 0-7635-5073-4 08-1892-2763
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชรพงศ์   พร�ยพรรณ 0-7635-5073-4 08-8766-2355
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงค์   เมืองด้วง 0-7635-5073-4 08-6783-7206
สวป. พ.ต.ท. สนั่น   จันทร์รงค์ 0-7635-5073-4 08-1569-4306
สว.สส. พ.ต.ต. ประวัติ   ตันติปุษปรรม์ 0-7635-5073-4 08-9214-3593
สว.อก. พ.ต.ท. สมบูรณ์   ลือช�ก�ร 0-7635-5073-4 08-8449-0531

ต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี Surat	Thani	Provincial	Police	
198 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ต�าบลขุนทะเล  อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

โทรศัพท์กลาง 0-7735-5848, 0-7735-5678 โทรสารกลาง 0-7735-5887 สนง. 0-7735-5767   IP : 608197

Web Site : www.suratthani.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อภิชำติ   บุญศรีโรจน์ 0-7735-5787 08-1787-4224
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชโยดม   จินตวิโรจน์ 0-7735-5375 08-9771-2965
รอง ผบก. พ.ต.อ. เสน่ห์   ย�วิละ 0-7735-5721 08-1691-1919
รอง ผบก. พ.ต.อ. สนธิชัย   อ�วัฒนกุลเทพ 0-7735-5310 09-3935-1514
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชินรัตน์   ฤทธ�คณ�นนท์ 0-7735-5386 08-9836-3636
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภรศักดิ์   นวนหนู 0-7735-5383 08-1895-0113
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   แก้วมุข 0-7735-5811 08-6268-5551
พงส.ผชช. พ.ต.อ. วิชอบ   เกิดเกลี้ยง 0-7735-5603 08-1970-1236
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ชุมพล   คุ้มภิรมย์ 0-7735-5767 08-9651-1156

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธนวัฒน์   ยุว�นนท์ 0-7735-5376 08-1082-4548
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เกตุแก้ว   รักษ�ช�ติ 0-7735-5767 08-1584-3273
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริภ�  ชูจันทร์ 0-7735-5604 08-1894-3094
สว.(กพ.) พ.ต.ท.หญิง เดือนเพ็ญ  ตัณฑัยย์ 0-7735-5547 08-1477-5032
สว.(สท.) พ.ต.ท.หญิง ธัญทิพย์   ศิริศุภนนท์ 0-7735-5901 08-6941-6246
สว.(ยศ.) พ.ต.ท. อติเทพ   เรืองปลอด 0-7735-5873 08-9474-2411
สว.(กบ.) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   สิทธิฤทธิ์ 0-7735-5850 08-1970-1651
สว.(ชมช.) พ.ต.ท.หญิง สุพีญ�ร์   ชูทอง 0-7735-5902 09-3574-9941
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง ภิญญด�   มห�ทรัพย์ 0-7735-5838 08-1956-1272
สว.(วน.) พ.ต.ต. ว�รินทร์   เมืองสง 0-7735-5548 08-9866-9156
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กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ   ฉำ่�แสง 0-7735-5847 09-5015-3951
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีระรัฐ   ช้อยช�ญชัยกุล 0-7735-5847 09-9751-8914
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิษณุ   จำ�รูญโรจน์ 0-7735-5847 08-1797-8978
สว. พ.ต.ท. นภดล   เกิดกุลรัตน์ 0-7735-5847 08-9724-1325
สว. พ.ต.ท. สมคิด   ใหม่คง 0-7735-5847 08-5888-1868
สว. พ.ต.ต. พล   ขำ�โพธิ์ทัย 0-7735-5847 08-1566-1123
สว. พ.ต.ต. ทวีศิลป์   ลักษณะแพ่ง 0-7735-5847 09-0492-5829
สว.(191) ร.ต.อ. ธงชัย   ทองใหญ่ 0-7735-5847 08-8724-9412
สว. ร.ต.อ. บุญฤทธิ์   มุขวัฒน์ 0-7735-5847 08-7383-4210

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธวัชชัย   พรหมเทพ 0-7735-5723 08-9873-3727
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อัตพล   เขม�นุวงศ์ 0-7735-5723 08-6957-1431
พงส.ผนก. พ.ต.ท. โกสินทร์   อินทสุภ� 0-7735-5723 08-9195-4936

สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์กล�ง 0-7727-3598, 0-7727-2760, 0-7727-3027 โทรส�รกล�ง  0-7727-2095 IP : 608198
ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธิ์   ภู่พันธ์ศรี 0-7727-3596 08-1787-6014
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ยงยุทธ   กรองม�ลัย 0-7727-3596 08-3639-8777
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โยธินทร์   สิทธิโยธี 0-7727-3596 08-8762-0464
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนต์ศักดิ์   ศรีสุวรรณ 0-7727-3596 08-1737-9938
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. นิพล   ช�ตรี 0-7721-0239 08-9195-3652
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิชัย   สองเมือง 0-7721-0239 08-1767-4333
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมสิน   เกิดผล 0-7721-0239 08-3505-1132
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   จันทร์ยืนยงค์ 0-7721-0239 09-0709-3809
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิริพงศ์   จะร� 0-7721-0239 08-6593-3591
พงส.ผนก. ร.ต.อ. มงคล   ม�กขนอน 0-7721-0239 08-2788-8908
พงส.ผนก. ร.ต.อ. มนต์ชัย   แมนเมือง 0-7721-0239 08-1539-5983
พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง อ้อมใจ   รุ่งกล�ง 0-7721-0239 08-3784-7889
สวป. พ.ต.ท. โชติ   เพชรหนองชุม 0-7721-0239 08-5812-4636
สวป. พ.ต.ท. ธนัญชัย   นวลนิรันดร์ 0-7721-0239 08-1806-3211
สวป. ร.ต.อ. ศักดิ์อนันต์   คำ�ไสย 0-7721-0239 08-1917-4751
สว.จร. พ.ต.ต. อมร   ชัยศิลป์ 0-7721-0239 08-1677-6778
สว.สส. พ.ต.ต. วิทย�   พิทักษ์ 0-7721-0239 08-1958-3391
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ศุภด�   แดงสุภ� 0-7721-0239 08-1539-9540

สภ.พุนพิน       โทรศัพท์กล�ง  0-7731-1250       โทรส�รกล�ง  0-7731-5139   IP : 608205
ผกก. พ.ต.อ. นภดล   คุ้มภิรมย์ 0-7731-1250 08-1270-3775
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อ�นนท์   เดชรักษ� 0-7731-1250 08-1595-2032
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทธิ   นิติอัครพงศ์ 0-7731-1250 08-9291-5050
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรพล   อยู่อำ�ไพ 0-7731-1250 08-6344-1742
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนูญ   พัดชู 0-7731-1250 08-6949-6105
สวป. พ.ต.ท. วิล�ศ   ศรชัย 0-7731-1250 08-1874-2330
สวป. พ.ต.ต. ม�นะ   นิ่มนวล 0-7731-1250 08-1849-1013
สว.สส. พ.ต.ต. กู้เกียรติ   หนูนิล 0-7731-1250 08-1569-1818
สว.อก. พ.ต.ท. โสภณ   ศย�มล 0-7731-1250 08-1693-4800

สภ.กาญจนดิษฐ์       โทรศัพท์กล�ง  0-7737-9079      โทรส�รกล�ง  0-7725-5007   IP : 608199
ผกก. พ.ต.อ. จำ�โนทย์   แก้วข�ว 0-7737-9079 08-1894-4025
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิรศักดิ์   ศิริโภคพัฒน์ 0-7737-9079 08-1535-0702
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์   บัวข�ว 0-7737-9079 08-6338-3959
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส   ทองสมุทร 0-7737-9079 08-1270-9595
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   พูลสวัสดิ์ 0-7737-9079 08-1276-3521
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จักรพงษ์   เหลืองอ่อน 0-7737-9079 08-1081-4545
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ไพฑูรย์   อินรงค์ 0-7737-9079 09-0189-7053
สวป. พ.ต.ท. กิตติพงศ์   เทพหนู 0-7737-9079 08-1787-9806
สวป. พ.ต.ท. สนธย�   ป�นแป้น 0-7737-9079 08-5888-8302
สว.สส. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   ธรรมพันธ์ 0-7737-9079 08-1542-8428
สว.อก. พ.ต.ท. บรรจง   กลิ่นหมี 0-7737-9079 08-1090-3044

สภ.เกาะสมุย      โทรศัพท์กล�ง  0-7742-0506     โทรส�รกล�ง  0-7742-0506   IP : 608200
ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   กระจะจ่�ง 0-7742-0506 08-7627-6670
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปัญญ�   นิรัติม�นนท์ 0-7742-0506 08-1979-0849
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยุทธน�   ศิริสมบัติ 0-7742-0506 08-8768-6380
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พิชญ์เชฎฐ์   จิรวัฒนว�ณิช 0-7742-0506 08-4149-4549
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทนงศักดิ์   อักษรสม 0-7742-0506 08-1979-9346
สวป. พ.ต.ท. วรพงศ์   ชุมวรฐ�ยี 0-7742-0506 08-6945-4906
สวป. พ.ต.ต. อนุชิต   มีพรมแก้ว 0-7742-0506 08-0537-1602
สวป. พ.ต.ต. ชัชชีวิน   น�คมุสิก 0-7742-0506 08-7385-7351
สว.สส. พ.ต.ท. วัชระ   สมศรี 0-7742-0506 08-9724-4614
สว.อก. พ.ต.ต. โสภณ   รักเถ�ว์ 0-7742-0506 08-5641-9401

สภ.ไชยา      โทรศัพท์กล�ง  0-7743-1196       โทรส�รกล�ง  0-7743-1196   IP : 608201
ผกก. พ.ต.อ. ชัยโชค   สระทองโน 0-7743-1196 08-1803-9110
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บัญช�    เดชมณี 0-7743-1196 08-1943-4710
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   กิตติพงศ์วิวัฒน์ 0-7743-1196 08-1606-8595
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ระหงษ์   ใจแสน 0-7743-1196 08-9871-1430
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิมนต์   แสงอุทัย 0-7743-1196 08-4060-4077
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทรงยศ   โชติสุวรรณ 0-7743-1196 08-1860-6182
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. ประพันธ์   หนักแน่น 0-7743-1196 08-5574-0404
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ศุภชัย    ศรีสมโภชน์ 0-7743-1196 08-1737-9598
พงส.ผนก. ร.ต.อ. กิตติศักดิ์    เจริญรูป 0-7743-1196 08-2440-9929
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พงส.ผนก. ร.ต.อ.หญิง จ�รุวรรณ   ม�กงยงค์ 0-7743-1196 08-5823-6600
สวป. พ.ต.ต. ช�ญชัย    สวัสดี 0-7743-1196 08-3658-0791
สวป. ร.ต.อ. ประเทือง    สีสิน 0-7743-1196 08-1258-9615
สว.สส. พ.ต.ท. เจริญ   เกิดแก้ว 0-7743-1196 09-1034-1313
สว.อก. พ.ต.ต. ชำ�นิ   ชัยสิทธิ์ 0-7743-1196 08-6841-8605

สภ.ดอนสัก      โทรศัพท์กล�ง  0-7737-1443     โทรส�รกล�ง  0-7737-1443   IP : 608210

ผกก. พ.ต.อ. วิทย�   วังส์ด่�น 0-7737-1443 08-1608-2005
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   จ�ระวรรณ 0-7737-1443 08-4057-9555
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัช   เนียมละออง 0-7737-1443 09-9487-0557
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิม   ขวดใส 0-7737-1443 08-1895-6943
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เสวี   เวชพิทักษ์ 0-7737-1443 08-9472-7799
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรินทร์   บัวคง 0-7737-1443 08-4138-4016
สวป. พ.ต.ท. สมบัติ   จุนทะจิตต์ 0-7737-1443 08-1797-3915
สวป. พ.ต.ต. ถ�วร   ร�มวงศ์ 0-7737-1443 08-6955-5244
สว.สส. ร.ต.อ. อนุมัติ   รื่นพ�นิช 0-7737-1443 09-8260-6441
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ณัชช�ภัค   ห่�นวิลัย 0-7737-1443 08-1979-8484

สภ.ท่าฉาง       โทรศัพท์กล�ง  0-7726-0574      โทรส�รกล�ง  0-7738-9080   IP : 608203

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์สุร�ษฎร์   ตลับน�ค 0-7726-0574 08-5068-8519
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริย�   ดุษณีนภดล 0-7726-0574 08-1942-4270
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ร่มโพธิ์ขวัญ 0-7726-0574 08-1979-5055
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐชนน   เกิดก่อ 0-7726-0574 08-1691-0479
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สัมฤทธิ์   เจริญภักดี 0-7726-0574 08-1270-0981
สวป. พ.ต.ท. สมคิด   เจตน� 0-7726-0574 08-1956-4677
สว.สส. พ.ต.ต. สุรินทร์   ใจแน่ 0-7726-0574 08-7270-7186
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ธัญญ�ภรณ์   โสภ�ผล 0-7726-0574 08-3102-5578

สภ.บ่อผุด       โทรศัพท์กล�ง  0-7741-4567      โทรส�รกล�ง  0-7741-4241   IP : 608218
ผกก. พ.ต.อ. เทเวศร์   ปลื้มสุทธิ์ 0-7741-4567 08-8768-4739
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยยันต์   บัณฑิต 0-7741-4568 08-9871-2922
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เด่นดวง   ทองศรีสุข 0-7741-4569 08-8768-5006
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิรชัย   เกิดศรี 0-7741-4570 08-1968-4488
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพ�   เสน�ทิพย์ 0-7741-4567 08-9195-9345
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จ�รุ   เพ็ชรป�น 0-7741-4571 08-1719-2511
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงษ์ขจร   สุกกสังค์ 0-7741-4572 08-1598-6691
สวป. พ.ต.ท. ธนกรณ์   พรหมภักดี 0-7741-4573 08-9188-9153
สวป. พ.ต.ต. อภิช�ต   จันทร์สำ�เร็จ 0-7741-4574 08-1968-4406
สว.สส. ร.ต.อ. ภูริวัฒน์   รอดเกิด 0-7741-4575 08-3632-5040
สว.อก. พ.ต.ต. อรรถวุฒิ   สุทธิวิริย�ภรณ์ 0-7741-4567 08-9514-0596
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สภ.บ้านตาขุน    โทรศัพท์กล�ง  0-7739-7276       โทรส�รกล�ง  0-7739-7013   IP : 608212
ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธิ์   เคร่งจริง 0-7739-7276 08-3794-6468
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วสันต์   อ�รีรอบ 0-7739-7276 08-5046-9017
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จงรักษ์   พิมพ์ทอง 0-7739-7276 08-1597-8809
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นิตย์   สุวรรณหงษ์ 0-7739-7276 08-6277-8983
สวป. พ.ต.ท. สมช�ย   ไทรบุญจันทร์ 0-7739-7276 09-8014-9246
สวป. พ.ต.ท. ม�นะ   คิดเหม�ะ 0-7739-7276 08-9871-1345
สว.สส. พ.ต.ท. สุรพล   กองสีช� 0-7739-7276 08-9588-9827
สว.อก. พ.ต.ต. ณภ�คย์   ปร�งน�คี 0-7739-7276 08-1745-5394

สภ.บ้านนาสาร       โทรศัพท์กล�ง  0-7734-1001      โทรส�รกล�ง  0-7734-1002   IP : 608204
ผกก. พ.ต.อ. ชินวัฒน์   เปรมสง่� 0-7734-1001 08-1892-4408
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิทย์ทวี   ภริต�นนท์ 0-7734-1001 08-9474-0095
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิคม   ชัยเจริญ 0-7734-1001 08-1346-5331
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริชัย  สุขส�ตต์ 0-7734-1001 08-1537-4949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โฆสิต  มณีอุปถัมภ์ 0-7734-1001 08-1569-5736
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรัตน์   ม่วงศรี 0-7734-1001 08-1759-2090
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   พุทธรักษ� 0-7734-1001 08-9292-1393
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จ�รึก   ชูแก้ว 0-7734-1001 08-5692-1219
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ภูเบศ   ทองเหี่ยง 0-7734-1001 08-9647-5384
พงส.ผนก. ร.ต.อ. จำ�นิ   ชูช่วย 0-7734-1001 08-7419-6869
สวป. พ.ต.ท. ชัยยุทธ์   คงแก้ว 0-7734-1001 08-1907-8114
สวป. ร.ต.อ. สุเทพ   ร่�งมณี 0-7734-1001 08-6566-0655
สว.สส. พ.ต.ท. กรกฤช   สัตตรัตน์ 0-7734-1001 08-1956-0341
สว.อก. พ.ต.ท. ไตรรัตน์   ศรีนิติญ�นนท์ 0-7734-1001 08-9867-9231

สภ.พนม      โทรศัพท์กล�ง  0-7729-9013        โทรส�รกล�ง  0-7739-9285   IP : 608208
ผกก. พ.ต.อ. ประจักษ์   ชุมพลวีระพงษ์ 0-7739-9013 08-1326-4602
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิน   อินม�ก 0-7739-9013 08-7385-1842
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพโรจน์   ไพรวัน 0-7739-9013 08-1537-5822
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ม�นพ   ทองหัตถ� 0-7739-9013 08-9645-4443
สวป. พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   บุษร�ภรณ์ 0-7739-9013 08-1535-2133
สวป. พ.ต.ท. ศุภชัย   ง�มปลอด 0-7739-9013 08-0533-1833
สว.สส. พ.ต.ท. เจริญ   รัตนประทีป 0-7739-9013 08-4840-0028
สว.อก. พ.ต.ท. พรเลิศ   เสือศรี 0-7739-9013 08-1397-8706

สภ.พระแสง     โทรศัพท์กล�ง  0-7736-9117       โทรส�รกล�ง  0-7736-9434    IP : 608207
ผกก. พ.ต.อ. วัชรินทร์    สถิตเสถียร 0-7736-9117 08-1895-3102
พงส.ผทค. พ.ต.ท. พอพล    วิริยะจีระพิพัฒน์ 0-7736-9117 08-7888-9668
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ลือชัย   ทองสินธุ์ 0-7736-9117 08-3175-9525
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชิงชัย   ภู่รัตนโอภ� 0-7736-9117 08-1597-6028
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฤทธิชัย    ผุดม�ก 0-7736-9117 08-9195-9484
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บัญชร   วัฒนะปรีช�พงษ์ 0-7736-9117 08-0526-9330
สวป. พ.ต.ท. ศิวน�ท   ลอดคูบอน 0-7736-9117 08-9973-5968
สวป. พ.ต.ท. ปรุฬห์ชัย    เหมกัง     0-7736-9117 08-0142-5885
สว.สส. พ.ต.ท. โกนิตย์    เกื้อสกุล 0-7736-9117 08-1079-5404
สว.อก. พ.ต.ท. อุดร   สุวรรณก�ญจน์ 0-7736-9117 08-1893-4797

สภ.เวียงสระ   โทรศัพท์กล�ง  0-7736-1880       โทรส�รกล�ง  0-7736-3179   IP : 608209
ผกก. พ.ต.อ. ทักษิณ   ศิริโภคพัฒน์ 0-7736-1880 08-7471-4888
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภชัย   สังข์ประคอง 0-7736-1880 08-9872-1503
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   ร�มสวัสดิ์ 0-7736-1880 08-1270-0759
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   ชำ�น�ญกิจ 0-7736-1880 08-1893-9390
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูสโรจ   น�คพิน 0-7736-1880 08-7993-2646
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมช�ย   สมรรถ�นนท์ 0-7736-1880 08-1737-4416
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ทวีศักดิ์   ศริกุล 0-7736-1880 08-1367-5100
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ภ�ณุวัฒน์   รัตนพันธ์ 0-7736-1880 08-6945-5429
สวป. พ.ต.ท. ไกรจักร   สุดส�คร 0-7736-1880 08-1477-1879
สวป. พ.ต.ท. เวทิศ   ป�นช�ตรี 0-7736-1880 08-0535-9191
สว.สส. ร.ต.อ. โสธร   ไชยฤกษ์ 0-7736-1880 08-6267-6081
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ   ช่วยบุญชู 0-7736-1880 08-9872-3435

สภ.เกาะพะงัน      โทรศัพท์กล�ง  0-7737-7114       โทรส�รกล�ง   0-7737-7114   IP : 608213
ผกก. พ.ต.อ. ประชุม   เรืองทอง 0-7737-7114 08-1891-9494
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไกรฤกษ์   ง�มศรีอ่อน 0-7737-7114 08-7419-0139
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรกิตติ์   คล้�ยอุดม 0-7737-7114 08-1891-5961
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   หนูรอด 0-7737-7114 08-4333-1909
สวป. พ.ต.ท. ช�ตรี   ป�นดำ� 0-7737-7114 08-1753-8456
สวป. พ.ต.ท. ประวัติ   เพ็ชรทิพย์ 0-7737-7114 08-5165-8900
สว.สส. พ.ต.ต. แสงเพชร   ส�นนท์ 0-7737-7114 08-6682-9871
สว.อก. พ.ต.ท. จิตติ   บุญฤทธิ์ 0-7737-7114 08-4333-1909

สภ.ขุนทะเล      โทรศัพท์กล�ง  0-7721-1680-1     โทรส�รกล�ง  0-7721-1681   IP : 608217
ผกก. พ.ต.อ. เช�วลิต   เลี้ยงสุพงศ์ 0-7721-1681 08-1270-7399
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   ไชยศรีสุทธิ์ 0-7721-1681 08-9193-1468
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรภพ   วรภูมิ 0-7721-1681 08-1370-5485
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธน�เดช   ย้วนบุญหลิม 0-7721-1681 08-1968-6415
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   แก้วกิ้ม 0-7721-1681 08-1270-1098
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณัฐพงษ์   ร่มไทร 0-7721-1681 08-0592-3681
สวป. พ.ต.ท. ส�คร   ไชยวรรณ   0-7721-1681 08-4166-9234
สว.สส. ร.ต.อ. มงคล   เพชรนิล 0-7721-1681 08-9651-1965
สว.อก. พ.ต.ท. วิช�ญ   คงสันติ 0-7721-1681 08-0387-2722
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สภ.คีรีรัฐนิคม      โทรศัพท์กล�ง  0-7739-1061      โทรส�รกล�ง  0-7739-1061   IP : 608202
ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธิ์   ศรีคง 0-7739-1061 08-1836-9814
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์ธวัช   เผือกสวัสดิ์ 0-7739-1061 08-9871-7684
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เลิศช�ย   ไชยชนะ 0-7739-1061 08-5472-7563
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   ยิ่งดำ�นุ่น 0-7739-1061 08-1970-4688
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เมธี   พ�ชื่นใจ 0-7739-1061 08-7388-0828
สวป. พ.ต.ท. บุญอยู่   บุญเฟื่อง 0-7739-1061 08-9292-7718
สวป. พ.ต.ต. สิทธิศักดิ์   เหล็กชูช�ติ 0-7739-1061 08-1719-0865
สว.สส. ร.ต.อ. จิรวัตร   ไตรเมศ 0-7739-1061 08-1538-8098
สว.อก. พ.ต.ต. มนตรี   แก้ววิเศษ 0-7739-1061 08-4057-4491

สภ.เคียนซา      โทรศัพท์กล�ง  0-7738-7111       โทรส�รกล�ง  0-7738-7162   IP : 608211
ผกก. พ.ต.อ. ม�นพ   โฆษิตอนันต์ 0-7738-7111 08-3103-5088
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรืองศักดิ์   ง�มขำ� 0-7738-7111 08-7874-1516
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พยงศักดิ์   เพชรรอบ 0-7738-7111 08-7885-9470
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สม�ส   หัวแท้ 0-7738-7111 08-6001-2230
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�คริต   อินทรักษ์ 0-7738-7111 08-6941-6287
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิรัช   คงเสน 0-7738-7111 08-9039-6741
สวป. พ.ต.ท. สุรพล   สุภ�ก�ญจน์ 0-7738-7111 08-9587-6795
สวป. ร.ต.อ. เอกอรรถ   เจริญพร 0-7738-7111 08-9880-1888
สว.สส. พ.ต.ท. สุพรไชย   ลิกขะไชย 0-7738-7111 08-9871-5808
สว.อก. พ.ต.ท. ช�ญ   อู่ทอง 0-7738-7111 08-4849-1999

สภ.ชัยบุรี      โทรศัพท์กล�ง  0-7736-7120      โทรส�รกล�ง  0-7736-7120   IP : 608215
ผกก. พ.ต.อ. สงคร�ม   วรรณะ 0-7736-7120 08-3389-9363
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สวิจักขณ์   แก้วมณี 0-7736-7120 08-1787-7074
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อ�วุธ   อรุณพันธ์ 0-7736-7120 09-0484-5006
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ทองเฉิดฉ�ย 0-7736-7120 08-7268-7691
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เมธ�พงศ์   น�คปลัด 0-7736-7120 08-1990-8947
สวป. พ.ต.ท. สุทัศน์   น�คพันธ์ 0-7736-7120 08-1797-0307
สว.สส. พ.ต.ต. ยศ   ช�วเร� 0-7736-7120 08-5787-6262
สว.อก. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   แก้วแสวง 0-7736-7120 08-9650-2254

สภ.ท่าชนะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7738-1388      โทรส�รกล�ง  0-7738-1388   IP : 608206
ผกก. พ.ต.อ. ศิริชัย   ทรงวศิน 0-7738-1388 08-1832-4985
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ณพชร   เขียดแก้ว 0-7738-1388 08-3969-2388
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   สะอ�ดนัก 0-7738-1388 08-1894-7174
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทิน   ย้อยสวัสดิ์ 0-7738-1388 08-7881-9294
สวป. พ.ต.ท. สนั่น   ศรีสุวรรณโน 0-7738-1388 09-9360-6986
สวป. พ.ต.ท. นพดล   หนูไชย� 0-7738-1388 08-6689-3202
สว.สส. พ.ต.ต. ไพริน   รัศมี 0-7738-1388 08-9294-5448
สว.อก. พ.ต.ท. เลิศช�ย   ชัยรัตน์ 0-7738-1388 08-1968-6771
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ท่าชี       โทรศัพท์กล�ง  0-7734-8116       โทรส�รกล�ง  0-7734-8117   IP : 608221
ผกก.  พ.ต.อ. ประเสริฐ   คงยั่งยืน 0-7734-8116 08-9871-1811
รอง ผกก.ป.  พ.ต.ท. ฐิติศักดิ์   บุญทิพย์ 0-7734-8116 09-5574-2999
รอง ผกก.สส.  พ.ต.ท. สมเชิญ   ทองใหญ่ 0-7734-8116 08-9868-8956
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. สุวิทย์   พินิตภุชพงศ์ 0-7734-8116 08-1396-3653
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. พงศ์รัตน์   ทองม�ก 0-7734-8116 09-0072-2227
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. ศุภวิชญ์   สมมะลวน   0-7734-8116 08-5444-2246
สวป.  พ.ต.ต. ธีวรุฒิ   เรืองนุ้ย 0-7734-8116 08-7888-4364
สว.สส.  พ.ต.ต. อภิวัฒน์   พันธ์เลิศขจร 0-7734-8116 08-1891-2300
สว.อก.  พ.ต.ท. ประภ�ส   ยิ้มโฉม 0-7734-8116 08-1970-4989

สภ.บางมะเดื่อ    โทรศัพท์กล�ง  0-7744-3035         โทรส�รกล�ง   0-7744-3035    IP : 608222
ผกก. พ.ต.อ. สำ�ร�ญ   ม�เจริญ 0-7744-3035 08-1886-2036
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมณ์เดช   เป�ะทอง 0-7744-3035 08-1527-7564
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วริทธ์   ศิว�ยพร�หมณ์ 0-7744-3035 08-6120-5599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัตนชัย   น�คมุสิก 0-7744-3035 08-9866-4397
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กรณ์   ทองปรีช� 0-7744-3035 08-9730-2555
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณรงศักดิ์   น�ชัยเพ็ชร 0-7744-3035 08-9588-1381
สวป. พ.ต.ต. อรรถวรรธน์   ใบห� 0-7744-3035 08-6479-7341
สว.สส. พ.ต.ต. โกมล   ทิศพ่วน 0-7744-3035 08-0084-9581
สว.อก. พ.ต.ต. ศุภกิจ   ประยูรบุตร 0-7744-3035 08-1978-1276

สภ.บ้านนาเดิม      โทรศัพท์กล�ง  0-7735-9113     โทรส�รกล�ง  0-7735-9113   IP : 608214
ผกก. พ.ต.อ. ฐิติรัฐ   อ�ษ�กิจ 0-7735-9113 08-6686-5055
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อุดมรัตน์   ส�รพงษ์ 0-7735-9113 08-6689-1858
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   โคกพูล 0-7735-9113 08-6682-0236
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพร   เกิดกุล 0-7735-9113 08-2806-5233
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เดโช   คงสุข 0-7735-9113 08-4893-0787
สวป. พ.ต.ต. ณรงค์   รักประทุม 0-7735-9113 08-9292-2804
สว.สส. พ.ต.ท. ถนัด   เหล่�ประสิทธิ์ 0-7735-9113 08-6984-7555
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง กรวิภ�   เมืองแมน 0-7735-9113 08-9289-9899

สภ.วิภาวดี       โทรศัพท์กล�ง  0-7729-2084       โทรส�รกล�ง  0-7729-2091   IP : 608216
ผกก. พ.ต.อ. วันชัย   ปะล�วัน 0-7729-2084 08-9724-4040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิโรจน์   ไกรเดช 0-7729-2084 08-1894-8597
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เชษฐพันธ์   วิชัยดิษฐ์ 0-7729-2084 09-4416-4662
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กำ�ธร   จันทร์ฉ�ย 0-7729-2084 08-1079-7414
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรรถพล   กลำ่�ไพ 0-7729-2084 08-9890-9080
สวป. พ.ต.ท. วิทวัธ   เพชรแบน 0-7729-2084 08-7885-8880
สว.สส. พ.ต.ท. อ�นุภ�พ   จันดิถวงค์ 0-7729-2084 08-9210-1155
สว.อก. พ.ต.ท. วิเชียร   จันทร์เกิด 0-7729-2084 08-9454-0771
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สภ.เสวียด     โทรศัพท์กล�ง  0-7738-9569       โทรส�รกล�ง  0-7738-9570    IP : 608220
ผกก. พ.ต.อ. อ�ทิตย์   เกิดก่อ 0-7738-9569 08-1537-5745
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณฐกร   ทองแสนยศ 0-7738-9569 08-7463-0702
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจฎตินัย   สุนทระนร�พันธ์ 0-7738-9569 08-1676-2398
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บริสุทธิ์   เจริญรักษ์ 0-7738-9569 08-1968-8561
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เศกสันต์   บัณฑิตย์ 0-7738-9569 08-0148-8159
สวป. พ.ต.ท. ดิเรก   กองช�วน� 0-7738-9569 08-9289-6242
สว.สส. พ.ต.ท. พิจักษณ์   สุวรรณภักดี 0-7738-9569 08-1257-3301
สว.อก. พ.ต.ต. สุวัฒน์   ร�ชรักษ์ 0-7738-9569 08-3991-9408

สภ.เขานิพันธ์     โทรศัพท์กล�ง  0-7730-1100        โทรส�รกล�ง  0-7730-1091   IP : 608223
สวญ. พ.ต.ท. ปิยะพงษ์   บุญแก้ว 0-7730-1100 09-1892-0077
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธีระวัฒน์   มีรอสอ 0-7730-1100 08-4746-6946
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประมินทร์   คงดี 0-7730-1100 08-1979-5433
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัทน�   จันทร์ส่ง 0-7730-1100 08-7892-9969
สวป. พ.ต.ท. ปฏิพล   เหรียญขำ� 0-7730-1100 08-1978-9432
สว.สส. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   ศรีทอง 0-7730-1100 08-1968-8081

สภ.โมถ่าย      โทรศัพท์กล�ง  0-7745-4245      โทรส�รกล�ง  0-7745-4001   IP : 608219
สวญ. พ.ต.ท. ประวิทย์   สุทธิเรืองอรุณ 0-7745-4245 08-9121-3147
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมกฤษณ์   ชินพงศ์ 0-7745-4245 08-0038-9559
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ชัยฤทธิ์   ชูเสือหึง 0-7745-4245 08-6942-7657
สวป. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   ไกรสิทธิ์ 0-7745-4245 08-9288-1718
สว.สส. พ.ต.ท. กิตติพงศ์   ไพเมือง 0-7745-4245 08-1958-0861

สภ.เกาะเต่า      โทรศัพท์กล�ง  0-7745-6193      โทรส�รกล�ง  0-7745-6193
สวญ. พ.ต.ท. โชคชัย   สุทธิเมฆ 0-7745-6193 08-1569-4746
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพ�   เสน�ทิพย์ 0-7745-6193 08-9195-9345
สวป. พ.ต.ท. พงศ์เกษม   ธนวนิชน�ม 0-7745-6193 08-1894-9089
สว.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์   เพ็ชรสุด 0-7745-6193 09-1161-9888

ศูนย์ฝึกอบรม	 Training	Center
101  หมู่ 3  ถนนพ่อขุนทะเล  ต�าบลมะขามเตี้ย  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์กลาง  0-7740-5424   โทรสารกลาง  0-7740-5425   IP : 608002

ผบก. พล.ต.ต. สุทัศน์   ชำญสวัสดิ์ 0-7740-5424 08-6476-1415
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   เผ่�ชู 0-7740-5424 08-8398-7199
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุพจน์   บุญชูดวง 0-7740-5424 08-1797-9081
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ฤทธิไกร   เหมท�นนท์ 0-7740-5424 08-0658-8804

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อรุณ   อักษรนิตย์ 0-7740-5424 08-9591-7874
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทธิพงศ์   จิณรัฐ 0-7740-5424 08-5078-9500



ภ.8

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 573

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง ศุภก�นต์   วงศ์ฤทธิ์ 0-7740-5424 09-3539-5426
สว.(ส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ต. ประทีป   ชูมณี 0-7740-5424 08-9017-6504
สว.(ธุรก�รและกำ�ลังพล) ร.ต.อ. จิรัชฌ�นนท์   สุรกุล 0-7740-5424 08-6278-8008

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. เธียร   บ�ลทิพย์   0-7740-5424 08-1586-1720
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิศ   ยิ้มเยื้อน 0-7740-5424 08-7463-0042
สว. พ.ต.ท.หญิง เกษร�   คำ�เล็ก 0-7740-5424 08-6978-3330
สว. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   สุขคุตะ 0-7740-5424 08-4450-1199
สว. พ.ต.ท. อรัญ   สุวรรณ์ชนะ 0-7740-5424 08-5472-2717

ฝ่ายปกครองและการฝึก

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   นันทรัตน์กุล   0-7740-5424 08-1597-4297
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงษ์สิทธิ์   ทั่วจบ 0-7740-5424 09-5413-6704
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. สุพจน์   วันคง 0-7740-5424 08-9652-7234
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ธศรุต   เพิ่มพ�ร�รักษ์ 0-7740-5424 08-4890-0843
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. ช�คริต   ก�รกรณ์ 0-7740-5424 08-7166-5123

กลุ่มอาจารย์

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ม�รุต   คำ�เล็ก 0-7740-5424 08-9595-2520
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ประสิทธิ์   สุขขวัญ 0-7740-5424 08-6268-0602
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. วิช�ญ   เครือรัตน์ 0-7740-5424 08-9972-5528
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. วิโรจน์   บำ�รุง 0-7740-5424 08-1270-5408
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. วุฒิไชย   ทองเสภี 0-7740-5424 08-1476-2644
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อำ�น�จ   วรรณะ 0-7740-5424 08-9909-8280
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. อ�วุธ   ชูจิต 0-7740-5424 08-1893-8601
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บุญณิส�   ส่งแสง 0-7740-5424 08-6943-5197
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. เอกอนันต์   จำ�ป� 0-7740-5424 08-1137-4088
อ�จ�รย์ (สบ 2) ร.ต.อ. พิภพ   พิชิตก�รณ์ 0-7740-5424 08-1326-3412

บันทึก
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ตำ�รวจภูธรภ�ค 9

 Provincial Police Region 9

ถนนแหล่งพระราม  ตำาบลบ่อยาง  อำาเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

โทรศัพท์กลาง  0-7431-1161, 0-7431-1146, 0-7431-2442, 0-7431-2122 

โทรสารกลาง  0-7431-2813, 0-7431-2819, 0-7431-2005  ตร.2949  IP : 609001

Web Site : www.p9.police.go.th    E-mail : infopolice9@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. มนตรี  โปตระนันท์ 0-7432-4768 [1206] 08-1861-8800
รอง ผบช. พล.ต.ต. พุทธิช�ต   เอกฉันท์ 0-7431-2725 [1210] 08-3999-3999
รอง ผบช. พล.ต.ต. นพดล   เผือกโสมณ 0-7431-2625 [1218] 08-4999-5198
รอง ผบช. พล.ต.ต. วีรสิทธิ์   เพ็ชรคล้�ย 0-7431-2827 [1202] 08-1897-0044
รอง ผบช. พล.ต.ต. เอกภพ  ประสิทธิ์วัฒนชัย 0-7431-3802 [1208] 08-1897-8558
ผบก. ประจ�ำ พล.ต.ต. ธัมมศักดิ์   วำสะศิริ 0-7432-3546 [1207] 09-8259-5945
นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ปริญญ�วุฒิ   คุรุก�รโกศล 0-7432-4768 [1206] 08-9083-5332

กองบังคับการอ�านวยการ  General Staff Division 
ถนนแหล่งพระราม  ต�าบลบ่อยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

โทรศัพท์กลาง 0-7431-1161, 0-7431-1146, 0-7431-2442, 0-7431-2122  IP : 609002

โทรสารกลาง 0-7431-2813, 0-7431-2819,  0-7431-2005  

ผบก. พล.ต.ต. จักรัช   สำริกำพันธ์ 0-7431-2060 [2206] 08-1849-0355
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนัส   ศิกษมัต 0-7431-2022 [2208] 08-1479-3355
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติ   สะเภ�ทอง                   [2208] 08-9900-2323
รอง ผบก. พ.ต.อ. ตรีวิทย์   ศรีประภ� 0-7431-2323 [2210] 08-9975-3597
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ทิว�   เพชรขัน                   [2209] 08-9731-7762

ฝ่ายอ�านวยการ 1   โทรศัพท์กล�ง  0-7431-2121  โทรส�รกล�ง  0-7431-2121
ผกก. พ.ต.อ. เสรีย์   มุสิกะไชย   0-7431-2223 [2203] 08-9130-8321
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปธนีช์   ก�ฬสุวรรณ 0-7431-1161 [2204] 09-1426-1642
รอง ผกก. พ.ต.ท. เจษฎ�   ไวโรจน์พันธุ์ 0-7431-1161 [2204] 08-1959-1455
สว. พ.ต.ต. นร�ทิพย์   เรืองศรี 0-7431-2121 [2108] 08-4861-4489
สว. พ.ต.ต.หญิง เส�วภ�   คำ�สุวรรณ 0-7431-2462 [2102] 08-7288-3577
สว. พ.ต.ต. ช�ตรี   พุธร้อย 0-7431-2462 [2211] 08-7293-7993
สว. พ.ต.ท.หญิง มลฤดี   หลิมสวัสดิ์ 0-7431-2933 [2106] 08-9869-1255

ฝ่ายอ�านวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สม�น   รอดกำ�เหนิด 0-7431-1161 [2304] 08-6342-6948
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อัมพร   จ�ติก�นนท์ 0-7431-1161 [2305] 08-9974-2901
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   จันทรอ�ภ� 0-7431-1161 [2304] 08-9870-1155
สว. พ.ต.ท. เตชินท์   มุสิกพงษ์ 0-7431-1161 [2305] 09-3785-8469
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ท. เสถียร   เจียรบุตร 0-7431-1161 [2305] 08-6969-0239
สว. พ.ต.ท.หญิง จิณณะ   เมืองชู 0-7431-1161 [2304] 08-1959-9848
สว. พ.ต.ต. ภ�ส   ม�กเขียว  0-7431-1161 [2304] 08-6291-3437

ฝ่ายอ�านวยการ 3    โทรศัพท์กล�ง  0-7431-3902  โทรส�รกล�ง  0-7431-2813, 0-7431-2819 
ผกก. พ.ต.อ. โกวิท   เจริญวัฒนศักดิ์ 0-7431-3902 [2302] 08-1873-1706
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติพงษ์   ผิวแดง 0-7431-1161 [1116] 08-0499-9695
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิช�ญ   นุ้ยแนบ 0-7431-1161 [2302] 08-4632-2498
สว. พ.ต.ท.หญิง อภิญญ�   ชัยวงศ์ 0-7431-1161 [2302] 08-1599-8473
สว. พ.ต.ต.หญิง พัชรี   ทุ่งสะโร 0-7431-1161 [5101] 08-7296-8312
สว. พ.ต.ท. โชคชัย   หนูคง  0-7431-1161 [2303] 08-1326-3147
สว. พ.ต.ต. อดิศักดิ์   อันตรเสน 0-7431-1161 [2303] 08-9597-6951

ฝ่ายอ�านวยการ 4    

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   สังข์น้อย 0-7431-2341 [2110] 08-9439-4608
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญชัย   ง�มธุระ 0-7431-2341 [2110] 08-1962-4488
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุจินต์   ชอบง�ม 0-7431-2341 [2110] 08-9466-5459
สว. พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ  พูนม่น 0-7431-2837 [2104] 08-9655-2502
สว. พ.ต.ท. อัครพล   สุขศักดิ์ 0-7431-2837 [2104] 08-1539-7010
สว. พ.ต.ท. สมจิตต์   บุญรอด 0-7431-2222 [5105] 08-9878-5265
สว. พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�   อุยสกุล 0-7431-2341 [2110] 08-0365-1983

ฝ่ายอ�านวยการ 5  โทรศัพท์กล�ง  0-7431-2322
ผกก. พ.ต.อ. เช�ว์วิศิษฐ์   ชัยก�ญจนกิจ 0-7431-3021 [2404] 08-9897-2299
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�วดี   ทองศรีนุ่น 0-7431-2322 08-1990-4911
สว. พ.ต.ท. นภดล   เอี่ยมศิริ 0-7431-5010 [2407] 08-6967-4473
สว. พ.ต.ท.หญิง พรฤดี   ยิ่งยง 0-7431-2322 [2406] 08-9727-6993
สว. พ.ต.ต. เกรียงไกรยุทธ  ม�กละม้�ย 0-7431-2322 [2406] 08-7969-2520

ฝ่ายอ�านวยการ 6 

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์   สีหมัด  0-7431-3822  [2103] 08-3654-8323
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรรณศรี   มห�วงศ์ 0-7431-3822  [2103] 08-0712-4822
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุเพ็ญ   ชนะสิทธิ์ 0-7431-3964  [2102] 08-1969-3538
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง นภ�พร   จ�รุพันธ์ 0-7431-3964  [2102] 08-9655-2584
สว.(บัญชี) พ.ต.ท.หญิง จุฑ�รัตน์   แก้วสุวรรณ 0-7431-3964  [2102] 08-9197-3597
สว.(งบประม�ณ 1 และธรุก�ร) พ.ต.ท.หญิง ประพันธ์   คงบุญ 0-7431-3822  [2103] 08-4854-9749
สว.(งบประม�ณ 2) พ.ต.ท.หญิง เกษร�   ดุจวรรณ 0-7431-3822  [2103] 09-6453-6196

ฝ่ายอ�านวยการ 7  โทรศัพท์กล�ง  0-7431-2422    โทรส�รกล�ง  0-7431-3085
ผกก. พ.ต.อ. พินิจ   ฤทธิเดช 0-7431-2422 [1303] 08-1748-1076
รอง ผกก. พ.ต.ท. จีรวัฒน์   ณ พัทลุง 0-7431-3085 [3104] 08-6968-7868
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วลิ�วณัย์   อรุโณประโยชน์ 0-7431-2422 [1306] 08-1690-5523
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ท. ว�ทิน   สงเคร�ะห์ 0-7431-3085 [3104] 08-9599-8632
สว. พ.ต.ท. วันศีล   สีแก้วเขียว 0-7431-2422 [1306] 08-1099-4732
สว. พ.ต.ท. ช�ญวิทย์   ศรีเกื้อ 0-7431-4098 [1120] 08-8781-8689
สว. พ.ต.ต. สุนทร   อัมโร 0-7431-1161 [3101] 08-4961-9003

ฝ่ายอ�านวยการ 8    โทรศัพท์กล�ง  0-7431-1161 ภ�ยใน 2402 

ผกก. พ.ต.อ. ไชย�   คงทรัพย์  0-7431-1161 [2402] 08-1584-6666
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ เส�วลกัษณ์   ณ ทบัเทีย่ง 0-7431-1161 [2403] 08-6964-4455
สว. พ.ต.ท.หญิง ณภัค   ภัชช�ช�ญสิริ 0-7431-1161 [2402] 08-4514-4598
สว. พ.ต.ท.หญิง จุฬ�วรรณ   ข�วนุ่น 0-7431-1161 [2405] 08-3399-6336

ฝ่ายอ�านวยการ 9    โทรศัพท์กล�ง  0-7431-1161 
ผกก. พ.ต.อ. ปิยะ   เจริญสุข 0-7431-1161 [1212]   08-1917-0894
รอง ผกก. พ.ต.ท. โกศล   ปร�บกรี 0-7431-1161 [1212]   08-7475-7568
สว. พ.ต.ต. สว่�ง   ทองบุญเรือง 0-7431-1161 [1212] 08-1368-3709
สว. พ.ต.ต.หญิง เกษร   สินนะ 0-7431-1161 [1213] 08-4068-4202

ฝ่ายอ�านวยการ 10    โทรศัพท์กล�ง  0-7432-2286    โทรส�รกล�ง  0-7432-2286

ผกก. พ.ต.อ. อภิชัย   ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 0-7431-1161 [2211] 08-5830-2288
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ดลย�   เพ็ชรรัตน์ 0-7431-1161 [2212] 08-1767-8674
สว. พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ   นุ้ยแนบ 0-7431-1161 [6122] 08-1608-8665
สว. พ.ต.ท.หญิง กิรณ�   ยืนยง 0-7431-1161 [2212] 08-3187-9300
สว. พ.ต.ต. จรัญ   ชูจิตต์ 0-7431-1161 [6122] 08-6489-5402

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน Investigation Division 
ถนนแหล่งพระราม  ต�าบลบ่อยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

โทรศัพท์กลาง  0-7431-1161 ต่อ 1103 โทรสารกลาง  0-7431-5019  IP : 609007

Web Site : http://inv.p9police.go.th   E-mail : investigaterp9@royalthaipolice.go.th 

ผบก. พล.ต.ต. โชติ   ชัยชมภู 0-7431-3842 [1106] 09-1846-8555
รอง ผบก. พ.ต.อ. คำ�รณ   ยอดรักษ์ 0-7431-1161 [1104] 08-1897-5971
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุรุธ   อิ่มอ�บ 0-7431-1161 [1108] 09-5904-1625
รอง ผบก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   ดี 0-7431-1161 [1117] 08-1894-3787
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�รุต   เรืองจินตน� 0-7431-1161 [1110] 08-1847-1092
นว.(สบ 1)   -  -  -

ฝ่ายอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง 0-7431-1161 ต่อ 1103, 0-7431-5019  โทรส�รกล�ง  0-7431-5019

ผกก. พ.ต.อ. อรุษ   แสงจันทร์ 0-7431-1161 [1113] 08-1806-7337
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุกัญญ�   แก้ววิฬ� 0-7431-1161 [1103] 08-9599-9393
สว. พ.ต.ท.หญิง จิร�ยุ   ทองจะโป๊ะ 0-7431-1161 [1111] 08-1276-1961
สว. พ.ต.ท.หญิง ประทิพย์   กิ้มเส้ง 0-7431-1161 [1103] 08-2438-4448
สว. พ.ต.ต. ทรงโปรด   พรหมสุทธิ์ 0-7431-1161 [1302] 08-1096-8712
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กองก�ากับการสืบสวน 1  โทรศัพท์กล�ง 0-7431-1161 ต่อ 3108  
ผกก. พ.ต.อ. พีระพงษ์   ฉ�ยอรุณ 0-7431-1161 [3108] 08-9930-7711
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรศภณ   ส�ร�พฤษ 0-7431-1161 [3108] 08-7392-3652
รอง ผกก. พ.ต.ท. สินชัย   คล่องแคล่ว 0-7431-1161 [3108] 08-1839-6482
สว. พ.ต.ต. สุรเดช   เส็นยีหีม 0-7431-1161 [3108] 08-6285-1123
สว. พ.ต.ต. พรชัย   บัวด้วง 0-7431-1161 [3108] 08-1957-1174
สว. พ.ต.ต. จิรวัฒน์   ศิลปสถ�ปน์ 0-7431-1161 [3108] 08-4258-7774

กองก�ากับการสืบสวน 2  โทรศัพท์กล�ง  0-7431-1161 ต่อ 3107  โทรส�รกล�ง  0-7431-2005
ผกก. พ.ต.อ. อดิเรก   บือร�เฮง 0-7431-1161 [3107] 08-1542-7777
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมรัตน์   เพชรหนองชุม 0-7431-1161 [3107] 08-6480-2727
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุรักติ   พร้อมมูล 0-7431-1161 [3107] 08-1409-4946
สว. พ.ต.ท. วิริยะ   โชติกวี 0-7431-1161 [3107] 08-5081-8864
สว. พ.ต.ต. วรวิทย์   จันทะศูนย์ 0-7431-1161 [3107] 08-4395-3919
สว. พ.ต.ต. ยศวีร์   ทองระอ� 0-7431-1161 [3105] 08-1609-9567

กองก�ากับการสืบสวน 3  โทรศัพท์กล�ง  0-7431-1161 ต่อ 3105  
ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   จงหวัง 0-7431-1161 [3105] 09-4593-4528
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประจบ   แก้วฉีด 0-7431-1161 [3105] 08-1954-5985
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสน่ห์   วันทอง 0-7431-1161 [3105] 08-5074-9773
สว. พ.ต.ท. นฤน�ท  บุตรดำ�รงค์ 0-7431-1161 [3105] 08-4963-4900
สว. พ.ต.ท. วรวัฒน์   ฤทธ�พิพัฒน์  0-7431-1161 [3105] 08-5907-5957
สว. พ.ต.ต. ชัยชนะ   หล�งหวอด 0-7431-1161 [3107] 08-7106-8758

กองก�ากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ  โทรศัพท์กล�ง 0-7431-1161 ต่อ 1107  
โทรส�รกล�ง  0-7431-1019
ผกก. พ.ต.อ. พิชัย   กิระว�นิช 0-7431-1161 [1107] 08-1896-3883
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประจักษ์   อ�รีรบ 0-7431-1161 [1107] 08-1598-0619
สว. พ.ต.ท. จริน   แสงแก้ว 0-7431-1161 [1107] 08-6285-2964
สว. พ.ต.ต.หญิง พรชรัตน์   ทองม�ก 0-7431-1161 [1107] 08-3090-5455
สว. พ.ต.ต. ปิยวุฒิ   พงศ์ไพบูลย์ 0-7431-1161 [1107] 08-2269-1556

กองก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ  โทรศัพท์กล�ง  0-7431-1161 ต่อ 3102  โทรส�รกล�ง  0-7431-3424       
ผกก. พ.ต.อ. ประพัฒน์   ศรีอนันต์ 0-7431-1161 [1112] 08-1690-3212
รอง ผกก. พ.ต.ท. สหัส   ใจเย็น  0-7431-1161 [1112] 08-1326-1007
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัลลภ   เมรินทร์ 0-7431-1161 [1112] 08-6536-3884
สว. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   วิทย์ก�รพงษ์  0-7431-1161 [1112] 08-1666-0553
สว. พ.ต.ท. สำ�เร็จ   ใจเอื้อ 0-7431-1161 [1112] 08-4854-4499
สว. พ.ต.ต. รัชอ�นนท์   ภูริภ�กร 0-7431-1161 [1112] 08-6489-3098

กลุ่มงานสอบสวน  โทรศัพท์กล�ง  0-7431-1161 ต่อ 3107 

ช่วยร�ชก�ร พ.ต.ต. ช�ญวิทย์   ศรีหร่�ย 0-7431-1161 [1307] 08-6944-4456
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสงขลา    Songkhla Provincial Police 
ต�าบลบ่อยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

โทรศัพท์กลาง 0-7432-1878  โทรสารกลาง 0-7432-1878   IP : 609101

Web Site : http://songkhla.police.go.th  E-mail : songkhla.police@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. อ�ำพล   บัวรับพร 0-7432-1119 08-6955-9999
รอง ผบก. พ.ต.อ. นเรศร์   อินทรพรหม - 08-1615-8837
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรีด�   เปี่ยมว�รี - 08-1643-4211
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   ไตรทิพยพงศ์ - 08-1979-3838
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศุภวัฒน์   ทับเคลียว - 08-9733-2036
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   นิตยวิมล - 08-1898-6758
รอง ผบก. พ.ต.อ. เอกกฤต   วิริยะภ�พ - 08-1898-7099
นว. (สบ 1) - - -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อดุล   ทองม�ก - 08-1957-5587
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมพล   แก้วกระจ�ย - 08-9467-1346
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พนมพร   ก�ญจนเนตร - 08-1959-1254
สว. พ.ต.ต. นิโรจน์   เหลืองเพชรรัตน์ 0-7432-2885 08-6660-5142
สว. พ.ต.ต. สมศักดิ์   ฤทธิศักดิ์ 0-7432-1878 08-6293-1602
สว. พ.ต.ท. วันชัย   ม�กสังข์ 0-7432-3183 08-6488-0088
สว. พ.ต.ต.หญิง ภ�ณิศ�   ศรีหนูสุด 0-7432-1990 08-7293-6182
สว. พ.ต.ท. จตุพร   คูณทอง 0-7432-3183 08-1798-1547
สว. พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   ตันติวิทย์ 0-7432-2082 08-6598-4253
สว. พ.ต.ท.หญิง ปิยะวรรณ   บุญลอย 0-7432-4258 [103] 08-1767-3932

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ศักด�   เจริญกุล  0- 7432-2610 08-1990-0023
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   เตชะโต 0- 7432-2610 08-7796-5252
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤติน   ณ ลำ�ป�ง 0- 7432-2610 08-1898-0624
สว. พ.ต.ท. เอกภพ   มุสิกปักษ์ 0- 7432-2610 08-3513-1542
สว. พ.ต.ท. อ�นนท์   ประดิษฐ์แสง 0- 7432-2610 08-6498-0656
สว. พ.ต.ท. โชคทวี   จันทร์ทองอ่อน 0- 7432-2610 08-6969-7224
สว. พ.ต.ต. สัณห์พิชญ์   วรรณโร 0- 7432-2610 08-1798-1889
สว. พ.ต.ต. พงษ์สวัสดิ์   อินทสร 0- 7432-2610 08-6063-8555
สว. พ.ต.ท. ธเนศ   พงษ์รอด 0- 7432-2610 08-1798-1155
สว.(นปพ.) พ.ต.ต. คเนศ   พงศ์เพิ่มทรัพย์ 0- 7432-2611 08-1541-6161

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. คมสัน   พูนสถ�พร 0-7432-2238 08-9799-8373
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เตียน   ทองสมสี 0-7432-2238 08-1540-1311
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   ไชยด้วง 0-7432-2238 08-1396-2797
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สภ.เมืองสงขลา       โทรศัพท์กล�ง  0-7430-7092    โทรส�รกล�ง  0-7430-7092  IP : 609102

ผกก. พ.ต.อ. อลงกรณ์   สีม�วุธ 0-7430-7092 08-1898-6636
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เดช�   ก�ญจนโสรัตน์ 0-7430-7092 08-3510-1000
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถ�วร   ผลกล้� 0-7430-7092 08-1450-8598
รอง ผกก.สส พ.ต.ท. จักพรรณ   โชติบุตร 0-7430-7092 08-1540-2036
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. พิชัย   จันทรเกษม 0-7430-7092 08-1609-9482
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิมชัย   บุญศิริ 0-7430-7092 08-6694-2007
พงส.พนก. พ.ต.ท. พิเชษฐไชย   หนูผุด 0-7430-7092 08-3775-5088
พงส.พนก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   อนันตพันธ์ 0-7430-7092 08-1896-1983
พงส.พนก. พ.ต.ต. อเสก   สีแก้วเขียว 0-7430-7092 08-4397-3600
พงส.พนก. พ.ต.ต. ถ�วร   บุญทอง 0-7430-7092 08-1969-2959
สวป. พ.ต.ท. สุพล   คู่นพคุณ 0-7430-7092 08-1959-3572
สวป. พ.ต.ท. น�วิน   นิลว�นิช 0-7430-7092 08-9897-9554
สวป. พ.ต.ต. พัชรินทร์   ประพรหม 0-7430-7092 08-1095-3934
สวป. พ.ต.ต. บัญช�   สังกะเพศ 0-7430-7092 08-4862-6661
สว.สส. พ.ต.ต. วันกิตติ   ทินนิมิตร 0-7430-7092 08-6300-2760
สว.จร. พ.ต.ต. นนทพัทธิ์   สู่สม 0-7430-7092 08-6958-1313
สว.อก. พ.ต.ต. สมศักดิ์   เย�ว์ดำ� 0-7430-7092 08-9723-6699

สภ.ระโนด      โทรศัพท์กล�ง  0-7439-1011    โทรส�รกล�ง   0-7439-2988   IP : 609103
ผกก. พ.ต.อ. อรุณ   กุลสิรวิชย์ 0-7439-1197 08-1738-2036
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย   สม�นวิวัฒน์ 0-7439-2130 08-9198-1388
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อุทัย   วัตตธรรม 0-7439-1011 08-1957-1263
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สิทธิพล   เจ้ยชุม 0-7439-3111 09-3782-4857
สวป. พ.ต.ท. คณิต   สมปอง 0-7439-2130 08-2823-6230
สวป. พ.ต.ต. สมปร�ถ   นิลพงศ์ 0-7439-2130 09-1049-9794
สว.สส. พ.ต.ท. ธีระช�ติ   รักษสกูล 0-7439-1011 08-1766-6975
สว.อก. พ.ต.ท. ชิต   สังข์แก้ว 0-7439-2162 08-3658-7939

สภ.สามบ่อ     โทรศัพท์กล�ง  0-7458-9602   IP : 609104
ผกก. พ.ต.อ. พิทักษ์   พุทธวิโร 0-7458-9602 08-9736-4666
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ถวิล   จันจุฬ� 0-7458-9602 09-0949-2482
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประภ�ส   ทองบริบูรณ์ 0-7458-9602 08-1092-8659
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิมชัย   บุญศิริ 0-7458-9602 08-6694-2007
สวป. พ.ต.ท. พิภพ   อุทัยเกษม 0-7458-9602 08-1738-2545
สว.สส. พ.ต.ท. อนุสรณ์   ญ�สุรัติกุล 0-7458-9602 08-5063-2520
สว.อก. พ.ต.ต. หัตถพร   ทองคำ� 0-7458-9602 08-6747-6992

สภ.คลองแดน     โทรศัพท์กล�ง  0-7439-6884    โทรส�รกล�ง  0-7439-6884   IP : 609105

สว. พ.ต.ท. เกียรติพงษ์   ระดมสุข 0-7436-9884 08-8971-2265
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สภ.สทิงพระ      โทรศัพท์กล�ง  0-7449-7032   โทรส�รกล�ง  0-7445-8386  IP : 609106
ผกก. พ.ต.อ. อธิป   แสงวันลอย 0-7439-7032 08-1598-8038
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสวี   วุ่นหนู 0-7439-7032 08-1541-6989
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วร�วุฒิ   กิติศักดิ์รณกรณ์ 0-7439-7032 08-8882-2945
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   ส�กียะเสถียร 0-7439-7032 08-9978-5514
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อรุณ   เต็มพร้อม 0-7439-7032 08-6959-0032
สวป. พ.ต.ท. มนตรี   อนันต์ 0-7439-7032 08-1857-6048
สว.สส. พ.ต.ท. จตุพลพัฒช์   ปุณยมนตรีอ์ 0-7439-7032 08-9154-1509
สว.อก. พ.ต.ท. น�มชัย   ไฝทอง 0-7439-7032 08-1969-2113

สภ.ชุมพล       โทรศัพท์กล�ง  0-7430-4217-8   โทรส�รกล�ง  0-7430-4219  IP : 609107
สวญ. พ.ต.ท. อภิสฤษฎิ์   มณีโชติ 0-7430-4220  08-5078-7474
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิระ   จิตโสภ� 0-7430-4217-8  08-5893-7798
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พรพิสิฏฐ์  หอมบุตร 0-7430-4217-8  08-7295-1298
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพบูลย์  วัตตธรรม 0-7430-4217-8  08-9596-2475
สวป. พ.ต.ต.  จิรทีปต์   จำ�ป�ทอง 0-7430-4219  09-5443-2999
สว.สส. พ.ต.ท. นิวัฒน์   ณุวงษ์ศรี 0-7430-4219  08-5941-8994

สภ.สิงหนคร      โทรศัพท์กล�ง  0-7433-1881   โทรส�รกล�ง  0-7433-1881  IP : 609108
ผกก. พ.ต.อ. อ�คม   บัวทอง 0-7433-1881 08-1540-4989
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูมินพเดช   พรศรีภ�ค 0-7433-1881 08-2438-5566 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนิต   แสนเจริญ 0-7433-1881 08-9733-1116 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธน�วรรธน์   วิสมิตะนันท์ 0-7433-1881 08-1609-8091 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   กลับรอด 0-7433-1881 08-1897-5882 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นริษฐ์   สุวรรณสะอ�ด 0-7433-1881 08-1609-5562 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ครรชิต   นัคร�มนตรี 0-7433-1881 08-4966-6549
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โอฬ�ร   จ�นน�เพียง 0-7433-1881 08-5757-5523 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงศักดิ์   คงสอน 0-7433-1881 08-9975-9700 
สวป. พ.ต.ท. จู้ลี่   ขุนพล 0-7433-1881 09-0074-0869  
สวป. พ.ต.ต. นพดล   ดิเรกวัฒนส�ร 0-7433-1881 08-7019-6471 
สว.สส. พ.ต.ท. นโรดม   คิดถูก 0-7433-1881 08-6747-2757 
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส   ชูเมือง 0-7433-1881 08-1690-8546 

สภ.ม่วงงาม      โทรศัพท์กล�ง  0-7448-4183  โทรส�รกล�ง  0-7448-4184  IP : 609109
ผกก. พ.ต.อ. บุญรอบ   จันทสงค์ 0-7448-4183 08-9877-6925
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   ชูเหล็ก 0-7448-4183 08-1959-5864
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชอบศักดิ์   รัตนกูล 0-7448-4183 09-3034-1870
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เช�ว์   ชุมวรเดช 0-7448-4183 08-1598-3522
สวป. พ.ต.ท. ขันติ   สังสะน� 0-7448-4183 09-3752-3762
สว.สส. พ.ต.ท. ม�นพ   คงช่วย 0-7448-4183 08-1678-0765
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุธิด�   ยวงใย 0-7448-4183 08-9164-1447
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สภ.ปากรอ     โทรศัพท์กล�ง  0-7424-1193   โทรส�รกล�ง  0-7424-1191  IP : 609110
สว. พ.ต.ท. ภ�นุม�ศ   แสงบัวข�ว 0-7424-1191 08-5583-4056
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วัชริน   ตันเจริญรัตน์ 0-7424-1191 08-1892-3235

สภ.กระแสสินธุ์      โทรศัพท์กล�ง  0-7439-9064   โทรส�รกล�ง  0-7439-9244  IP : 609111

ผกก. พ.ต.อ. ชัชพิสิฐ   นคร�วงศ์ - 08-1543-6011
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รณน   สุระวิทย์ - 08-8664-0444
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัตน์นริศ   ผิวเกลี้ยง - 08-6794-8956
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นิยม   ดำ�ละเอียด - 08-1990-0293
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประพจน์   ก�ญจนมุณีย์ - 08-1959-3435
สวป. พ.ต.ต. รัชวุฒิ   อ่อนแพง - 08-1963-5566
สว.สส. พ.ต.ต. ธีรเจตน์   จรัสสมบูรณ์ สันหลี - 08-6478-3953
สว.อก. พ.ต.ต. พิเชษฐไชย   สุริยชัยกุลพงศ์ - 08-4777-2404

สภ.หาดใหญ่      โทรศัพท์กล�ง  0-7425-7333     โทรส�รกล�ง  0-7425-7990, 0-7425-8444 IP : 609112
ผกก. พ.ต.อ. ภ�สกร  กลั่นหว�น 0-7425-5222 08-1943-8487
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุรพงศ์   กิตติธิร�งกูร 0-7425-7333 08-7356-0666
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยวุฒิ   ธัญญ�นิติ 0-7423-1646 08-1542-7783
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอกรัฐ   สวนแสน 0-7425-7333 08-1959-0545
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชยุต   อ�รีบำ�บัด 0-7425-7333 08-1388-8970
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมจิต   สุวรรณช�ตรี 0-7425-7333 08-1098-3491
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ  ผลไกรเพชร 0-7425-7333 08-9729-1474
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   บำ�รุงกรณ์ 0-7425-7333 08-1959-5997
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง ณิช�กร   บุญศรีโรจน์ 0-7425-7333 08-1540-1823
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง ภัทรีย�   ป�นนิ่ม 0-7425-7333 08-1540-2500
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วโรดม   ก้องสุวรรณคีรี 0-7425-7333 08-7295-4249
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กนต์เกียรติ์   นุ้ยเนียม 0-7425-7333 08-9658-0327
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิโรจน์   อิทรเพชร 0-7425-7333 08-1037-2129
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศรเพชร   ตันติอมรชัยกุล 0-7425-7333 08-9118-5790
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิโรจน์   สะเหรียม 0-7425-7333 08-1896-7177
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิริรัตน์   ทองพันธ์ 0-7425-7333 08-1922-2974
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดุลศักดิ์   ขุนกลับ 0-7425-7333 08-3183-3375
สวป. พ.ต.ท. ทวีพร   ประสงค์สุข 0-7425-7333 08-5894-2692
สวป. พ.ต.ท. ม�ช�   แก้วทอง 0-7425-7333 08-6625-3775
สวป. พ.ต.ต. วร�พงศ์   หะยีหวัง 0-7425-7333 08-1298-0074
สวป. พ.ต.ต. วีรศักดิ์   เพอแสละ 0-7425-7333 08-0394-6003
สว.สส. พ.ต.ท. ธีรภัทร   ปิยะถ�วร 0-7425-7333 08-1898-3177
สว.สส. พ.ต.ต. ฉัตรเฉลิม   วันธงชัย 0-7425-7333 08-6357-8002
สว.จร. พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   จันทร์สว่�ง 0-7425-7333 08-1912-2210
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง กัญธน�   อุบลไพศ�ล 0-7425-7919 08-9736-7914



ภ.9

582 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ทุ่งลุง    โทรศัพท์กล�ง  0-7429-1733  โทรส�รกล�ง  0-7437-0208  IP : 609113
ผกก. พ.ต.อ. วิชชภัณฑ์   จันทร�ภรณ์ 0-7437-0208 08-1698-9706
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   ภู่จินด� 0-7437-0208 08-1738-5266
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   คงขวัญ 0-7437-0208 08-6490-9574
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัญญ�   เจริญเระ 0-7437-0208 08-6289-0114
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สนิท   สุดทองคง 0-7437-0208 08-9975-8931
สวป. พ.ต.ต. ธงชัย   คงวิมล 0-7437-0208 08-5670-4559
สว.สส. พ.ต.ต. มะน�ซอรี   เจะหะ 0-7437-0208 08-6299-6686
สว.จร. พ.ต.ต. อนุวัฒน์   เน�วรัตน์ 0-7437-0208 08-9199-4460
สว.อก. พ.ต.ต. อุทัย   โชติมณี 0-7437-0208 08-7465-9674

สภ.ทุ่งต�าเสา    โทรศัพท์กล�ง  0-7420-5970   โทรส�รกล�ง  0-7420-5973  IP : 609114
ผกก. พ.ต.อ. ศุภชัย   ฟื้นพ�นิช   0-7420-5970 08-1926-9672
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกรียงไกร   เกื้อช�ติ 0-7420-5970 08-1897-3489
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุวัฒน์   ศรีจันทร์ทับ 0-7420-5970 08-1738-4473
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนนันท์   ประจันตะเสน 0-7420-5970 08-4968-4646
สวป. พ.ต.ท. วรวิช   มีใหม่ 0-7420-5970 08-9655-1691
สว.สส. พ.ต.ท. กฤษฏ�   แก้วทอง 0-7420-5970 08-1897-1145
สว.อก. พ.ต.ต. ถ�วร   ไฝทอง 0-7420-5970 08-1095-4598

สภ.คูเต่า    โทรศัพท์กล�ง  0-7447-0180  โทรส�รกล�ง  0-7447-0180  ภ�ยใน 789  IP : 609115 

สว. พ.ต.ต. จักรร�ช   วรรณประภ� 0-7447-0180 08-9173-2587

สภ.รัตภูมิ    โทรศัพท์กล�ง  0-7438-9116 /0-7438-8019   โทรส�รกล�ง  0-7438-8019  IP : 609116
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   อัศวจินด�รัตน์ 0-7438-8019 08-6965-5544
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณภพ   ธนบุญญะวงษ์ 0-7438-8019 08-6694-5454
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมเกียรติ   โอสถ�พันธุ์ 0-7438-8019 08-1738-4220
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูมิศักดิ์   บุญรัตนัง 0-7438-8019 08-9656-0404
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เฉลิม   ทองสลับล้วน 0-7438-8019 08-9296-8458
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เทว�   ด�วเรือง 0-7438-8019 08-6869-3552
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เฉลิมพงษ์   ทองพันธ์ 0-7438-8019 09-3745-6161
สวป. พ.ต.ท. วิช�ญ   ด้วงศรีทอง 0-7438-8019 08-1095-7741
สวป. พ.ต.ต. อดิศักดิ์   แกสม�น 0-7438-8019 08-3399-1415
สว.สส. พ.ต.ท. กุศล   มณีรัตน์ 0-7438-8019 08-8790-9686
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   จันทรัตน์ 0-7438-8019 08-6623-8701

สภ.ควนเนียง    โทรศัพท์กล�ง  0-7438-6666   โทรส�รกล�ง  0-7438-6701  IP : 609117
ผกก. พ.ต.อ. วีรวุธ   สันนะกิจ 0-7438-6666 08-4313-2345
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จุมพล   ผลขจี 0-7438-6666 08-6490-7995
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธวัชชัย   นคร�วงศ์ 0-7438-6666 08-8790-0101
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประวัติ   คชรัตน์ 0-7438-6666 08-3120-4245
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สวป. พ.ต.ท. คะนอง   ชูเมือง 0-7438-6666 08-1957-6574
สว.สส. พ.ต.ท. สุวิชญ์   ภู่สถิต 0-7438-6666 08-1963-5717
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง นงเย�ว์   ชูมัง 0-7438-6666 08-6548-4803

สภ.นาหม่อม     โทรศัพท์กล�ง  0-7438-2111   โทรส�รกล�ง  0-7438-2111  IP : 609118
ผกก. พ.ต.อ. กมลชัย   ศิริรังษี 0-7438-2111 08-1658-4275
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิมิต   สัมพัชนี 0-7438-2111 08-9197-3889
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิวัตร   รสิต�นนท์กิติกุล 0-7438-2111 08-1969-9011
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทิศ   อดทน 0-7438-2111 08-1738-6840
สวป. พ.ต.ท. ก�รุณย์   ลิมปิโรจน์ฤทธิ์ 0-7438-2111 08-9144-0049
สวป. พ.ต.ท. นฤทธิ์   เครือเนตร 0-7438-2111 08-9876-4157
สว.สส. พ.ต.ท. วิชิต   โชติกรณ์ 0-7438-2111 08-9972-2886
สว.อก. พ.ต.ท. พิพัฒน์   แก้วรักษ์ 0-7438-2111 08-6274-8530
สภ.บางกล�่า     โทรศัพท์กล�ง 0-7432-8112    โทรส�รกล�ง  0-7432-8112  IP : 609119

ผกก. พ.ต.อ. สุริย�   ปัญญ�มัง 0-7432-8112 08-1897-7250
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรเดช   ม�สินทพันธุ์ 0-7432-8112 08-1798-0101
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรพล   ดูดิง 0-7432-8112 08-4861-5995
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กีรติ   ตรีวัย 0-7432-8112 08-6957-8886
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุเทพ   ฉุ้นประดับ 0-7432-8113 08-3633-6230
สวป. พ.ต.ต. จงรักษ์   สุวัฒโน 0-7432-8112 08-1450-4144
สว.สส. พ.ต.ท. บัณฑูรย์   บุญเครือ 0-7432-8112 08-9876-5847
สว.อก. พ.ต.ต. นิเวศน์  เหรียญไกร 0-7432-8112 08-4631-0224

สภ.คลองหอยโข่ง    โทรศัพท์กล�ง  0-7447-3440   โทรส�รกล�ง  0-7450-1131  IP : 609120

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   มีแสง 0-7450-1131 08-1896-9188
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กองทัพ   เสน�ทิพย์  0-7450-1131 08-9596-9116
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนทัศน์   ทองจันทร์ 0-7450-1131 08-1012-2945
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุรเชษฐ์   ป�ณียะ 0-7450-1131 08-5962-5588
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธัชชัย   ร�ชรองวังนุชิต  0-7450-1131 09-3843-4266
สวป. พ.ต.ท. มนูญ   แก้วประดิษฐ์ 0-7450-1131 08-0140-0107
สวป. พ.ต.ต. ชัชว�ลย์   ผูกพันธ์     0-7450-1131 08-1999-7792
สว.สส. พ.ต.ต. วิษณุ   จันทร์พล 0-7450-1131 08-1738-2756
สว.ธร. พ.ต.ท. เกษมสันต์   ไพลกล�ง 0-7450-1131 08-6696-1919

สภ.สะเดา    โทรศัพท์กล�ง  0-7441-1027    โทรส�รกล�ง  0-7441-4199  IP : 609121

ผกก. พ.ต.อ. กิตติชัย   สังขถ�วร 0-7441-4199 08-1690-7631
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไวยวิทย์   นพรัตน์ 0-7441-4199 08-3103-6444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงษ์พันธ์   แสงสง่� 0-7441-4199 08-1443-2777
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   เดชประมวลพล 0-7441-4199 08-9466-6949
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เดช�   เลิศเดช�นนท์ 0-7441-4199 08-1897-6476
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พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   จันทร์หนู 0-7441-4199 08-9197-3652
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประทีป   อ่อนรอด 0-7441-4199 08-8394-7345
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพร   ฤทธิรัตน์ 0-7441-4199 08-1397-4562
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิทธิวโรจน์   นวลเปียน 0-7441-4199 08-5110-5081
สวป. พ.ต.ท. เชวง   ซุ่นพงศ์ 0-7441-4199 09-0413-1966
สวป. พ.ต.ต. วัฒน์ชัย   ป�ละสุวรรณ 0-7441-4199 08-9675-2233
สวป. พ.ต.ต. รุ่งฤทธิ์   สุดแป้น 0-7441-4199 08-2431-7333
สวป. พ.ต.ต. ปกรณ์   แก้วฤทธิ์ 0-7441-4199 08-1426-5781
สว.สส. พ.ต.ท. ภูวดล   อ�บทิพย์ 0-7441-4199 08-6901-9038
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จิรพร   บุญนำ� 0-7441-4199 09-4697-9653

สภ.คลองแงะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7454-1013  โทรส�รกล�ง  0-7454-2158  IP : 609122
ผกก. พ.ต.อ. วรช�ติ   รสจันทน์ 0-7454-1013 08-1807-0111
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สินชัย   พ�บับพ� 0-7454-1013 08-8381-2949
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดุลเดช   สันด�เส็น 0-7454-1013 08-1959-2779
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิยม   สวัสดีรักษ� 0-7454-1013 08-1957-2137
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สิทธิโชค   บัวทอง 0-7454-1013 08-8904-4145
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพศ�ล   ขุนเพชร   0-7454-1013 08-4748-1241
สวป. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   จันทรโชติ 0-7454-1013 08-9879-3614
สวป. พ.ต.ท. ธวัชชัย   ซุ้นเจริญ 0-7454-1013 08-0329-9750
สว.สส. พ.ต.ท. พนม   วิไลสวัสดิ์ 0-7454-1013 08-1275-6191
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�รัตน์   ศรีสวัสดิ์ 0-7454-1013 08-5333-6634

สภ.ปาดังเบซาร์      โทรศัพท์กล�ง  0-7452-1018    โทรส�รกล�ง  0-7452-1018  IP : 609123
ผกก. พ.ต.อ. วีระสัณห์   ธ�รเปี่ยม 0-7452-1018 08-9206-3771
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูวร�   แก้วพ�รัตน์ 0-7452-1018 08-4854-6969
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กติก�   จิตบรรจง 0-7452-1018 08-9876-6329
พงส.ผนก. พ.ต.ต. คณิต   เต่งทิ้ง 0-7452-1018 08-7394-9739
สวป. พ.ต.ต. ซ�ก�รีย�   มรรค�เขต 0-7452-1018 08-4861-9680
สวป. พ.ต.ต. อภิช�ต   กุลโรจสิริ 0-7452-1018 08-9655-2110
สว.สส. พ.ต.ต. เกริกชัย   ฉันทจิตต์ 0-7452-1018 08-9229-8575
สว.อก. พ.ต.ท. ภนภัค   ภ�นุเดช�กฤษ 0-7452-1018 08-6334-3444

สภ.นาทวี    โทรศัพท์กล�ง  0-7437-1704  โทรส�รกล�ง  0-7437-1704  IP : 609124
ผกก. พ.ต.อ. ธีรศักดิ์   ไชยโยธ� 0-7437-1704 08-1690-7200
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรีช�   ปัญญ�เลิศ 0-7437-1704 08-1748-1132
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เอกณรงค์   สวัสดิก�นนท์ 0-7437-1704 08-1598-9259
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สก�รีย�   ยูโซ๊ะ 0-7437-1704 08-6957-5750
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง โสภิด�   ชัยฤทธิ์ 0-7437-1704 08-1099-2332
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ยชล   เพชรสุวรรณ 0-7437-1704 08-1416-8281
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศร�วุธ   เจี้ยงเต็ม 0-7437-1704 08-1766-8812
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. อภิวัฒน์   บัวทอง 0-7437-1704 08-9462-4563
สวป. พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์   ณัฏฐ�กรสกุล 0-7437-1704 08-8182-9994
สวป. พ.ต.ต. ดนุพล   อิแอ 0-7437-1704 08-5898-5769
สว.สส. พ.ต.ต. ชัยธวัช   ชูข�ว 0-7437-1704 08-6296-1599
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง มะลวิลัย์   ปัญจพรอดุมล�ภ 0-7437-1704 08-6297-3851

สภ.สะท้อน      โทรศัพท์กล�ง  0-7437-2801-2   โทรส�รกล�ง  0-7437-2800  IP : 609125

ผกก. พ.ต.อ. เดช�วุฒิ   เจ๊ะเต๊ะ - 08-9879-4067
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรีช�   เพ็ชรรัตน์ - 08-1766-2467
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดุสิต   พรหมสิน - 08-1608-9463
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บัญช�   จิตต์ภักดี - 08-1087-0152
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีระนิต   ใหม่ศิริ - 08-1272-5041
สวป. พ.ต.ท. พะเนิน   มห�วงศ์ - 08-4266-5670
สวป. พ.ต.ท. วัชชิร�   ทรงเดชะ - 08-1990-8572
สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   สีดำ�อ่อน - 08-9656-0999
สว.อก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   รัตนพันธ์ - 08-7888-2902

สภ.สะบ้าย้อย      โทรศัพท์กล�ง  0-7437-7111   โทรส�รกล�ง  0-7437-7111  IP : 609126

ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร   ยันตรัตน์ 0-7437-7111 08-1862-3727
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิจิตร   ยกทรัพย์ 0-7437-7111 08-9876-6372
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วสุ   สุธีสุนทร 0-7437-7111 08-9599-0359
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เดชธน�   ทองสุวรรณ 0-7437-7111 09-3745-4895
สวป. พ.ต.ท. สมพงศ์   เพชรฤทธิ์ 0-7437-7111 08-9296-6804
สวป. พ.ต.ต. วีระช�ติ   ศีรี 0-7437-7111 08-7214-9051
สว.สส. พ.ต.ท. วร�กร   อ่อนแก้ว 0-7437-7111 08-6966-3652
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง หัสทน�   ไทยสมบูรณ์ 0-7437-7111 08-1479-3427

สภ.บ้านโหนด      โทรศัพท์กล�ง  0-7453-1733  IP : 609127
สว. พ.ต.ท. อุเทน   แก้วจันทอน 0-7453-1733 08-1578-8666
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุดม   บุญพุฒ 0-7453-1733 08-6289-2087

สภ.เทพา       โทรศัพท์กล�ง  0-7437-6445    โทรส�รกล�ง  0-7437-6445  IP : 609128
ผกก. พ.ต.อ. สกนธ์   อนนท์รัตน์ 0-7437-6445 08-1690-0424
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธรรมรัตน์   ภิรมย์รักษ์ 0-7437-6445 08-1276-9373
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นริศ   เปี้ยก�ศ 0-7437-6445 08-4532-9146
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์พิต   อุปรโคตร 0-7437-6445 08-8782-6050
พงส.ผนก. พ.ต.ต. บัญช�   ผ�ดไธสง 0-7437-6445 08-9514-9255
สวป. พ.ต.ต. ฉลอง   ยิ่งคง 0-7437-6445 08-6960-6037
สวป. พ.ต.ต. นิสิต   ส�และ 0-7437-6445 08-1658-6719
สว.สส. พ.ต.ต. สุทธิรักษ์   ทองม�ก 0-7437-6445 08-4099-7707
สว.อก. พ.ต.ท. มนต์ชิต   เพ็งแก้ว 0-7437-6445 08-4968-6659
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สภ.ห้วยปลิง      โทรศัพท์กล�ง  0-7447-8122   โทรส�รกล�ง  0-7447-8122  IP : 609129
ผกก. พ.ต.อ. ส�ธิต   พลพินิจ 0-7447-8122 08-4719-4444
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทันทิพย์   พงษ์ทองเมือง 0-7447-8122 08-1388-7871
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กำ�แหง   ลอยจิ้ว 0-7447-8122 08-1990-7028
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ม�นิตย์   เอี๋ยวสกุล 0-7447-8122 08-1896-9285
สวป. พ.ต.ท. เดช   ดั้นเมฆ 0-7447-8122 08-7898-1569
สวป. พ.ต.ต. พิพัฒน์   เอียดทุ่ม 0-7447-8122 08-1275-0891
สว.สส. พ.ต.ต. อรุณ   อ่องแก้ว 0-7447-8122 08-1598-6200
สว.อก. พ.ต.ต. วินิตร   อินสุวรรณ 0-7447-8122 08-4067-4105

สภ.จะนะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7420-7111    โทรส�รกล�ง  0-7420-7111  IP : 609130
ผกก. พ.ต.อ. คมกฤช   ศรีสงค์ 0-7420-7111 08-1896-9315
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรงค์   เกิดสวัสดิ์ 0-7420-7111 08-1898-7438
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิช�ติ  วรรณโก 0-7420-7111 08-1816-3551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ขำ�ผุด 0-7420-7111 08-2431-3879
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิระ   แก้วมณี 0-7420-7111 08-1679-9748
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วีรกิจ   แก้วนวลจริง 0-7420-7111 08-6489-5579
สวป. พ.ต.ท. จรัญ   ม�ศสำ�เภ� 0-7420-7111 08-1599-1785
สวป. พ.ต.ต. ปรัชญ�   ใบเตะ 0-7420-7111 08-6276-5858
สว.สส. พ.ต.ท. พิภพ   ชนะพล 0-7420-7111 08-7399-6966
สว.อก. พ.ต.ต. ชิภัทร   เมืองจันทร์ 0-7420-7111 08-1959-3779

สภ.ควนมีด    โทรศัพท์กล�ง  0-7447-7175    โทรส�รกล�ง  0-7447-7175  IP : 609131
ผกก. พ.ต.อ. อิสก�นด�ร์   อ�มิน 0-7447-7175 08-9654-5333
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อธิชัย   สมบูรณ์ 0-7447-7175 08-9598-6688
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรุณ   คงเจริญ 0-7447-7175 08-9728-0090
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   คำ้�ชู 0-7447-7175 08-1880-4559
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�ทรย์   ปิยะพงค์ 0-7447-7175 08-1959-4405
สวป. พ.ต.ท. อมรรักษ์   หนูรักษ์ 0-7447-7175 08-4407-3090
สวป. พ.ต.ต. จิตติ   ตันเจริญรัตน์ 0-7447-7175 08-5306-9849
สว.สส. พ.ต.ต. ธนวัต   เส้งสุย 0-7447-7175 08-1698-2063
สว.อก. พ.ต.ท. สุดจิตร์   อนุส�ร 0-7447-7175 08-9656-7515

สภ.คอหงส์    โทรศัพท์กล�ง  0-74218-841-2   โทรส�รกล�ง  0-7421-1411  IP : 609132
ผกก. พ.ต.อ. พงษ์พันธ์   จันทรอ�ภ� 0-7421-8841-2 08-1897-3503
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สืบสกุล   มณีนวล 0-7421-8841-2 08-6959-8838
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวุฒิ   รัตนชัย 0-7421-8841-2 08-9807-7373
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปน�ถพล   ปุณศรี 0-7421-8841-2 08-1823-3183
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อ�นนท์   สุขช่วย 0-7421-8841-2 08-9151-8610
สวป. พ.ต.ท. บัณฑูร   เทพสุวรรณ 0-7421-8841-2 08-6694-5454
สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิพงค์   ยอดประสิทธิ์ 0-7421-8841-2 08-1543-8898
สว.อก. พ.ต.ต. ประพันธ์   ศิริดำ�รงเดช 0-7421-8841-2 09-3794-9453
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ต�ารวจภูธรจังหวัดสตูล Satun Provincial Police 
ถนนยาตราสวัสดี ต�าบลพิมาน อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์กลาง  0-7472-1877  โทรสารกลาง  0-7472-1386  IP : 609133

Web Site : www.satun.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สุนทร   เฉลิมเกียรติ 0-7471-1243 08-9153-9191
รอง ผบก. พ.ต.อ. โสภณ   ป�นสมทรง - 08-1963-4331
รอง ผบก. พ.ต.อ. จิระวัฒน์   พยุงธรรม - 08-1897-2466
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�ช�น   จันทร์ศิริ - 08-1898-1888
รอง ผบก. พ.ต.อ. สันทัด   วินสน - 08-1892-7130
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิพล   เหมสล�หม�ด - 08-9466-4608

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พิชัย   ปกป้อง - 08-1805-9545
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิช�ติ   วงศ์หมัดทอง       - 08-1738-1292
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมนึก   อินพรม - 08-7149-5653
สว. พ.ต.ท. สิรวิชญ์   อินทจันทร์ - 08-6964-2895
สว. พ.ต.ต.หญิง ปร�ณีต   ศรีแก้วคง   0-7471-1243 08-1972-7166
สว. พ.ต.ต. สุรินทร์   ศรีนะรัตน์   0-7472-1531 08-6298-2306
สว. พ.ต.ต. ส�นิต   ฆังคะมโณ 0-7472-1531 08-3016-2581
สว. พ.ต.ต. วสันต์   รังศิลป์ 0-7473-2505 08-1898-1927
สว. พ.ต.ต. สุวิทย์   กมลเจริญ 0-7472-1531 08-1969-6191
สว. พ.ต.ต. อัมพร   สมศรี - 08-9595-2241

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. เสกสันต์  ชูรังสฤษดิ์ 0-7473-2502 08-6781-0606
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรพันธ์   คงแก้ว       0-7473-2502 08-9466-5434
สว. พ.ต.ท. วรรณพงษ์   วงษ์สุวรรณ 0-7473-2502 08-0714-4114
สว.(191) พ.ต.ต. ส�ยัณห์   วชิรบ�ล 0-7473-2502 09-1049-4100

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุสรณ์   รังสิย�ภิรมย์ 0-7473-2503 08-1898-1526
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิโรจน์   วิลัยรัตน์ 0-7473-2503 08-9466-6117

สภ.เมืองสตูล     โทรศัพท์กล�ง  0-7471-1088   โทรส�รกล�ง  0-7471-1088  IP : 609134
ผกก. พ.ต.อ. ชัยรัตน์   ก�ญจนเนตร 0-7472-1878 08-9975-4040
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เลียบ   พรหมจันทร์ 0-7471-1088 08-3190-3556
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คมสัน   แสงไกร - 08-1891-2316
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส  เตี้ยวซี - 08-9799-4282
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กฤตตภพ   บัวเนียม - 08-1608-3842
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีระเดช   รัตนวิจิตร - 08-1598-3111
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพโรจน์   พิจิตรบรรจง - 08-7476-7773
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พงส.ผนก. พ.ต.ต. ภร�กรณ์   จันทะโชติ   - 08-9680-8587
สวป. พ.ต.ท. เดช�พงษ์   ปรีชัย - 08-9679-4547
สวป. พ.ต.ท. ภุชงค์  สงวนจิตร - 08-7399-8729
สวป. พ.ต.ท. ย�วี   ลภเลิศ - 08-6000-8983
สว.สส. พ.ต.ท. อนุชัย  สวยง�ม - 08-9870-0357
สว.จร. พ.ต.ท. อรรถพล   วิภ�สินนท์ - 08-1574-4900
สว.อก. พ.ต.ต. ถ�วร   ทิพย์ว�รี - 08-2265-4204

สภ.ท่าแพ    โทรศัพท์กล�ง  0-7478-7056   โทรส�รกล�ง  0-7478-7091   IP : 609141

ผกก. พ.ต.อ. วีระชัย   เสฏฐปัญโญ - 08-1957-7746
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิเชียร   สรรพพันธ์ - 08-1609-3709
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษณะ   พรรณรักษ์ - 08-2433-7654
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิรุณ   ถวัลย์ธัญญ� - 08-9596-4001
สวป. พ.ต.ต. พณพล   ภูริภ�กร - 08-1898-1895
สว.สส. พ.ต.ท. อำ�นวย   จันทร์สุข - 08-9785-5662
สว.อก. พ.ต.ต. กฤติพัฒน์   เพชรบ�งโกระ - 09-1846-6743

สภ.ละงู     โทรศัพท์กล�ง  0-7470-1710, 0-7478-1191   โทรส�รกล�ง  0-7478-1080  IP : 609136

ผกก. พ.ต.อ. สมชัย   เทศนอก 0-7470-1710 08-1690-0972
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พัฒนพงษ์   ทองด้วง - 08-1896-8991
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พินโญ   คะนันช�ติ - 08-1896-3038
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เดช�   เลิศเดช�นนท์ - 08-1897-6476
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญวิทย์   ศรีหร่�ย - 08-6944-4456
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กิตติภูมิ   หูเขียว - 08-1766-5746
สวป. พ.ต.ท. ปัญญ�วัฒน์   เนียมละออง - 08-8830-3723
สวป. พ.ต.ท. อภิสิทธิ์   ปะดุก� - 08-1897-8291
สว.สส. พ.ต.ต. สุวรรณ   ด้วงแก้ว - 08-9877-7870
สว.อก. พ.ต.ต. พันธชัย   รัตนประพันธ์ - 08-9733-0791

สภ.ทุ่งหว้า    โทรศัพท์กล�ง  0-7478-9116   โทรส�รกล�ง  0-7478-9116  IP : 609138

ผกก. พ.ต.อ. ธวัช   สุนทรพจน์ 0-7478-9116 09-8909-5190
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สำ�เริง   เกสรินทร์ - 08-6598-8600
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นะ   ทิพย์มณี - 08-6692-3605
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�เริง   ม�ชู - 08-6964-5960
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชัยพงศ์   ธรรมสุรินทร์ - 08-1933-6192
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อนุศักดิ์   แซะหมูด - 08-5811-4258
สวป. พ.ต.ต. จรูญ   วิเชียรบรรจง - 08-9870-3073
สว.สส. พ.ต.ท. สุเชษฐ   บุญรักษ์ - 08-6969-5535
สว.อก. พ.ต.ต. สำ�เริง  ทองคำ� - 08-4749-2564
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สภ.ควนกาหลง     โทรศัพท์กล�ง  0-7479-1115   โทรส�รกล�ง  0-7479-1156  IP : 609139
ผกก. พ.ต.อ. ธิติ   กิจรุ่งโรจน์ 0-7479-1115 08-4300-8086
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิคม   อินทร์จันทร์ - 08-9870-8995
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรินทร์   วันธงชัย - 08-1897-2819
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นภดล   สง่�วงศ์ - 08-1990-7604
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิริพงษ์   สุขแก้ว - 08-1798-7755
สวป. พ.ต.ต. ศุภรักษ์   นิลนิยม - 08-1965-5685
สวป. พ.ต.ต. สมบัติ   ซุ้นหั้ว - 08-1956-6657
สว.สส. พ.ต.ต. อดิศักดิ์   ต�แหลม - 09-0478-6735
สว.อก. พ.ต.ต. สวัสดี   แสงหอย - 08-3397-7766
สภ.ควนโดน    โทรศัพท์กล�ง  0-7479-5115    โทรส�รกล�ง  0-7479-5650  IP : 609140
ผกก. พ.ต.อ. ภ�สกร   ภักดีว�นิช 0-7479-5115 08-6955-8090
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ต่อล�ภ   เล็งฮะ - 08-1897-4419
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญเลิศ   ตรัสศิริ - 08-1542-2455
สวป. พ.ต.ท. สุพจน์   บุญศิริ - 08-4856-3536
สว.สส. พ.ต.ต. พรชัย   เกื้อเม่ง - 08-9699-0560
สว.อก. พ.ต.ต. พร้อมพล   เที่ยงทิศ - 08-1898-0538

สภ.มะนัง      โทรศัพท์กล�ง  0-7477-4328, 0-7477-4330    โทรส�รกล�ง  0-7477-4330  IP : 609142
ผกก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   ดำ�กระบี่ 0-7477-4328 08-1678-0969
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เยื้อน   เพชรชนะ - 08-8393-2656
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิรภ�ส  เซ่งเส้ง - 08-9977-2422
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นุวัฒน์   ชัยเดช - 08-1372-1062
สวป. พ.ต.ต. ยุรสิทธิ์   พันธุ์ชนะพล - 08-1277-8665
สว.สส. พ.ต.ท. วิเชียร   โสบุญ - 08-9657-5771
สว.อก. พ.ต.ต. อนุวัฒน์   คล�ยน� - 08-1368-5563

สภ.ฉลุง      โทรศัพท์กล�ง  0-7479-9060    โทรส�รกล�ง  0-7479-9060  IP : 609135
ผกก. พ.ต.อ. สุเชษฐ์   แก้วข�ว 0-7479-9060 08-1957-4725
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริย�   บ�ร�สัน - 08-9870-3099
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กร   วัฒนดิเรก - 08-9889-6986
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยศพงศ์   ชัยศิริ - 08-4191-1914
สวป. พ.ต.ท. ดำ�รง   วังแกล้ว - 08-9294-6937
สว.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   กองทิพย์ - 08-6446-8431
สว.อก. พ.ต.ท. สุทิน   เขียดสังข์ - 08-0541-8515

สภ.เขาขาว      โทรศัพท์กล�ง  0-7477-5638    โทรส�รกล�ง  0-7477-5638  IP : 609137
สว. พ.ต.ท. กูมะแอน   สัญญ� 0-7477-5638 09-0180-0314
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อกนิษฐ์   หลงแก้ว - 08-7287-0585

สภ.เกาะหลีเป๊ะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7477-5638  โทรส�รกล�ง  0-7477-5638   
สว. พ.ต.ท. พลกูล   ชอบกิจ - 09-1798-9396
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ต�ารวจภูธรจังหวัดตรัง  Trang Provincial Police 
35 หมู่ 12  ต�าบลโคกหล่อ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000

โทรศัพท์กลาง 0-7557-2211, 0-7557-2022  โทรสารกลาง 0-7557-2000, 0-7557-2001  IP : 609143

Web Site : www.trang.police.go.th    E-mail : trang075@yahoo.com

ผบก. พล.ต.ต. จีรวัฒน์   อุดมสุด 0-7557-2181 08-1957-2605
รอง ผบก. พ.ต.อ. นุกูล   ไกรทอง 0-7557-2142 08-1388-8987
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนช�ต   บุญโพธิ์ 0-7557-2197 08-6289-3236
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   จันทร์สว่�ง 0-7557-2143 08-1990-2576
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรน�ท   วรรณวรรค 0-7557-2145 08-1868-5899
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชรินทร์   โกพัฒน์ต� 0-7557-2147 08-1808-8477
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ธีระยุทธ   ไทยร�ช 0-7557-2131 09-1846-2766

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   ทองแท้ 0-7557-2133 08-9589-1297
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   กันท�ส้ม 0-7557-2131 08-1609-0111
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภ�รดี   เด่นยุกต์ 0-7557-2210 09-5418-1213
สว. พ.ต.ท.หญิง ปรีด�   มะย�ยอ 0-7557-2211 08-9031-9507
สว. พ.ต.ท.หญิง ศจีวิไล   แสงรัตน์ 0-7557-2212 08-1539-4920
สว. พ.ต.ท.หญิง จิณณ�พัต   โสธ�รัตน์ 0-7557-2213 08-3968-8392
สว. พ.ต.ท. บุญเสริม   แกล้วว�ที 0-7557-2218 08-1450-0044
สว. พ.ต.ท.หญิง ชลธิช�   ยอมใหญ่ 0-7557-2165 08-4011-1131
สว. พ.ต.ท.หญิง สุใจ   น�ควิโรจน์ 0-7557-2236 08-1477-5770
สว. พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ   จันทสุวรรณ 0-7557-2237 08-6285-7282

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. นิรัตน์   ป�นดำ� 0-7557-2238 08-1959-0673
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐภ�คย์   นุ้ยโดด 0-7557-2238 09-0180-5885
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรีช�   ชูแก้ว 0-7557-2238 09-0650-5050
สว. พ.ต.ท. วริทธิ์ธร   ประสิทธิ์ชัยช�ญ 0-7557-2238 09-4591-2007
สว. พ.ต.ต. สำ�ร�ญ   ดินเด็ม 0-7557-2238 08-0704-7242
สว. พ.ต.ต. ทินกร   มณีรัตน์ 0-7557-2238 08-1696-4460
สว. พ.ต.ต. ปรีช�   พันดร 0-7557-2238 08-9738-5958

กลุ่มงานสอบสวน

รอง ผทค. พ.ต.อ. ฐปกร   เทิดรัตนพงศ์ 0-7557-2239 08-1983-6498
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรพล   ณ พัทลุง 0-7557-2239 08-1270-4244
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สมพงษ์   ป�นเหลือง 0-7557-2239 08-1747-6403

สภ.เมืองตรัง       โทรศัพท์กล�ง  0-7521-1311   โทรส�รกล�ง  0-7521-1311  IP : 609144
ผกก. พ.ต.อ. ปัญจพล   ชำ�น�ญหมอ 0-7521-1311 08-1887-1189 
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วดล   คงพิพัฒน์กุล 0-7521-1311 08-9471-9209
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูมิ   บ�ลทิพย์ 0-7521-1311 09-2254-2999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เมธี   จันทร์ง�ม 0-7521-1311 08-4625-4222
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุนันท์   สังข์สวัสดิ์ 0-7521-1311 08-1540-4693
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คณ�กร   ดลเกศศิริ 0-7521-1311 08-9474-3212
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�กร   ชูช่วย 0-7521-1311 08-1187-1343
พงส.ผนก. ร.ต.อ. จรูญ   สังข�ร� 0-7521-1311 08-7896-5009
สวป. พ.ต.ท. เอกชัย   สีดำ� 0-7521-1311 08-3104-6436
สวป. พ.ต.ท. วุฒิพงศ์   คงทอง 0-7521-1311 08-3172-2300
สวป. พ.ต.ต. ธีรพล   อ�จกูล 0-7521-1311 08-9735-0744
สวป. พ.ต.ต. สิทธิพันธ์   พันธ์คีรี 0-7521-1311 08-2242-9194
สว.สส. พ.ต.ท. เอกพงษ์   ทั่งจันทร์แดง 0-7521-1311 08-5666-0055
สว.จร. พ.ต.ต. ภูริทัศน์   ชัยศร 0-7521-1311 08-1990-4154 
สว.อก. พ.ต.ท. ธวัช   ข่�ยม่�น 0-7521-1311 08-4184-8999

สภ.บ้านคลองเต็ง    โทรศัพท์กล�ง  0-7527-6166   โทรส�รกล�ง  0-7527-6166  IP : 609145
ผกก. พ.ต.อ. ภัสสิษฐ์   ณ โมร� 0-7527-6188 08-9977-2200
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรช�ติ   บุญโรจน์พงศ์ 0-7527-6188 08-1957-1194
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ชัยพล 0-7527-6188 08-1893-7968
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวิทย์   ยุทธน�ก�ร 0-7527-6188 08-9872-4072 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปฐมพร   ปร�บปัญจะ 0-7527-6188 09-0879-5772
สวป. พ.ต.ต. จรัญ   โอนิกะ 0-7527-6188 08-4890-0440
สว.สส. พ.ต.ต. ภ�คิน   พงษ์ก�ญจนะ 0-7527-6188 08-1957-5514 
สว.อก. พ.ต.ท. พิสิทธิ์   ส่งแสง 0-7527-6188 08-8387-8062

สภ.หนองตรุด      โทรศัพท์กล�ง  0-7520-3020     โทรส�รกล�ง  0-7520-3020  IP : 609146
สว. พ.ต.ท. สมยศ   สมบัติม�ก 0-7520-3020 08-4689-7656 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ส�กล   ดำ�มีศักดิ์ 0-7520-3020 08-3105-0576
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เด่นพงษ์   อุทัยรังษี 0-7520-3020 08-5171-4644 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ช�ญณรงค์   กลอนสม 0-7520-3020 08-1737-9860

สภ.กันตัง      โทรศัพท์กล�ง  0-7525-1002     โทรส�รกล�ง  0-7525-1002  IP : 609147
ผกก. พ.ต.อ. อภิชัย   กรอบเพชร 0-7525-1002 08-7288-2988 
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิศร�พงศ์   จิน� 0-7525-1002 08-1084-4466
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยพฤกษ์   ผ�ติวร�กร 0-7525-1002 08-6959-9638
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยชนะ   ตรุย�นนท์ 0-7525-1002 08-9647-2477 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ธิต   จันศร 0-7525-1002 08-1891-9909
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ณรงค์   แสนเกื้อ 0-7525-1002 08-3173-2027 
สวป. พ.ต.ท. นร�   ฉิมแสง 0-7525-1002 08-6942-2497
สวป. พ.ต.ท. เสถียร   เผ่�น้อย 0-7525-1002 08-7469-8318
สว.สส. พ.ต.ท. โชค   ศรีนวนจันทร์ 0-7525-1002 08-7109-3054
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัตน�วลี   สุระสังว�ลย์ 0-7525-1002 08-6510-6399 
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สภ.บ้านโคกยาง     โทรศัพท์กล�ง  0-7557-1052     โทรส�รกล�ง  0-7557-1052  IP : 609148
สว. พ.ต.ท. สุรินทร์   ฤทธิศักดิ์ 0-7557-1052 08-4063-2897
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมบูรณ์   ธนพัฒน์ศิริ 0-7557-1052 08-6278-6854 
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พิเชษฐ์   ซูซั่น 0-7557-1052 08-3172-2030

สภ.ย่านตาขาว      โทรศัพท์กล�ง  0-7528-1281     โทรส�รกล�ง  0-7524-0165  IP : 609149
ผกก. พ.ต.อ. บัญช�   มีบุญ 0-7528-1281 08-3903-3232
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บรรเท�   ปลอดทอง 0-7528-1281 08-9651-8881
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พูนศักดิ์   เซ็งแซ่ 0-7528-1281 08-1538-6008
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ส่งแสง 0-7528-1281 08-0142-2009
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ส�โรจน์   ช่องรักษ์ 0-7528-1281 08-6270-6310 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติพัฒน์   สังข์วิสุทธิ์ 0-7528-1281 08-9870-8798 
สวป. พ.ต.ท. วิช�ญ   นุ่นข�ว 0-7528-1281 08-9734-4075
สว.สส. พ.ต.ต. จุลพงษ์   อุตบุตร 0-7528-1281 09-1823-4304
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ   สรรเพชร 0-7528-1281 08-7474-4632

สภ.บ้านในควน       โทรศัพท์กล�ง  0-7550-0581     โทรส�รกล�ง  0-7550-0581  IP : 609150
สวญ. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   เกตุข�ว 0-7550-0581 08-0867-6510
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จำ�รูญ   เอียดสีทอง 0-7550-0581 08-1476-0535 
สวป. พ.ต.ท. ปรีช�   ร�มพูน 0-7550-0581 08-1609-1548
สว.สส. พ.ต.ท. ประพันธ์   แก้วรุ่งฟ้� 0-7550-0581 08-1608-6800

สภ.ปะเหลียน       โทรศัพท์กล�ง  0-7528-8477     โทรส�รกล�ง  0-7528-9007  IP : 609151
ผกก. พ.ต.อ. ทรงเกียรติ   ทองสง 0-7528-8477 08-9599-9598
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สร�วุธ   วงษ์เดิม 0-7528-8477 08-5476-8001
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   มีสัจจ�นนท์ 0-7528-8477 08-9734-0076
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ชุมพล   ด้วงคง 0-7528-8477 08-6270-8270
สวป. พ.ต.ท. เจษฎ�   แสงมณี 0-7528-8477 08-1719-1342
สว.สส. พ.ต.ต. อุดร   เต็มศรี 0-7528-8477 08-9462-2510
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชช�   มีศรี 0-7528-8477 08-9970-4922

สภ.บ้านหนองเอื้อง      โทรศัพท์กล�ง  0-7526-9084     โทรส�รกล�ง  0-7526-9084  IP : 609152
สวญ. พ.ต.ท. ธัญญะ   ลัภบุญ 0-7526-9084 08-1898-5901
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ยุทธพงศ์   ทองจีน 0-7526-9084 08-1270-3918 
สวป. พ.ต.ต. ประดิษฐ์   นวลมโน 0-7526-9084 08-6298-5103
สว.สส. พ.ต.ต. อพิเชฐ   จิตอักษร 0-7526-9084 08-6288-8961

สภ.สิเกา     โทรศัพท์กล�ง  0-7529-1005     โทรส�รกล�ง  0-7529-1068  IP : 609153
ผกก. พ.ต.อ. พศิษฐ์   ศ�นติปรัชญ� 0-7529-1005 08-1897-5944
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสงค์   ศรีวิมล 0-7529-1005 08-9472-0332
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บัญญัติ   วงษ์สุวรรณ 0-7529-1005 08-1896-8130 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุภวัฒน์   ชินรี 0-7529-1005 08-3091-7551
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สวป. พ.ต.ท. พีรพงศ์   ก�ลรักษ์ 0-7529-1005 08-9741-0162
สว.สส. พ.ต.ต. ทวีพร   คงไหม 0-7529-1005 08-9649-8245 
สว.อก. พ.ต.ท. วิสูตร   ศรีบุญน�ค 0-7529-1005 08-6595-5611

สภ.นาโยง      โทรศัพท์กล�ง  0-7524-2497     โทรส�รกล�ง  0-7524-2497  IP : 609154
ผกก. พ.ต.อ. ชัยโรจน์   โพธิปฐม 0-7524-2497 08-3790-2879
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญ   โชติรัตน์ 0-7524-2497 08-1538-0600 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐภัทร   รัศมีสุข�นนท์ 0-7524-2497 08-1599-7162 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ฉันทรักษ์   จันวดี 0-7524-2497 08-4188-1738
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รัตพล   วรรณะ 0-7524-2497 08-1894-9742
สวป. พ.ต.ต. อรรถวัฒน์  ดีล� 0-7524-2497 08-1086-1047 
สว.สส. พ.ต.ท. ยิ่งศักดิ์   แดงเงิน 0-7524-2497 08-7967-5047 
สว.อก. พ.ต.ท. ดำ�รงค์   คงสุข 0-7524-2497 08-7268-6242 

สภ.รัษฎา      โทรศัพท์กล�ง  0-7528-6239     โทรส�รกล�ง  0-7528-6127  IP : 609155
ผกก. พ.ต.อ. สมบูรณ์   ทองสมบูรณ์ 0-7528-6239 08-7396-0997
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   เจริญม�ก 0-7528-6239 08-9197-5335
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พรเทพ   จินด�รักษ์ 0-7528-6239 08-9598-8386
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มนัส   ไชยพันธ์ 0-7528-6239 08-9873-3903 
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อุดมศักดิ์   รักบำ�รุง 0-7528-6239 08-4629-5701
สวป. พ.ต.ท. บุญช�ย   พร�หมเภทย์ 0-7528-6239 08-3525-0066
สว.สส. พ.ต.ต. วุฒิ   แก้วสุข 0-7528-6239 08-9295-8904
สว.อก. พ.ต.ท. ไพโรจน์  ชูทอง 0-7528-6239 08-1085-9197

สภ.วังวิเศษ      โทรศัพท์กล�ง  0-7529-6125     โทรส�รกล�ง  0-7529-6125  IP : 609156
ผกก. พ.ต.อ. ธัญญ�   สังข์ศิลป์ชัย 0-7529-6125 08-1969-5638
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�นิตย์   พลเพชร 0-7529-6125 08-1271-0193
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   บุญรักษ์ 0-7529-6125 08-9737-6240 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประทีป   สุขส�ร 0-7529-6125 08-9868-7470
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพฑูรย์   ช่วยหนู  0-7529-6125 08-0868-8229
พงส.ผนก. พ.ต.ต. โอภ�ส   ไชยบุญ 0-7529-6125 08-7270-4075
สวป. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   ทองเย�ว์ 0-7529-6125 08-9972-5424
สว.สส. พ.ต.ต. คำ�รณ   ทองเสนอ 0-7529-6125 08-6941-9590 
สว.อก. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   ก�ญจนพันธ์ 0-7529-6125 08-1968-0313

สภ.เขาวิเศษ      โทรศัพท์กล�ง  0-7526-1501     โทรส�รกล�ง  0-7526-1501  IP : 609157
ผกก. พ.ต.อ. ถนอม   อ่วมพรม 0-7526-1501 08-1270-6363 
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนตรี   มีเภตร� 0-7526-1501 08-7264-5366
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   สุวพิชญ์ภูมิ 0-7526-1501 08-0524-2945
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   วงษ์ปัญญ� 0-7526-1501 08-9836-1988
สวป. พ.ต.ต. ศรณรงค์   โคชะด� 0-7526-1501 08-7266-5695 
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สว.สส. พ.ต.ต. สุเทพ   จันทรม�ส 0-7526-1501 08-9977-8742 
สว.อก. พ.ต.ต. จบ   แก้วศรีจันทร์ 0-7526-1501 08-3168-9253

สภ.หาดส�าราญ      โทรศัพท์กล�ง  0-7520-8772     โทรส�รกล�ง  0-7520-8772  IP : 609158
ผกก. พ.ต.อ. ประทีป   เทพไชย 0-7520-8069 08-1747-1313
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพโรจน์   อินทสร 0-7520-8069 08-1678-8876 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปกป้อง   ท่อแก้ว 0-7520-8069 08-1597-8798 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประทีป   เทพกิจ 0-7520-8069 08-1895-0143
สวป. พ.ต.ท. สมก�รณ์   สม�พงศ์ 0-7520-8069 08-1539-9821
สว.สส. พ.ต.ต. ปัญญ�   ไล่คง 0-7520-8069 08-7265-6588 
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง กรพชร   องศ�ร� 0-7520-8069 08-3198-7618 

สภ.ห้วยยอด     โทรศัพท์กล�ง  0-7527-2148     โทรส�รกล�ง  0-7527-2148  IP : 609159
ผกก. พ.ต.อ. สิทธินันท์   สังฆพันธุ์ 0-7527-2148 08-6965-4349
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรีดี   น�คช่วย 0-7527-2148 08-1540-5992
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รัฐกร   ภักดีว�นิช 0-7527-2148 08-1766-4021 
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิทธิโชค   อำ�นักมณี 0-7527-2148 08-9726-1962
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัท   รัตนพันธ์ 0-7527-2148 08-9872-6486 
สวป. พ.ต.ท. นนทพัทธิ์   สมบูรณ์จันทร์ 0-7527-2148 08-9979-9890
สวป. พ.ต.ต. รัฐเดช   ไทยยังศรี 0-7527-2148 08-4191-7668
สว.สส. พ.ต.ท. บุญเจือ   ลิ้มฉุ้น 0-7527-2148 08-1804-4190
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ต   สมจริง 0-7527-2148 08-9472-0804

ต�ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง Phatthalung Provincial Police 
ถนนคณาสัย  ต�าบลคูหาสวรรค์   อ�าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง   93000

โทรศัพท์กลาง  0-7461-3247  โทรสารกลาง  0-7461-1613   IP : 609160

Web Site : phatthalung.Police.go.th    E-mail : phatthalung@Royalthaipolice.go.th  

ผบก. พล.ต.ต. ด�ำรัส   วิริยะกุล 0-7461-3555 08-1897-5555
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   ฤทธิ์เลื่อน 0-7461-3248 08-9599-1555
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิสูตร   น�คจู 0-7461-4216 08-6956-1111
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุนทร   ขวัญเพ็ชร - 08-6964-8886
รอง ผบก. พ.ต.อ. เอนก   ศรีคำ�อ้�ย 0-7461-5700 08-1990-2318
นว. (สบ 1) พ.ต.ต. ธนวัฒน์   ใบหม�ดปัญจอ - 08-1896-6227

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. มนตรี   เจียมบุรเศรษฐ์ - 08-1648-7783
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประก�ศ   เอียดคล้�ย - 08-7293-0029
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธัญญม�ศ   สลักศรี - 08-9657-5273
สว. พ.ต.ท.หญิง พ�ริส�   พรหมแก้ว 0-7461-3247 08-1963-7745
สว. พ.ต.ท. เก่งก�จ   สุขสวัสดิ์ 0-7461-3611 08-0709-5047
สว. พ.ต.ท.หญิง สุทิพย์   นวลจันทร์ 0-7461-3215 08-6597-9374
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สว. พ.ต.ท.หญิง กัญญ�   ม�กม�ย 0-7461-1600 08-9297-9189
สว. พ.ต.ท.หญิง ส�ยพิณ   ฤทธิ์ทอง 0-7461-3325 08-1679-7100
สว. พ.ต.ท. วัฒน�   ส�มนตร�ช 0-7461-5700 08-9729-0167
สว. ร.ต.อ. ส�ยัณย์   ม�ทอง 0-7461-3611 08-1990-7189

กองก�ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. พชร   ธรรมรักษ� - 08-1599-5561
รอง ผกก. พ.ต.ท. น�ถพล   บุญสนิท 0-7461-3249 09-1426-1641
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไชย�   กำ�เหนิดฤทธิ์ - 08-1541-3884
สว. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   เอกฐิน - 08-1959-3779
สว. พ.ต.ต. ธงเฉลิม   ทองฉิม 0-7461-3250 08-1716-6384
สว. พ.ต.ต. ศิรักษ์   บุญยก - 08-1751-0998
สว. พ.ต.ต. อ�นิก   อินดำ� - 08-1690-7221

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประสิทธิ์   ป�นดำ� 0-7461-7394 08-5037-9429
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จัตุรงค์   จงหวัง   0-7461-7394 08-8791-4352
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิรพงศ์   รุจิระยรรยง 0-7461-7394 08-9866-7947

สภ.เมืองพัทลุง     โทรศัพท์กล�ง  0-7462-7188    โทรส�รกล�ง  0-7462-7188  IP : 609161
ผกก. พ.ต.อ. ภวัต   ประช�ญสิทธิ์ 0-7461-3323 08-4182-1588
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เพ็ญศักดิ์   แก้วพ� - 08-1598-2542
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เสกสิทธิ์   ปร�กฏชื่อ - 09-9309-3753
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   คงชู - 08-4313-9100
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   อภัยรัตน์ - 08-1898-1804
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. แสนชัย   เกษรินทร์ - 08-9845-6398
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิมม�น   นิกูโน - 08-9877-5002
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประทีป   อำ�พะวัน - 08-3691-4488
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เกล้�   พลนุ้ย - 08-9656-0691
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิจิตร   เกื้อรุ่ง - 08-6961-1934
สวป. พ.ต.ท. อสัน   ชอบง�ม - 08-7395-8640
สวป. พ.ต.ท. ชอุ่ม   เทพหนู   - 08-1097-9233
สวป. พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์   อินดำ� - 08-2433-8284
สวป. พ.ต.ต. ธีรยุทธ   มิตรมุสิก - 08-8784-5647
สว.สส. พ.ต.ท. อนุสรณ์   ทองไสย - 08-9895-4987
สว.จร. พ.ต.ท. ณภัทร   สุระดี - 08-6297-8777
สว.อก พ.ต.ต. นิกร   สุขใส - 08-9462-2314

สภ.โคกชะงาย      โทรศัพท์กล�ง  0-7484-0703   โทรส�รกล�ง  0-7484-0703  IP : 609162
สว. พ.ต.ท. พีรสินธุ์   ฤทธ�พิพัฒน์ - 08-1970-1352
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สิทธิ   เพิ่มพูน - 08-7297-6008
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สภ.ล�าป�า      โทรศัพท์กล�ง 0-7460-4529  โทรส�รกล�ง  0-7460-4529   IP : 609163
สว. พ.ต.ท. อพิเชษฐ์   อุทย�รักษ์ 0-7460-4529 08-4727-9510
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุเทพ   แก้วสม  0-7460-4530 08-9597-7506
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉก�จ   ช่วยสง 0-7460-4531 09-4008-9672

สภ.เขาชัยสน     โทรศัพท์กล�ง  0-7469-1024     โทรส�รกล�ง  0-4769-1024  IP : 609164
ผกก. พ.ต.อ. ผล   สุวรรณะ 0-7469-1024 08-1542-2114
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจริญพร   สอนสังข์ 0-7469-1024 08-8790-2049
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โชค   กุลนิล 0-7469-1024 08-1478-8375
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จิตร   ยิ่งขำ� 0-7469-1024 08-1893-9640
สวป. พ.ต.ท. ปริญญ์    ศิริว�นิช 0-7469-1024 08-6741-1644
สวป. พ.ต.ต. พนอ  กรอบรัมย์ 0-7469-1024 08-9449-5703
สว.สส. พ.ต.ท. ไมตรี   สุขเพ็ง 0-7469-1024 08-1898-8281

สภ.ควนขนุน     โทรศัพท์กล�ง  0-7468-1201   โทรส�รกล�ง  0-7468-1202  IP : 609165
ผกก. พ.ต.อ. คณิต   รัตนมณี 0-7468-1201 08-1766-6731
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ปัชโชโต 0-7468-1202 08-1649-8177
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัญจวิทย์   เกื้อกอบ 0-7468-1202 08-3172-2227
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพร   โสะห�บ 0-7468-1201 08-6288-5924
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กมล   ศิลปปัญญ� 0-7468-1201 08-9869-8182
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไพทูรย์   ทองพูน 0-7468-1201 08-9173-4501
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ฉลอง   ขุนภักดี 0-7468-1201 08-1276-8111
สวป. พ.ต.ท. อ�รมณ์   ไตรเวทย์ 0-7468-1202 08-1368-0242
สวป. พ.ต.ท. เบญจ   ดิษฐกัญจน์ 0-7468-1202 08-1542-1918 
สว.สส. พ.ต.ท. ศรัณย์ภัทร   สุทธินุ่น 0-7468-1202 08-1478-3497
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง  พรพิมล  พลพณะน�วี 0-7468-1202 08-3933-2339

สภ.ทะเลน้อย      โทรศัพท์กล�ง  0-7468-5215    โทรส�รกล�ง  0-7468-5216  IP : 609166
ผกก. พ.ต.อ. พงษ์ยุทธ   ณ พัทลุง 0-7468-5215 08-5151-2339
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ดำ�ตีบ 0-7468-5215 09-3658-2398
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์   มุสิกะไชย 0-7468-5215 08-1963-9866
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   แก้วล้วน 0-7468-5215 08-4632-5154
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประเทือง   ศรีสุวรรณ 0-7468-5215 08-9235-6109
สวป. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   กุสุม�วลี 0-7468-5215 08-3397-8100
สว.สส. พ.ต.ต. ศร�วุธ   เคลื่อนจันทร์ 0-7468-5215 09-9357-0750
สว.อก. พ.ต.ต. วิทม   พูนช่วย 0-7468-5215 08-6294-0115

สภ.นาขยาด     โทรศัพท์กล�ง  0-7463-1509    โทรส�รกล�ง  0-7463-1509   IP : 609167
สวญ. พ.ต.ท. บันเทิง   เหล่�เจริญ 0-7463-1509 08-1898-1308
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จำ�ลอง   กลั้งทองด้วง 0-7463-1509 08-4861-6188
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วินัย   บุญประเสริฐ 0-7463-1509 08-9597-4390
สวป. พ.ต.ต. นิพล   แท่นรัตน์ 0-7463-1509 08-9653-8678
สว.สส. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   ขุนเพชร 0-7463-1509 08-6293-0787
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ตะโหมด    โทรศัพท์กล�ง  0-7469-5144     โทรส�รกล�ง  0-7469-5677  IP : 609168
ผกก. พ.ต.อ. เคียงศักดิ์   วรรณบูลย์ 0-7469-5144 08-7299-9522
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พยุงศักดิ์   วิหะกะรัตน์ 0-7469-5144 08-1898-5648
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรัส   หัสรังสี 0-7469-5144 08-4582-4745
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจริญ   พุ่มนวล 0-7469-5144 09-3427-1775
สวป. พ.ต.ท. เกียรติคุณ   วังเพ็ชร์ 0-7469-5144 08-8475-2271
สว.สส. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   เพ�ะบุญ 0-7469-5144 08-1189-6600
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุพัฒน์   รองเลื่อน 0-7469-5144 08-9463-4971

สภ.ปากพะยูน      โทรศัพท์กล�ง  0-7469-9063    โทรส�รกล�ง  0-7469-9063  IP : 609169
ผกก. พ.ต.อ. สมปอง   ช่อคง 0-7469-9063 08-1535-3742
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สำ�เริง   เสริมศรี 0-7469-9063 08-6168-1724
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พฤกษ์   กุลประสิทธิ์ 0-7469-9063 09-4593-4721
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สำ�เริง   ม�ชู 0-7469-9063 08-6964-5960
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มงคล   บัวจันทร์ 0-7469-9063 08-9877-1719
สวป. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   จ�รุภ�สกร 0-7469-9063 08-1276-2687
สว.สส. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ไชยเดช 0-7469-9063 08-1276-4855
สว.อก. พ.ต.ต. ฉัตติชัย   ข�วขำ� 0-7469-9063 08-1609-0708

สภ.เกาะนางค�า     โทรศัพท์กล�ง  0-7461-0683      โทรส�รกล�ง  0-7461-0683  IP : 609170
สว. พ.ต.ท. ภักดี   ส�ม�รถ 0-7461-0683 08-4964-5644
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วรพล   สุขแก้ว   0-7461-0683 08-1959-0908

สภ.ป่าพะยอม     โทรศัพท์กล�ง  0-7462-4435    โทรส�รกล�ง  0-7462-4435  IP : 609171
ผกก. พ.ต.อ. ชมพล   ขุนอักษร 0-7462-4437 09-3578-7495
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คงพน   ลอยลิบ 0-7462-4435 08-1599-1865
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สันต์   นุ่นเศษ 0-7462-4435 08-0700-7978
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิโรจน์   สุวรรณรัตน์ 0-7462-4435 08-2268-4069
สวป. พ.ต.ท. พัสกร   ศรีอรัญ 0-7462-4435 08-9975-8762
สวป. พ.ต.ท. ภพพิพัฒฐ์   ธิติก�ญจนะรุจิ 0-7462-4435 09-1461-8756
สว.สส. พ.ต.ท. วิชัย   สระน้อย 0-7462-4435 08-6150-3744
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุทิพย์   นวลจันทร์ 0-7462-4435 08-6597-9374

สภ.ป่าบอน     โทรศัพท์กล�ง  0-7462-5150     โทรส�รกล�ง  0-7462-5150  IP : 609172
ผกก. พ.ต.อ. ภัทรวิชญ์   คีตโมทนียกุล 0-7462-5150 08-1535-0596
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทวินทร์   แพเพชรทอง 0-7462-5150 08-1896-9699
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิน�ด   จันทรมณี 0-7462-5150 08-1598-2523
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   สิงหพล 0-7462-5150 08-1609-1862
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ม�นพ   หนูหอม 0-7462-5150 08-1543-6101
สวป. พ.ต.ท. วิสูตร   นุ้ยนุ่น 0-7462-5150 08-9879-8515
สว.สส. พ.ต.ท. อุสม�น   ยีต�หวี 0-7462-5150 08-1959-1549
สว.อก. พ.ต.ต. เมธ�   สง่�ง�ม 0-7462-5150 08-3398-8313
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สภ.บางแก้ว     โทรศัพท์กล�ง  0-7469-7114     โทรส�รกล�ง  0-4769-7113  IP : 609173

ผกก. พ.ต.อ. ธนกร   ขวัญทอง 0-7469-7113 08-8784-9337
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เถกิง   เวชรังษี 0-7469-7113 08-1896-5364
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อธิสันต์   เศรษฐ์ธรรมธัช 0-7469-7113 08-1690-0961
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   จันทรวัฒน์ 0-7469-7113 08-1897-3307
สวป. พ.ต.ท. สุเทียน   เรืองวรุณวัฒน� 0-7469-7113 08-1379-2951
สวป. พ.ต.ต. สุภกิจ   เจนศิริศักดิ์   0-7469-7113 08-6243-8959
สว.สส. พ.ต.ท. นิติเวช   มณีช่วง 0-7469-7113 08-7717-3288
สว.อก. พ.ต.ต. ส�ยันต์   ดีชู 0-7469-7114 08-7471-2977

สภ.กงหรา     โทรศัพท์กล�ง  0-7468-7035     โทรส�รกล�ง  0-7468-7035  IP : 609174

ผกก. พ.ต.อ. สุมิตร   ศรีนวล 0-7468-7035 08-3790-2879
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   สุระวิโรจน์ 0-7468-7035 08-9657-8979
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิกร   ป�นแก้ว 0-7468-7035 08-1541-2464
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   แก้วละเอียด 0-7468-7035 08-1898-4360
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุพัฒ   ทองเขียว 0-7468-7035 08-1748-7511
สวป. พ.ต.ท. พรชัย   ตรีอุดม 0-7468-7035 08-3391-2720
สว.สส. พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี   สิมณี 0-7468-7035 08-2430-8447
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ยุพ�วรรณ   ตุลยะนิษก์ 0-7468-7035 08-1738-0183

สภ.ศรีบรรพต     โทรศัพท์กล�ง  0-7468-9118    โทรส�รกล�ง  0-7468-9118  IP : 609175

ผกก. พ.ต.อ. รุ่งโรจน์   อุสม�น 0-7468-9118 08-1541-2464
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิเนต   เพชรศ�สตร์ 0-7468-9118 08-3513-6688
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   ข้องจิตร์ 0-7468-9118 08-9869-4172
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูสิน   ม�กม�ย 0-7468-9118 08-9876-9140
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อดลุย์เกียรต ิ  เสรมิสกุลเกียรติ 0-7468-9118 08-9878-2343
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เจนวิทย์   อุ่นเสียม 0-7468-9118 08-1328-4030
สวป. พ.ต.ท. ดุนยนิตย์   ชูเชื้อ 0-7468-9118 08-1897-5878
สว.สส. พ.ต.ท. ม�โนช   วงศ์อินทรัตน์ 0-7468-9118 08-6289-1099
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปัญจน�   นวลทอง 0-7468-9118 08-9726-0617

สภ.ศรีนครินทร์     โทรศัพท์กล�ง  0-7460-5651    โทรส�รกล�ง  0-7460-5651   IP : 609176
ผกก. พ.ต.อ. วิชัย   วิชย�นฤพล 0-7460-5651 08-1388-9990
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�นิตย์   สุวรรณโณ 0-7460-5651 08-1898-4612
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิวัตร   ไชยรักษ์ 0-7460-5651 08-1271-2266
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิติคม   ขุนรอง 0-7460-5651 08-1098-9239
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปรีช�   ห�สังข์ 0-7460-5651 08-5823-3709
สวป. พ.ต.ท. ธีรเชษฐ์   พงศ์อภิศักดิ์ 0-7460-5651 08-9596-6582
สว.สส. พ.ต.ท. สมพงศ์   ฤทธิ์ทอง 0-7468-1653 08-9656-3908
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อ�ภ�ภรณ์   วิจิตรจินด� 0-7462-0916 08-7286-8691
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ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Southern Border Provinces  Police Operation Center

53  ถนนสุขยางค์  ตำาบลสะเตง  อำาเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000

โทรศัพท์กลาง  0-7320-3690   โทรสารกลาง  0-7320-3691  IP : 610001

Web Site : www.sochoto.police.go.th     E-mail : technology10@hotmail.com

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. อนุรตุ   กฤษณะกำระเกต ุ  0-7322-0226 [226]    08-1598-6968  
รอง ผบช.         -                 - -
รอง ผบช.         พล.ต.ต. สมศกัด์ิ   จันทะพงิค์            0-7322-0279 [279]   08-1988-1834 
รอง ผบช.         พล.ต.ต. รัฐพงษ์   ยิ้มใหญ่ 0-7322-0235 [235]   08-4449-4469
รอง ผบช.         พล.ต.ต. ส�คร   ทองมุณี  0-7322-0226 [226]   08-1898-1188
รอง ผบช.         พล.ต.ต. ทรงเกียรติ   ว�ทะกุล  0-7322-0263 [263]   08-1963-0505
น�ยตำ�รวจประส�นง�น พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์   กสิคุณ 0-7322-0226 [226] 08-6374-8921

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
ผบก. พล.ต.ต. จ�ำรูญ   คชำสิทธิ์ 0-7327-4322      08-1676-4685
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชนวีร์   ชม�ฤกษ์ 0-7322-0233 [233] 09-5430-1711
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉลอง   สุขจันทร์ 0-7322-0233 [233] 08-1815-7737
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิทักษ์   อุทัยธรรม 0-7322-0233 [233] 08-1320-3220
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยุทธพงษ์   ทองนุ้ย 0-7322-0226 [226] 08-1494-6143

ฝ่ายอ�านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ   เจริญว�นิช 0-7322-0202 [202] 08-1422-0059
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กัลย�   กั้งเหล้ง 0-7322-0201 [201] 08-1892-8272
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิทวัส   ปร�บกรี 0-7322-0202 [202] 08-1541-6669
สว. พ.ต.ต.หญิง นัชฎ�พร   ธนัญชัย 0-7322-0201 [201] 08-3183-0090
สว. ร.ต.อ.หญิง จุฑ�พิมพ์   บุนน�ค 0-7322-0202 [202] 08-1963-5409
สว. ร.ต.อ.หญิง โสม�วดี   ชูเชิด 0-7322-0202 [202] 08-9876-2517
สว. ร.ต.อ. สุพณิช   วิจิตรโสภ� 0-7322-0202 [202] 08-9878-9809

ฝ่ายอ�านวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ. กมล   ณ นรงค์ 0-7322-0250 [251] 08-1957-2929
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสม   เกื้อหนุน 0-7322-0250 [251] 08-1963-7145
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ธวลัรตัน์   กจิตกิรณ์เทวนิ 0-7322-0250 [252] 08-4499-3366
สว. ร.ต.อ. ยูโซ๊ะ   เจ๊ะเก�ะ 0-7322-0250 [252] 08-1478-1293
สว. ร.ต.อ. ประยุทธิ์   เหรียญไกร 0-7322-0250 [251] 08-7969-3546
สว. ร.ต.อ. สมชัย   สุขเกษม 0-7322-0250 [252] 09-5771-9172



ศชต.

600 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ 3

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ   ถิระวุฒิ 0-7322-0254 08-1619-2900
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมนึก   ยอดมณี 0-7322-0254 08-4188-5407
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทร์รัตน์   ลีลภัสทวี 0-7322-0254 08-1175-3827
สว. พ.ต.ต. สุทัศ   ทองประสม 0-7322-0254 08-7477-7130
สว. ร.ต.อ.หญิง สุธินี   เปี่ยมทอง   0-7322-0254 08-3608-8107
สว. ร.ต.อ. สมศักดิ์   เหล็มป�น 0-7322-0254 08-4196-6329
สว. ร.ต.อ. วิรุฬห์   โต๊ะเอียด 0-7322-0254 08-6483-6246

ฝ่ายอ�านวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ. ธนู   ชูสม 0-7322-0208 [208] 08-6905-2221
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทัศน์   ปัญจน�พงศ์ชัย 0-7322-0208 [208] 08-1614-3128
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   มุสิเกตุ 0-7322-0208 [208] 08-1787-2707 
สว. พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์   กสิคุณ 0-7322-0208 [208] 08-6374-8921
สว. พ.ต.ต. พิภพ   จันทองตรี 0-7322-0208 [208] 08-1896-1084

ฝ่ายอ�านวยการ 5

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศันศนีญ์   พันธ์ช�ตรี 0-7322-0249 [249] 08-1696-8602
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุรีย์   ด�ร�ฉ�ย 0-7322-0249 [249] 08-1349-9154
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุพรรณี   แสงมณี 0-7322-0249 [249] 08-1959-9331
สว. พ.ต.ท.หญิง อ�ภ�กร   อนุรักษ์ธนกุล 0-7322-0249 [249] 08-6963-6249
สว. ร.ต.อ. โอภ�ส   สิงห์นุ้ย 0-7322-0249 [249] 08-1277-4331
สว. พ.ต.ต. สมม�ตร   นิลอินจันทร์ 0-7322-0249 [249] 08-9974-7064

ฝ่ายอ�านวยการ 6

ผกก. พ.ต.อ. พงศ์ชิต   พุ่มชุมพล 0-7322-0256 [256] 08-1321-5700
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ พรจนัทร์   แก้วเลศิประเสรฐิ 0-7322-0256 [256] 09-4594-9454
สว. พ.ต.ท.หญิง ลักคณ�   รักนุ่ม 0-7322-0256 [256] 08-9161-9432
สว. พ.ต.ต. ยุธย�   นันทน�เนตร์ 0-7322-0256 [256] 08-1904-4230
สว. พ.ต.ต.หญิง วรวรรณ  ไชยคง 0-7322-0256 [256] 08-5588-8166

ฝ่ายอ�านวยการ 7

ผกก. พ.ต.อ.หญิง บุษกร  วจนะภ�คย์ 0-7322-0248 [248] 08-4644-3552
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปิย�พรรณ  ด้วงทอง 0-7322-0248 [248] 08-9732-3223
สว. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ม�ศ   ปัทม�นนท์ 0-7322-0248 [248] 08-1554-4926
สว. พ.ต.ท.หญิง ณภัทร   ชินร�ช 0-7322-0248 [248] 08-6667-7222
สว. ร.ต.อ.หญิง วรรณธน�  แก้วมัน 0-7322-0248 [248] 08-1777-0377 
สว. ร.ต.อ.หญิง นฤมล   ณ สงขล� 0-7322-0248 [248] 08-6489-5526

ฝ่ายอ�านวยการ 8

ผกก. พ.ต.อ. จิรภัทร   มุ่งดี 0-7322-0286 [286] 08-9454-4454
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   คงแก้ว 0-7322-0286 [286] 08-6968-5679



ศชต.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 601

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุรวิทย์   อินทร์เกลี้ยง 0-7322-0286 [286] 08-8828-5521
สว. พ.ต.ท. ครรชิต   ป�นจันทร์ 0-7322-0286 [286] 08-9599-1658
สว. ร.ต.อ. สงบ   เภรีภ�ส 0-7322-0286 [286] 08-9737-3987

ฝ่ายอ�านวยการ 9

ผกก. พ.ต.อ. ประถม   ธรรมเศก 0-7322-0268 [268] 08-1766-3897
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วีริพรรณ   ศรีเทพ 0-7322-0268 [268] 08-1833-1193
สว. พ.ต.ต. ทศพล   พลอยง�ม 0-7322-0268 [268] 08-1540-9286
สว. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   อโนทัย 0-7322-0268 [268] 08-6959-9097
สว. พ.ต.ต. เจิม   สุกป่�น 0-7322-0268 [268] 08-6318-1129

ฝ่ายอ�านวยการ 10

ผกก. พ.ต.อ. ช�คร   ศรีวัฒนประยูร 0-7322-0240 [240] 08-7337-9393
รอง ผกก. พ.ต.ท. เศรษฐก�ญจน์   เช�วลิต 0-7322-0247 [274] 08-4395-6740
สว. พ.ต.ท.หญิง สุด�   หว�นนุ่น 0-7322-0243 [229] 08-6480-5633
สว. ร.ต.อ. ศิรศ�นต์  มูลประเสริฐ 0-7322-0233 [233] 08-7902-8628

กองบังคับการสบืสวนสอบสวน  IP : 610007 Investigation	Division
ผบก. พล.ต.ต. ดุษฎี   ชูสังกิจ 0-7327-4853 08-1864-8999
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมคิด   ประสพทรัพย์ 0-7322-0284 [284] 08-1571-4982
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวัตต์   วงค์ไพบูลย์     0-7322-0275 [275] 08-1897-2916
รอง ผบก. พ.ต.อ. มณฑล   ปัญญ�ยงค์ 0-7322-0275 [275] 08-1952-9911
รอง ผบก. พ.ต.อ. แวส�แม   ส�และ 0-7322-0275 [275] 08-9466-1252
ผกก. พ.ต.อ. ชูเกียรติ   ภูก�บพลอย 0-7322-0239 [239] 08-1405-5135
ผกก. พ.ต.อ. กรณ์พงษ์   พ�นิชประเสริฐ 0-7321-1702 08-9466-2999
ผกก. พ.ต.อ. จงใจรักษ์   คงเผ่� 0-7322-0270 [270] 08-9868-7672
ผกก. พ.ต.อ. ณฐกรณ์   ก�ญจน�ภรณ์ 0-7322-0239 [239] 08-1891-6989
ผกก. พ.ต.อ. ดุลยม�น   แยน� 0-7322-0221 [221] 08-7393-1188
ผกก. พ.ต.อ. ต่วนเดร์   จุฑ�นันท์ 0-7322-0245 [245] 08-1897-0411
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรมะ   สุวรรณโน 0-7322-0279 [279] 08-5507-9388
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติณัฐ์   ทุมเพชร 0-7322-0275 [275] 08-1802-5496
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิสิฏฐ์พงษ์   มังกรวงษ์ 0-7321-1702 08-1767-7887
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทพวิษณุ   จอมไตรภพ 0-7322-0275 [275] 08-3179-5876
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมใจ   เมืองหมิ้น 0-7322-0269 [269] 08-9654-9623
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรจิตต์   บุญยต� 0-7322-0268 [268] 08-6594-8238
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ลอนจันทึก 0-7320-3848 08-0167-0722
สว. พ.ต.ท. อัครโยธิน   บุญวิโรจน์ 0-7322-0284 [284] 08-6959-7999
สว. พ.ต.ท. บัญจง   จันทร์เกษร 0-7322-0284 [284] 08-9732-4184
สว. พ.ต.ท. สวัสดิ์   สัตย�นันท์ 0-7322-0284 [284] 08-1542-4285
สว. พ.ต.ท. กฤติภัฐร์   หนูช่วย 0-7321-1702 08-9296-9755
สว. พ.ต.ท. รุ่ง   แก้วบัวดี 0-7327-4850 [850] 08-6007-4697



ศชต.
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ต. พงษ์เทพ   ละอองเทพ 0-7320-3803 08-5081-6620
สว. พ.ต.ต. สุมิตร   โย้จิ้ว 0-7320-3803 08-4965-0130
สว. พ.ต.ต. บุญเติม   สุวรรณะ 0-7322-0268 [268] 08-1969-8084
สว. พ.ต.ต. ยุทธศักดิ์   เอี่ยมสุนทร 0-7320-3803 08-1986-5790
สว. พ.ต.ต. สุขสันต์   กษิดิกุล 0-7321-1702 08-1571-5452
สว. พ.ต.ต. ทีปวัฒน์   ทองบุ 0-7322-0263 [263] 08-7594-5559
สว. ร.ต.อ. สุเมศ   คงเขียว 0-7322-0275 [275] 08-1794-0191

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วธูสิริ   ดวงแก้ว 0-7322-0275 [275] 08-1513-8119
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จริย�   คำ�จันทร์ 0-7322-0275 [275] 08-8791-4701
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยศวรรธน์   กระจ่�งวงศ์ 0-7322-0275 [275] 08-6696-1752
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�ณี   ชื่นเจริญ 0-7322-0275 [275] 08-1083-1458
สว. พ.ต.ท. เจ๊ะโซ๊ะ   โตงนุแย 0-7322-0275 [275] 08-1894-2119
สว. พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐ�   มูเล็ม 0-7322-0275 [275] 08-4747-7256

กองก�ากับการสืบสวน 1

ผกก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   หมื่นกล้�ห�ญ 0-7327-4850 [850] 08-1935-5505
รอง ผกก. พ.ต.ท. โกศล   ทองนพเก้� 0-7327-4850 [850] 08-4977-8789
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดำ�รงศักดิ์   ตอประเสริฐ 0-7327-4850 [850] 08-1822-9009
สว. พ.ต.ท. ธัชชัย   สุวรรณ์ 0-7327-4850 [850] 08-1810-1692
สว. พ.ต.ต. ชีวิน   ฤทธิเรือง 0-7327-4850 [850] 08-1368-2244

สว. พ.ต.ต. วุทธย�   สิงห์กิ้ง 0-7327-4850 [850] 08-5770-5377

กองก�ากับการสืบสวน 2

ผกก. พ.ต.อ. ชุมพล   ศักดิ์สุรีย์มงคล 0-7320-3803 08-1628-8040
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรชัย   สุวรรณวงศ์ 0-7320-3803 08-6958-8879
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกชัย   วิเชียร 0-7320-3803 08-1402-7128
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธัชพิชัย   จ�รย์วร�นนท์ 0-7320-3803 08-1959-4775
สว. พ.ต.ท. สันติ   ศิริเกตุ 0-7320-3803 08-7974-7976
สว. พ.ต.ต. ศดิศ   สุวรรณกูล 0-7320-3803 08-9593-7923
สว. พ.ต.ต. เลิศรัช   ดีทองอ่อน 0-7320-3803 08-6335-1059
สว. พ.ต.ต. รัมลี   ว�เตะ 0-7320-3803 08-9879-3663
สว. ร.ต.อ. หวันซุรดิน   หะยีมะปีเย�ะห์ 0-7320-3803 08-9655-5250

กองก�ากับการซักถาม 1

ผกก. พ.ต.อ. ประยงค์   โคตรส�ข� 0-7322-0284 [284] 08-6233-2444
รอง ผกก. พ.ต.ท. สัญญ�   โพชส�ลี 0-7322-0284 [284] 08-4300-1666
รอง ผกก. พ.ต.ท. รังษี   มั่นจิตร 0-7322-0284 [284] 08-6286-4343
สว. พ.ต.ท. ธนวรรธน์   ธนะมิตร 0-7322-0284 [284] 08-1897-6689
สว. พ.ต.ต. สุทธิเดช   โอฬ�ริ 0-7322-0284 [284] 08-7346-1313



ศชต.
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กองก�ากับการซักถาม 2

ผกก. พ.ต.อ. ธีรศักดิ์   ภิญโญ 0-7320-3848 08-1813-1346
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิวัฒนชัย์   ธรรมวิทย�ภูมิ 0-7320-3848 08-1205-7654
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวี   จีนเมือง 0-7320-3848 08-1766-5860
สว. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   ก�ระเกตุ 0-7320-3848 08-3398-8057
สว. พ.ต.ท. อับดุลย์ฮ�ลิม   ดือเร๊ะ 0-7320-3848 08-7969-4516
สว. พ.ต.ต. เนืองนิตย์   ศรีรักษ� 0-7320-3848 08-7393-2231
สว. พ.ต.ต. สุรจิตร   เพชรจอม 0-7320-3848 08-9964-1975
สว. ร.ต.อ. ทรงกลด   จอมใจ 0-7320-3848 08-6916-7712
สว. ร.ต.อ. อภิช�ติ   จันจุฬ� 0-7320-3848 09-5649-2456
สว. ร.ต.อ. ลอระ   เซะมิง 0-7320-3848 08-4747-5293

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. วรจักร   อ่อนบึง 0-7322-0245 [245] 08-9843-8368
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จำ�เริญ   สุวรรณช�ตรี 0-7322-0245 [245] 08-9658-7113
พงส.พนก. ร.ต.อ. เสกสันต์   คงคืน 0-7322-0245 [245] 08-9877-9895

กองก�ากับการปฏิบติัการพเิศษ โทรศัพท์กล�ง 0-7322-0220 , 0-7322-0219  โทรส�รกล�ง 0-7322-0218
ผกก. พ.ต.อ. สุทธิพงศ์   เป๊กทอง 0-7322-0220 [220] 08-9858-8899 
รอง ผกก. พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์   แสงเสียงฟ้� 0-7322-0220 [220] 08-1753-3535
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสน่ห์   สิงห์ภู่ 0-7322-0220 [220] 08-1942-0292
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. สิริวิชญ์   แก้วห�ญ 0-7322-0220 [220] 08-6033-3714
ผบ.ร้อย (สบ 2) ร.ต.อ. ฉลอง   ชัยสูงเนิน 0-7322-0220 [220] 09-0048-0015
สว.อก. ร.ต.อ. ชำ�น�ญ   นิลโกสีย์ 0-7322-0220 [220] 08-6474-6259

ต�ารวจภูธรจังหวัดยะลา	 Yala	Provincial	Police	
31   ถนนวงเวียน 2  ต�ำบลสะเตง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ   95000

โทรศัพท์กลำง  0-7321-2668   โทรสำรกลำง  0-7321-2667, 0-7321-2669  IP : 610101

Web Site : www.yala.police.go.th        E-mail : it.yala@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ทนงศักดิ์   วังสุภำ 0-7321-2559 08-1898-0313
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปิยะวัฒน์   เฉลิมศรี 0-7321-1983 08-1768-5262
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษฎ�   แก้วจันดี 0-7321-3008 08-1879-9055
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิชัย   เตียะเพชร 0-7322-8378 08-1938-9650
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิฑูรย์  สุระพันธ์ 0-7321-1818 08-8782-6144
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุเทพ   ภัทรวิวัฒน์ 0-7321-1180 08-9466-6327
รอง ผบก. พ.ต.อ. นรินทร์   บูสะมัญ 0-7321-3073 08-1388-6318

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. มนตรี   จุล�นุพันธ์ 0-7321-2669 08-9974-7893
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิวกร  จันทร 0-7321-2669 08-1963-1212
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นรีกิตติ์   อิสโร 0-7321-4204 08-1969-6346



ศชต.
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว. พ.ต.ต. โกสินทร์   นรสิงห์ 0-7321-3144 09-3636-6192
สว. พ.ต.ต. เฉลิมศักดิ์  สุขวงศ์ 0-7321-7318 08-6965-0846
สว. พ.ต.ต.หญิง สกุณ�   ละกะเต็บ 0-7321-3529 08-8790-9001
สว. พ.ต.ต. ไวยวิทย์   ศรีทอง 0-7321-2332 08-9738-1809
สว. พ.ต.ต.หญงิ ณชิญ�พัฒน์   ธัญภกัดีพัฒน์ 0-7320-3820 08-1990-5688
สว. พ.ต.ต.หญิง วลัยพร   จิตณรงค์ 0-7321-3144 08-9203-6361

กลุ่มงานสอบสวน

พงส.ผชช. พ.ต.อ. วิรุฬ   สุวรรณวงศ์ 0-7321-4201 08-6749-7689
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภักดี   แจ้งสกุล 0-7321-4201 08-5670-1919
พงส.ผทค. พ.ต.อ. นรินทร์   เชษฐ� 0-7321-4201 08-9712-2299

กองก�ากับการสืบสวน     โทรศัพท์กล�ง  0-7321-1800     โทรส�รกล�ง  0-7321-1800  
ผกก. พ.ต.อ. สุทธิเวท   บุญยรัตกลิน 0-7321-1800 08-1633-5445
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทศม   ม่วงเกษม 0-7321-1800 08-4879-4842
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   สุวรรณนพม�ศ 0-7321-1800 08-1598-7754
สว. ร.ต.อ. กิติเดช   มะแซ 0-7321-1800 08-8395-1316
สว. พ.ต.ต. วินิจ   ขจรจตุพร 0-7321-1800 08-1959-6553
สว. พ.ต.ต. พงศ์พันธ์   สุริยะวงศ์ 0-7321-1800 08-6488-5348
สว. พ.ต.ต. มูฮัมหมัดซูกี   กระโด 0-7321-1800 08-6291-0437
สว. พ.ต.ท. สุหัส   ดำ�น้อย 0-7321-1800 08-1956-9536

สว. พ.ต.ต. เชิด   ประกอบพุ่ม 0-7321-1800 08-1678-3544
สว. พ.ต.ต. วิรัตน์   จันทรัตนะ 0-7321-1800 08-3655-5995
สว. พ.ต.ต. ธนพล   เย�วพักตร์ 0-7321-1800 08-3399-3424
สว. พ.ต.ต. สถ�พร   เหล่�มูล 0-7321-1800 08-1848-5426
สว.(ตทบ.) พ.ต.ต. พีระศักดิ์   หลอดแก้ว 0-7321-1800 08-9457-4573

สภ.เมืองยะลา     โทรศัพท์กล�ง  0-7321-2634    โทรส�รกล�ง  0-7321-2634  IP : 610102
ผกก. พ.ต.อ. จำ�ลอง   สุวลักษณ์ 0-7321-2634 08-1587-5296
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปริวรรต   ขวัญม�นิจ 0-7321-2634 08-1990-6861
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ภูวน�รถ   แก้วน้อย 0-7321-2634 08-6598-0606
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โสภณ   ส�ยสุรีย์ 0-7321-2634 08-9599-8777
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จุฬ�ชัย   แสงกุล 0-7321-2634 08-7292-3355
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ป�นบุญทอง  0-7321-2634 08-1898-4656
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงษ์พันธ์   คำ�วุ่น 0-7321-2634 08-6956-1462
สวป. พ.ต.ต. อธิวัฒน์   สุวรรณคีรี 0-7321-2634 09-1046-3912
สวป. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   ขุนบรรเทิง 0-7321-2634 08-1798-2351
สวป. ร.ต.อ. ห�ญพล   ร�มด้วง 0-7321-2634 08-4856-6444
สว.จร. ร.ต.อ. นิพร   อินสุวรรณ์ 0-7321-2634 08-9658-4582
สว.อก. ร.ต.อ. สุจินต์   พรหมรักษ� 0-7321-2634 08-6292-9946
สว.สส. ร.ต.อ. ธีระยุทธ   เพชรชิต  0-7321-2634 08-6287-0029
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สภ.ล�าใหม่    โทรศัพท์กล�ง  0-7325-2355      โทรส�รกล�ง  0-7325-2355   IP : 610103
ผกก. พ.ต.อ. พชรพล   ณ นคร 0-7325-2355 08-1541-8488
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พลบูลย์   สุวรรณพูลย์ 0-7325-2355 08-5080-7887
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จรัส   เส็มสัน 0-7325-2355 08-7969-3460
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กรกช   พันธรักษ์ 0-7325-2355 08-1542-7790
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประพันธ์   บัวแก้ว 0-7325-2355 08-0775-1236
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ประภ�ส   ทองม� 0-7325-2355 08-9870-1074
สวป. พ.ต.ท. ประยุทธ   เหลืองทอง 0-7325-2355 08-9799-7966
สว.สส. พ.ต.ท. ทรงธรรม   ดวงเนตร์ 0-7325-2355 08-1990-0382
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง สุช�ด�   ด้วงเหมือน 0-7325-2355 08-4890-4433

สภ.เบตง     โทรศัพท์กล�ง  0-7323-4777    โทรส�รกล�ง  0-7323-4777   IP : 610104
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   สอิด 0-7323-4777 08-1540-0169
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จ�ริก   วรพฤทธ�นนท์ 0-7323-1607 08-1657-4448
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์   ขวัญศรี 0-7323-5694 08-1609-8255
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถ�วร   ไชยประสิทธิ์ 0-7323-4555 08-9466-6773
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สรชัช   ปรำ่�เป็ง 0-7323-4555 08-3626-6644
พงส.ผนก. พ.ต.ต. รุสม�น   ดีน�มอ 0-7324-4555 08-7396-6532
สวป. พ.ต.ต. ทิว�กร   คงเพ็ชร 0-7323-5776 08-1046-3819
สว.สส. ร.ต.อ. นฤพล   รอดวิเศษ 0-7323-5699 08-7889-4561
สว.อก. ร.ต.อ. สรรณ์เพชร   ทองซุ่นห่อ 0-7323-5416 08-4749-0836

สภ.อัยเยอร์เวง    โทรศัพท์กล�ง  0-7328-5112    โทรส�รกล�ง  0-7328-5112  IP : 610105
สวญ. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ม�กจันทร์ 0-7328-5112 08-1690-4063
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พนม   จิตภักดี 0-7328-5112 08-1879-8194
สวป. พ.ต.ต. ธีรพงษ์   ยุทธยศ 0-7328-5112 09-1049-8092
สว.สส. ร.ต.อ. รัชพล   เจะซู 0-7328-5112 08-7390-6413

สภ.ยะรม     โทรศัพท์กล�ง  0-7328-4959      โทรส�รกล�ง  0-7328-4959   IP : 610106
สวญ. พ.ต.ท. พรชัย   ขวัญปัญญ� 0-7328-4959 08-9443-5123
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศุภชัย   ศุภกิจจ�รักษ์ 0-7328-4959 08-1609-0330
สวป. ร.ต.อ. สุพต   สุขเอียด 0-7328-4959 08-9595-8344
สว.สส. พ.ต.ต. สุเทพ   รัตนบุษย์ 0-7328-4959 08-6491-7699

สภ.รามัน    โทรศัพท์กล�ง  0-7329-5031    โทรส�รกล�ง  0-7329-5031   IP : 610107
ผกก. พ.ต.อ. ลุกม�น   บ�เก�ะ 0-7329-5031 08-3186-7344
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ช�ญวุฒิ   รักษ�พร�มณ์ 0-7329-5031 08-1979-1685
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักกรี   รุ่งเรือง 0-7329-5031 08-1280-8042
สวป. ร.ต.อ. วีระยุทธ   มูนี 0-7329-5031 08-6288-9877
สว.สส. พ.ต.ต. พิชัย   ชูยงค์ 0-7329-5031 08-9297-2675
สว.อก. ร.ต.อ. ดือร�เซะ   ก�เร�ะ 0-7329-5031 08-9598-2933
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สภ.จะกว๊ะ      โทรศัพท์กล�ง  0-7320-4051     โทรส�รกล�ง  0-7320-4051  IP : 610108
สวญ. พ.ต.ท. สุรนันท์   ชอบง�ม 0-7320-4051 09-3771-0081
สวป. ร.ต.อ. ญ�ติ   รักศิริ 0-7320-4051 08-1277-1902
สว.สส. พ.ต.ต. สิทธิพันธ์   สุวรรณโณ 0-7320-4051 08-7291-2076

สภ.โกตาบารู      โทรศัพท์กล�ง  0-7320-3450    โทรส�รกล�ง  0-7320-3450   IP : 610109
สวญ. พ.ต.ท. ปิยวัฒน์   สังข์น้อย 0-7320-3450 09-0862-2829
พงส.ผนก. พ.ต.ท. คำ�พันธ์   แสนทวีสุข 0-7320-3450 08-5248-7000
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ช�นนท์   จันทร์เพ็ญ 0-7320-3450 08-1066-4886
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พุธ   ช�ด� 0-7320-3450 08-9715-6688
พงส.ผนก. พ.ต.ต. แดนชัย   พันธุ์ช� 0-7320-3450 09-0970-0102
พงส.ผนก. ร.ต.อ. รัชพล   อินทวัชว์ 0-7320-3450 08-7506-9861
สว.สส. พ.ต.ท. มิตร   คนชุม 0-7320-3450 08-0886-5955
สวป. ร.ต.อ. เชิดชู   สุวรรณรัตน์ 0-7320-3450 08-6959-6492

สภ.ท่าธง       โทรศัพท์กล�ง  0-7327-3041     โทรส�รกล�ง  0-7327-3041  IP : 610110
สว. พ.ต.ท. พรชัย   ชูสงค์ 0-7327-3041 08-9596-8796
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ศิริพงษ์   อ่อนละมูล 0-7327-3041 09-4561-1423
รรท.พงส.ผนก. พ.ต.ท. พิสิษฐ์   ลมคำ�ภ� 0-7327-3041 08-5267-7711
รรท.พงส.ผนก. พ.ต.ต. วรรณชัย   คงศ�ล� 0-7327-3041 08-9737-9958
รรท.พงส.ผนก. พ.ต.ต. สมจิตต์   ศิริแสวง 0-7327-3041 08-9806-3463

สภ.ยะหา      โทรศัพท์กล�ง  0-7329-1174     โทรส�รกล�ง  0-7329-1174   IP : 610111
ผกก. พ.ต.อ. ปพนวัฒน์   ขัตติยะวร�นันท์ 0-7329-1174 08-6968-0606
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส�ยูตี   ก�เต๊ะ 0-7329-1174 08-1679-6999
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสม   หลวงพูล 0-7329-1174 08-6692-5809
สวป. ร.ต.อ. สิทธิกร   เฝื่อคง 0-7329-1174 08-9465-0906
สว.สส. พ.ต.ท. พยงศักดิ์   หนูรัก 0-7329-1174 08-9738-5283
สว.อก. พ.ต.ท. นคร   นิลพันธุ์ 0-7329-1174 08-9595-5293

สภ.ปะแต      โทรศัพท์กล�ง  0-7329-9934    โทรส�รกล�ง  0-7329-9934  IP : 610112
สวญ. พ.ต.ท. เจริญ   นวนทอง 0-7329-9934 08-6608-3184
สวป. ร.ต.อ. ริฎว�น   มะ 0-7329-9934 09-1881-4561
สว.สส. พ.ต.ต. บุญศักดิ์   หนูหม�ด 0-7329-9934 08-8782-5360

สภ.บันนังสตา      โทรศัพท์กล�ง  0-7328-9534     โทรส�รกล�ง  0-7328-9384   IP : 610113
ผกก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   ชนะสิทธิ์  0-7328-9534 08-9467-7991
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภูไชยวัฒน์   นทีรัตน์  0-7328-9534 08-7100-0717
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทรงวุฒิ   ศรีอ�ร�ม  0-7328-9534 08-9657-3200
สวป. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   คำ�สุข  0-7328-9534 08-1091-5899
สว.สส. พ.ต.ท. ยม   เวชสิทธิ์  0-7328-9534 09-0161-3313
สว.อก. ร.ต.อ. ยุทธพล   เฉิดฉ�ยสกุล  0-7328-9534 08-4749-9379
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สภ.บาตูตาโมง       โทรศัพท์กล�ง   0-7328-1960      โทรส�รกล�ง  0-7328-1960  IP : 610114
สว. พ.ต.ท. ภ�คภูมิ   ฤๅชัย 0-7328-1960 08-4747-2585

สภ.ธารโต      โทรศัพท์กล�ง  0-7329-7026     โทรส�รกล�ง  0-7329-7026   IP : 610115
ผกก. พ.ต.อ. จรัส   ชิณนะพงศ์ 0-7329-7026 08–8782-3841
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อุทัย   ชัยม�ล� 0-7329-7026 08–9870-3147
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนชิต   สุขพัฒน�นร�กุล 0-7329-7026 09–1026-9099
สวป. พ.ต.ท. ผดุงศิลป์   แข็งเขตกรณ์ 0-7329-7026 09–3675-9585
สว.สส. ร.ต.อ. วิสันต์   ดำ�สีแก้ว 0-7329-7026 08–1080-0901
สว.อก. ร.ต.อ. วรนันท์   โฉสูงเนิน 0-7329-7026 08–4378-4287

สภ.แม่หวาด     โทรศัพท์กล�ง  0-7328-0157     โทรส�รกล�ง  0-7328-0023   IP : 610116
สวญ. พ.ต.ท. สมพร   ดำ�ร�ษฎร์ 0-7328-0157 08-0708-1370 
สวป. ร.ต.อ. บุญทิพย์   แก้ววิเศษ 0-7328-0157 08-1094-7167
สว.สส. พ.ต.ต. ม�นพ   บริพันธ์ 0-7328-0157 08-1906-6163

สภ.กาบัง       โทรศัพท์กล�ง  0-7325-8094    โทรส�รกล�ง  0-7325-8094    IP : 610117
ผกก. พ.ต.อ. สนธย�   ธูปทอง 0-7325-8094 08-1826-5366
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมหม�ย   มะณีจันทร์ 0-7325-8094 08-4857-6409
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ญ�ณพงศ์   อุบลบ�น 0-7325-8094 09-3582-5908
สวป. ร.ต.อ. สุรินทร์   สังแสตมป์ 0-7325-8094 09-3716-2328
สว.สส. พ.ต.ต. ประเดิม   แก้วทอง 0-7325-8094 08-7287-8885
สว.อก. พ.ต.ต. ภูวเดช   โชติกม�ศ 0-7325-8094 08-1698-5616

สภ.กรงปินัง        โทรศัพท์กล�ง  0-7323-8101    โทรส�รกล�ง  0-7323-8101   IP : 610118
ผกก. พ.ต.อ. สมปร�ช   กรรณก�นนท์ 0-7323-8101 08-1959-4708
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พรหมพัฒน์   สนิทศรี 0-7323-8101 08-0705-7070
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จิระศักดิ์   วิกรัยเจริญยิ่ง 0-7323-8101 08-7393-1119
สวป. ร.ต.อ. ชำ�น�ญ   บุตรภักดิ์ 0-7323-8101 08-3602-6940
สว.สส. พ.ต.ท. ปฐม   ครุ่ยทอง 0-7323-8101 08-6896-2530
สว.อก. พ.ต.ต. ธน�วุธ   ธรรมโสภณ 0-7323-8101 08-1598-5196

ต�ารวจภูธรจังหวัดปัตตาน	ี Pattani	Provincial	Police	
147 ถนนเกษมส�ำรำญ  ต�ำบลบำนำ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี  94000

โทรศัพท์กลำง  0-7341-4744    โทรสำรกลำง  0-7341-4688,  0-7341-4650  IP : 610119

Web Site : www.pattanipolice.com         E-mail : warroom2008@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. กฤษกร   พลีธัญญวงศ์ 0-7341-4046 08-1819-5566
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปร�บพ�ล   มีมงคล 0-7341-4557 08-1766-5089
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธเรศ   แก้วละเอียด 0-7341-4688 08-1328-7423
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�โนช  อนันต์ฤทธิกุล 0-7341-4549 08-0504-7146
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   มณีอินทร์ 0-7341-4688 08-3653-8130
รอง ผบก. พ.ต.อ. ขวัญดี   ฉิมพลี 0-7341-4688 08-4848-6769



ศชต.

608 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไมตรี   สันตย�กุล 0-7341-4733 08-2830-9432
นว.(สบ 1) -     - -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. จีระเดช   ชมบุญ 0-7341-4688 08-6758-7158
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปุณภ�   เอี่ยมสะอ�ด 0-7341-4024 08-1593-6756
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชฎ�พร   พงษ์นุรักษ์ 0-7341-4792 08-9978-7679
สว.ฝอ.1 พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   แดงวรวิทย์ 0-7341-4719 08-1679-6125
สว.ฝอ.2 พ.ต.ต. ชัยทัต   แย้มโพธิ์ใช้ 0-7341-4583 08-3653-8130
สว.ฝอ.3 พ.ต.ต. ธนวรรธน์   เก�ะยอ 0-7341-4753 08-6958-1566
สว.ฝอ.4 พ.ต.ต. รัชต�นนท์   ผู้ภักดี 0-7341-4736 08-8791-4460
สว.ฝอ.5 พ.ต.ต.หญิง ป�รีดะห์   สันบ�กอ 0-7341-4579 08-9597-2062
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง ชฎ�พร   พงษ์นุรักษ์ 0-7341-4792 08-9978-7679
สว.ฝอ.7 พ.ต.ต. ภควัฒน์   ภัทรนันท์สกุล 0-7341-4024 08-4444-8480

กลุ่มงานสอบสวน        โทรศัพท์กล�ง  0-7341-4679     โทรส�รกล�ง  0-7341-4679
พงส.ผชช. พ.ต.อ. โมหะมะอิดือเระ  ส�หวี 0-7342-3042 08-1959-1980
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ถนัด   ครำ่�ครวญ 0-7341-4679 08-8713-1137
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สันติ   ล�มะ 0-7341-4679 08-1898-3565
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิช�   สุขประดิษฐ์ 0-7341-4679 08-7549-9333

กองก�ากับการสืบสวน      โทรศัพท์กล�ง  0-7333-2721     โทรส�รกล�ง  0-7334-8855     
ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย   ดุกสุขแก้ว 0-7334-8855 08-4745-5225
รอง ผกก. พ.ต.ท. นร�วี   บินแวอ�รง 0-7334-8855 08-3399-8800
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชลิต   โชคอมรพ�นิช 0-7334-8855 08-6344-5236
สว. พ.ต.ท. วิเชียร   อบภิรมย์ 0-7334-8855 08-1398-1321
สว. พ.ต.ท. ศิริชัย   สุขส�รัญ 0-7334-8855 08-9950-2525
สว. พ.ต.ต. จินตศักดิ์   สิทธิคง 0-7334-8855 08-9872-8933
สว.ตทบ. พ.ต.ต. ไพบูลย์   พูนมะณี 0-7334-8855 08-1170-6012
สว. พ.ต.ต. ม�รุต   สงข�ว 0-7334-8855 08-1957-6685
สว. พ.ต.ต. จำ�เนียร   คงใหม่ 0-7334-8855 08-1099-2392
สว. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ลี้พิสิทธิ์สกุล 0-7334-8855 08-6573-8160
สว. พ.ต.ต. โสภณ   ทองจันทร์ 0-7334-8855 08-9733-2474
สว. พ.ต.ต. พัลลภ   คงใหม่ 0-7334-8855 08-3069-4669
สว. ร.ต.อ. ฟ�ฮ�มี   เฮงปิย� 0-7334-8855 08-4929-6226

สภ.เมืองปัตตานี      โทรศัพท์กล�ง  0-7334-8555      โทรส�รกล�ง  0-7334-8555  IP : 610120
ผกก. พ.ต.อ. กีรติ   แวยูโซ๊ะ 0-7333-6289 08-9466-4575
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วสัน   รักช�ติพ�นิช 0-7334-8555 08-6288-3212
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมศักดิ์   ตันเจริญ 0-7334-8729 08-6292-0290
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อันธีร์   ก่ออ�รี 0-7334-8555 08-9654-3419
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   อินทสุทธิ์  0-7334-8555 09-3636-9789



ศชต.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 609

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สวป. พ.ต.ต. คณน�ถ   ไพนุพงศ์ 0-7334-8555 08-1622-2995
สวป. พ.ต.ต. ส�ยูตี   สติยม�นะ 0-7334-8555 08-7969-2827
สวป. พ.ต.ต. ปัณวัจน์   ม�รินทร์วิมล 0-7334-8555 08-6669-9964
สวป. ร.ต.อ. ประพัทธ์   แกลงกระโทก 0-7334-8555 08-6992-6611
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ประคอง   สรรศรี 0-7334-8555 08-1738-6831
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เจริญพงษ์   ชูพันธ์ 0-7334-8555 08-9595-8625
สว.สส. พ.ต.ต. ตัรมีซี   เจ๊ะดี 0-7331-0317 09-0881-1791
สว.จร. พ.ต.ต. กฤษนล   อุม�จิ 0-7333-6192 08-1608-0070
สว.อก. ร.ต.อ. ปรมัตถ์   แสงปรี 0-7333-3017 08-9136-4460

สภ.สายบุรี     โทรศัพท์กล�ง  0-7341-1397      โทรส�รกล�ง  0-7341-1397   IP : 610121
ผกก. พ.ต.อ. ปัญญ�   ค�รวนันทน์ 0-7341-1397 08-1959-6368
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรวัติ   ศรีจันทร์ทับ 0-7341-1397 08-1093-2111
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชนะศักดิ์   อินทองแก้ว 0-7341-1397 08-1766-8100
สวป. พ.ต.ท. วิรัช   ซุ้นอื้อ 0-7341-1397 08-6276-6339
สวป. ร.ต.อ. ถวิล   บุญป�สะ 0-7341-1397 08-9596-3264
สว.สส. ร.ต.อ. ประพจน์   ล้อมเขตร 0-7341-1397 08-6409-9030
สว.อก. พ.ต.ต. ณัฐพล    ธรรมทินโณ 0-7341-1397 08-6957-7008

สภ.หนองจิก     โทรศัพท์กล�ง  0-7343-9489     โทรส�รกล�ง  0-7343-9489  IP : 610122
ผกก. พ.ต.อ. วสันต์   พวงน้อย 0-7343-7489 08-7984-2137
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวิทย์   ล�ยเจียร 0-7343-7489 08-1375-7786
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วชรศ�สตร์   ทองยิ่ง 0-7343-7489 08-1898-4656
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ป้อมเพชร   โชติก�ง 0-7343-7489 09-3782-6874
สวป. พ.ต.ต. ชัยยะ   กิ้มตั้น 0-7343-7489 08-3183-8983
สวป. พ.ต.ต. พงษ์สนั่น   โภช�กรณ์ 0-7343-7489 08-3399-3775
สวป. พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์   กริชนิกรกุล 0-7343-7489 09-3761-3922
สว.สส. พ.ต.ต. ทิว�   ศรีพรหม 0-7343-7489 08-9598-1457
สว.อก. ร.ต.อ. สุรพร   เกตุเกลี้ยง 0-7343-7489 08-6294-3555

สภ.โคกโพธิ์      โทรศัพท์กล�ง  0-7343-1112     โทรส�รกล�ง  0-7343-1025   IP : 610123
ผกก. พ.ต.อ. อุทัย  ทิพย์เสภ� 0-7343-1112 08-1963-0993
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศิริวัฒน์   ปัญญ�ชนวัฒน์ 0-7343-1112 08-1887-0090
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตต์ชนม์   จันยะรมย์ 0-7343-1112 08-6318-9665
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูวสิษฐ์   เมฆี 0-7343-1112 08-1581-3147
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปฐมพงษ์   เพ็ชรจรูญ 0-7343-1112 08-1798-7506
พงส.ผนก. ร.ต.อ. นฤพล   ชูโตชนะ 0-7343-1112 08-1898-4025
สวป. พ.ต.ท. ช�ญณรงค์   เพชรนิล 0-7343-1112 08-4766-1532
สวป. ร.ต.อ. ดำ�ริห์   จิตรแจ้ง 0-7343-1112 08-1098-3997
สว.สส. พ.ต.ท. หมัดอุสัน   เส็นหีม 0-7343-1112 08-0140-0235
สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ยุพิณ   พรหมบุตร 0-7343-1112 08-6387-4145
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สภ.ยะหริ่ง      โทรศัพท์กล�ง  0-7349-1094     โทรส�รกล�ง  0-7349-1095  IP : 610124
ผกก. พ.ต.อ. มนตรี   คงวัดใหม่ 0-7348-7985 08-9294-1165
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ�ภ�กร   วิรูปักษ์อ�รักษ์ 0-7348-7985 08-6295-2589
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อำ�ไพ   ชุมช่วย 0-7348-7985 08-1104-8558
สวป. พ.ต.ต. สมพงค์   เจริญสุข 0-7348-7985 08-1099-2568
สวป. ร.ต.อ. สัจจ�   แก้วศรี 0-7348-7985 09-2251-3554
สว.สส. พ.ต.ต. อมร   แก้วนวล 0-7348-7985 08-0140-0192
สว.อก. พ.ต.ต.หญิง เมรี   ภูดินด�น 0-7348-7985 08-9595-4439

สภ.ยะรัง     โทรศัพท์กล�ง  0-7343-9039     โทรส�รกล�ง  0-7343-9291   IP : 610125
ผกก. พ.ต.อ. สมบูรณ์   พวงม�ลัย 0-7343-9039 08-1898-3563
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิรัตน์   พุดคง 0-7343-9039 08-9466-0030
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มุสตอพ�   มะนิ 0-7343-9039 08-1990-3884
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อรรถวุฒิ   เพชรแก้ว 0-7343-9039 08-8115-5446
สวป. พ.ต.ต. อ�ลี   หลีเย�ว์ 0-7343-9039 08-7287-0909
สว.สส. พ.ต.ต. ปัญญ�   อู่ตะเภ� 0-7343-9039 08-6293-4477
สว.อก. พ.ต.ต. ประเสริฐ   มุกสิกพันธุ์ 0-7343-9039 08-1479-3138

สภ.มายอ     โทรศัพท์กล�ง  0-7349-7097     โทรส�รกล�ง  0-7349-7097  IP : 610126
ผกก. พ.ต.อ. จีระเศรษฐ์   ด�วเงินตระกูล 0-7349-7097 08-5672-4095
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อับดุลรอซัก   ลอแม 0-7349-7097 08-7295-3415
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วฤทธิ์   เจ๊ะโด 0-7349-7097 08-4424-2024
สวป. พ.ต.ต. รัฐนันท์   ม�แผ้ว 0-7349-7097 09-3645-7722
สว.สส. ร.ต.อ. ศักรินทร์   หลำ�เอียด 0-7349-7097 08-9294-2181
สว.อก. ร.ต.อ. จีรวัฒน์   ทิพย์อักษร 0-7349-7097 08-9299-5267

สภ.ปะนาเระ      โทรศัพท์กล�ง  0-7349-9160      โทรส�รกล�ง  0-7349-160   IP : 610127
ผกก. พ.ต.อ. ปัญญวัฒน์   เพชรชุม 0-7349-9160 08-9733-2599
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมช�ย   จันยัง 0-7349-9160 08-9879-9618
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมศักดิ์   นิเต็ม 0-7349-9160 08-1814-1785
สวป. พ.ต.ต. ธีรชัย   ทิมบัว 0-7349-9160 08-1738-1521
สว.สส. พ.ต.ต. พิริย�   เจตวร�นนท์ 0-7349-9160 08-0701-6809
สว.อก. พ.ต.ท. คมเดช   เรืองศิริ 0-7349-9160 08-0272-1429

สภ.แม่ลาน     โทรศัพท์กล�ง  0-7341-4744   โทรส�รกล�ง  0-7341-4688,  0-7341-4650 IP : 610128
ผกก. พ.ต.อ. จักร�วุธ   บุญเรือง 0-7335-6508 08-5892-2949
พงส.ผคท. พ.ต.ท. ภูษิต   รัตนภิรมย์ 0-7335-6508 08-5790-4770
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรเมษฐ์   พลับพลึง 0-7335-6508 08-6306-4753
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วัชรวีร์   ธรรมเสม� 0-7335-6508 08-1552-0270
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จตุรภัทร   น�คพันธ์ 0-7335-6508 08-7986-1007
สวป. พ.ต.ต. ทวีป   สังข์แก้ว 0-7335-6508 08-9653-4388
สว.สส. ร.ต.อ. วิชัย   แก้วประดิษฐ์ 0-7335-6508 08-4395-5029
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สภ.ไม้แก่น      โทรศัพท์กล�ง  0-7348-1016     โทรส�รกล�ง  0-7348-1098   IP : 610129
ผกก. พ.ต.อ. โกวิทย์   รัตนโชติ 0-7348-1016 08-1957-3250
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ดุษิต   ทองสอง 0-7348-1016 08-1959-5121
รอง ผกก.สส พ.ต.ท. ทะนง   พวงมณี 0-7348-1118 08-9870-3696
สวป. ร.ต.อ. ปิยเชษฐ์   เลื่อนพลับ 0-7348-1016 08-1896-6975
สว.สส. ร.ต.อ. ชิต   สินสุข 0-7348-1016 08-9298-6545
สว.อก. ร.ต.อ. สุริยัน   อัลยุฟรี 0-7348-1119 08-1478-3875

สภ.ทุ่งยางแดง     โทรศัพท์กล�ง  0-7348-9197     โทรส�รกล�ง  0-7348-9197   IP : 610130
ผกก. พ.ต.อ. ม�นะ   เดช�วริษฎ์ 0-7348-9197 08-7045-7555
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นริศ   กะเจ 0-7348-9197 08-1540-7373
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรัญ   รักษ์วงศ์ 0-7348-9197 08-9296-4753
สวป. พ.ต.ต. วีรวัฒน์   ดำ�รงกูล 0-7348-9197 08-1896-7254
สว.สส. พ.ต.ท. นิพนธ์   ศรีสุวรรณ 0-7348-9197 08-1098-5091
สว.อก. พ.ต.ต. ธัชชัย   พงศ์ม�นะวุฒิ 0-7348-9197 08-9118-9018

สภ.กะพ้อ       โทรศัพท์กล�ง  0-7349-4004      โทรส�รกล�ง  0-7349-4004   IP : 610131
ผกก. พ.ต.อ. กำ�พล   พลภักดี 0-7349-4004 08-9297-7978
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�หะมะ   เจะมะ 0-7349-4004 08-3512-5678
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชูช�ติ  ชิณวงศ์ 0-7349-4004 08-9957-1630
สวป. พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์   เมฆใหม่ 0-7349-4004 08-1082-9655
สวป. พ.ต.ต. ณัฐพล   น�คบุตรศรี 0-7349-4004 08-9655-1080
สว.สส. พ.ต.ต. สุพจน์   ก�ญจนศร 0-7349-4004 08-1879-6295
สว.อก. พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์   กริชนิกรกุล 0-7349-4004 08-4214-6269

สภ.บ้านโสร่ง      โทรศัพท์กล�ง  0-7341-8590      โทรส�รกล�ง  0-7341-8590  IP : 610132
ผกก. พ.ต.อ. ธีรพจน์   ยินดี 0-7341-8590 08-7475-3126
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โพติตต์  รุจิศรัณย์ 0-7341-8590 08-6288-2566
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุเทพ   จันทร์สีดำ� 0-7341-8590 08-5671-4554
สวป. พ.ต.ต. รมหลี   ย�กะจิ 0-7341-8590 08-9869-1449
สวป. พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   ฉุนแสนดี 0-7341-8590 08-9886-2395
สว.สส. พ.ต.ต. วีระ   แจ่มจันท� 0-7341-8590 08-9140-0292
สว.อก. พ.ต.ต. สุเมธ   พัฒนจินด� 0-7341-8590 08-6292-9213

สภ.นาประดู่       โทรศัพท์กล�ง  0-7335-8700      โทรส�รกล�ง  0-7335-8700 กด 1  IP : 610133
ผกก. พ.ต.อ. วิโรจน์   นวลแก้ว 0-7335-8700 08-1957-5767
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปภ�ณ   จันทร์กลับ 0-7335-8700 08-9655-4747
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เบญจ�   เอี่ยมสำ�อ�งค์ 0-7335-8700 08-9876-8754
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ขรรค์ชัย   เดิมยิริง 0-7335-8700 08-5077-6116
สวป. พ.ต.ท. ม�นิจ   คชอ่อน 0-7335-8700 08-9380-8059
สว.สส. พ.ต.ต. สุวิทย์   ยอดวิจิตร 0-7335-8700 08-0085-1734
สว.อก. ร.ต.อ. อนุวัตร   ดอเล�ะเซ�ะ 0-7335-8700 08-9977-7363
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สภ.ราตาปันยัง      โทรศัพท์กล�ง  0-7346-2234      โทรส�รกล�ง  0-7346-2234  IP : 610134
สว. พ.ต.ท. โฆษิต   เบญจกุล 0-7346-2234 08-1896-2605

ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธวิาส	 Narathiwat	Provincial	Police	
99/9  หมู่ที่ 8  ต�ำบลโคกเคียน  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนรำธิวำส  96000

โทรศัพท์กลำง  0-7351-7900   โทรสำรกลำง  0-7351-7917  IP : 610135

Web Site : // www.narathiwat.police.go.th       E-mail : it.nara@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. พัฒนวุธ   อังคะนำวิน 0-7351-7909 [1909] 08-1766-3794
รอง ผบก. พ.ต.อ. บรรลือ   ชูเวทย์ 0-7351-7910 [1910] 08-1898-6844
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิตินัย   หลังย�หน่�ย 0-7351-7913 [1913] 08-1898-7420
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักรพร   แท่นทอง 0-7351-7912 [1912] 08-1959-9566
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไมตรี   ฉิมเฉิด 0-7351-7614 [1914] 08-1838-5568
รอง ผบก. พ.ต.อ. รัฐบวร   บำ�รุงรส 0-7351-7915 [1915] 08-4890-0137
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพร   มีสุข 0-7351-7911 [1911] 08-1927-5134
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   จันทะค�ร 0-7351-7916 08-1277-6701

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมชัย   เศรษฐพูธ์ 0-7351-7929 [1927] 08-1690-6635
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกนุช   จันทร์แฉล้ม              - 08-9922-9292
สว.ฝอ.1 พ.ต.ต. ม�นพ   พรหมเมศร์ 0-7351-7930 08-6291-3165
สว.ฝอ.2 พ.ต.ต.หญิง ปนิต�   พลิพันธ์ 0-7351-7903 08-9888-8580
สว.ฝอ.3 ร.ต.อ. ชลวิทย์   ดำ�ดี 0-7351-7932 08-3421-1437
สว.ฝอ.4 พ.ต.ต.หญิง วีระวรรณ์   ศิริตะโร 0-7351-7925 08-1598-2586
สว.ฝอ.5 ร.ต.อ. จำ�นงค์   ขวัญคีรี 0-7351-7905 08-1276-6701
สว.ฝอ.6 พ.ต.ท.หญิง อภิญญ�   คำ�มงคล 0-7351-7923 08-5338-5596
สว.ฝอ.7 ร.ต.อ. ไพศ�ล   แสงอรุณ 0-7351-7907 08-9737-7212

กลุ่มงานสอบสวน      โทรศัพท์กล�ง  0-7351-5778    
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อิศเรศ   สงวนง�ม 0-7351-5778 08-7226-3222
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วันชัย   นนท์อ่อน 0-7356-5100 08-6955-6449

กองก�ากับการสืบสวน     โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-7351-1028
ผกก. พ.ต.อ. เจริญ   ธรรมขันธ์ 0-7351-1028 08-0099-1144
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   แก้วข�ว 0-7351-1028 08-1541-7826
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัฐระวี   ไชยชนะ 0-7351-1028 08-1898-6973
สว. พ.ต.ต. ปิยภัทร   ทองพันเลิศกุล 0-7351-1028 08-6957-4411
สว. พ.ต.ต. อนุรักษ์   สุริวงศ์ 0-7351-1028 08-1957-4184
สว. พ.ต.ต. วินิต   แก้วมณี 0-7351-1028 08-6294-3356
สว. พ.ต.ต. กิติธร   น�คเกลี้ยง 0-7351-1028 08-1983-3049
สว. พ.ต.ต. สุรศักดิ์  คชภักดี 0-7351-1028 08-7712-6333
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สว.ตทบ. พ.ต.ต. ประจวบ  นิ่มเรือง 0-7351-1028 08-0138-3970
สว. ร.ต.อ. นรเศรษฐ์   สุขศรี 0-7351-1028 08-6285-7557
สว. ร.ต.อ. อลัมต์   เมฆ�รัตน์ 0-7351-1028 08-5445-9889

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ     โทรศัพท์กล�ง  0-7351-2118     โทรส�รกล�ง  0-7351-2118

ผบ.ร้อย นปพ. ร.ต.อ. สมคิด  เทพเพชร 0-7351-2118 08-6296-7780

สภ.เมืองนราธิวาส     โทรศัพท์กล�ง  0-7351-3105   โทรส�รกล�ง  0-7351-3105   IP : 610136

ผกก. พ.ต.อ. ม�นิตย์   ยิ้มซ้�ย 0-7351-3105 08-1959-9809
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สิทธิพงษ์   หัสรังษี 0-7351-3105 08-9765-6468
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เฉลิมชัย  เพชรก�ศ 0-7351-3105 08-6294-4092
สวป. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   สวัสดิ์รักษ� 0-7351-3105 08-4631-7999
สวป. พ.ต.ต. เจต   กระมลอุฬ�ร 0-7351-3105 08-9653-3810
สวป. พ.ต.ต. คงศักดิ์   แดงดี 0-7351-3105 08-1963-4957
สวป. ร.ต.อ. อดุลย์   โตะสะ 0-7351-3105 08-6655-5375
สว.สส. พ.ต.ต. สุนันท์   สมบูรณ์ 0-7351-3105 08-4195-5393
สว.จร. พ.ต.ต. ธัญ   ศิริขัญธ์ 0-7351-3105 08-6525-3635
สว.อก. พ.ต.ท. เอกร�ช   กิจเวช 0-7351-3105 08-4384-1960

สภ.สุไหงโกลก      โทรศัพท์กล�ง  0-7361-1533       โทรส�รกล�ง  0-7361-1533   IP : 610137
ผกก. พ.ต.อ. กองอรรถ   สุวรรณขำ� 0-7361-1533 08-1896-6328
พงส.ผนค. พ.ต.อ. กฤษด�   ดีลีพจน�นันทน์ 0-7361-1533 08-1190-5959
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กนก   เกินกล�ง  0-7361-1533 08-7393-3888
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ช�ตรี   รัตนคช  0-7361-1533 08-4067-1235
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อภิช�ต   เดชฤกษ์ป�น 0-7361-1533 08-9878-7504
สวป. พ.ต.ต. ม�โนต   หวังสู้ศึก 0-7361-1533 08-6105-9007
สวป. พ.ต.ต. ศูภณัฐ   สรรเพชรรัตน์ 0-7361-1533 09-4598-1919
สวป. พ.ต.ต. วชิระ   ศุภพิสิฐกุล 0-7361-1533 08-3655-5499
สวป. ร.ต.อ. เสรี   หะยีดิง 0-7361-1533 08-2827-8168
สว.สส. พ.ต.ต. นิติ   สุขสันต์ 0-7361-1533 08-8835-8453
สว.อก. ร.ต.อ. สุพจน์   เรืองรุ่งโรจน์ 0-7361-1533 08-1276-3850

สภ.ตากใบ       โทรศัพท์กล�ง 0-7358-1194    โทรส�รกล�ง 0-7358-1194   IP : 610138
ผกก. พ.ต.อ. จิรเดช   พระสว่�ง 0-7358-1194 08-1767-6996
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีรยุทธ   ต�สีพันธ์ 0-7358-1194 08-3457-4788
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ทองสองสี 0-7358-1194 08-1963-3575
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ธงชัย   พุกก�พันธ์ 0-7358-1194 08-1542-9818
สวป. พ.ต.ท. ดำ�รง   พูนเทพ 0-7358-1194 08-0702-1673
สวป. พ.ต.ท. สุวรรณ   มณีโชติ 0-7358-1194 08-0140-0290
สว.สส. พ.ต.ท. จรูญ   ด้วงไข่ 0-7358-1194 08-1275-4615
สว.อก. พ.ต.ท. ร�ชันย์   โกบทอง 0-7358-1194 08-5058-0823
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สภ.สุไหงปาดี     โทรศัพท์กล�ง  0-7365-1157   โทรส�รกล�ง  0-7365-1157   IP : 610139
ผกก. พ.ต.อ. สุวโรจน์   ลุนหวิทย�นนท์  0-7365-1157 08-1825-6577
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปัญญ�   ยศพชรพล 0-7365-1157 08-6888-8908
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนตรี   เอี่ยมระหงษ์ 0-7365-1157 08-2825-1322
สวป. พ.ต.ต. เฮร�ม�น   เจ๊ะดี 0-7365-1157 08-6481-0459
สวป. ร.ต.อ. ธวัชชัย   นวลอ่อง 0-7365-1157 08-7255-5489
สว.อก. ร.ต.อ. ธีรศักดิ์   วิสมิตะนันท์ 0-7365-1157 08-1898-4134

สภ.ระแงะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7351-3105       โทรส�รกล�ง  0-7351-3105   IP : 610140
ผกก. พ.ต.อ. ภัคดี   ปรีช�ชน  0-7367-1967 08-1897-4740
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปร�โมทย์   สังข์ทอง  0-7367-1967 08-8752-8854
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจฟฟรีย์   ไศลม�นกุล  0-7367-1967 06-1545-6662
พงส.ผนพ. (หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. สมใจ   สิงห์เกลี้ยง  0-7367-1967 08-1897-8934
พงส.ผนก. (ง�นสอบสวน) พ.ต.ต. นเรศ   พุ่มแก้ว  0-7367-1967 08-6525-7373
สวป. พ.ต.ท. ช�ติ   นพชำ�น�ญ  0-7367-1967 08-1711-4006
สวป. ร.ต.อ. ส�โรจน์   ช�ญแท้  0-7367-1967 08-4312-8908
สว.สส. พ.ต.ต. ไพรัตน์   เกียรติเจริญศิริ  0-7367-1967 08-1295-2703
สว.อก. ร.ต.อ. ธน�เทพ   วรรณกูล  0-7367-1967 08-4312-8319

สภ.รือเสาะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7357-1001        โทรส�รกล�ง  0-7357-1112   IP : 610141
ผกก. พ.ต.อ. เรืองศักดิ์   บัวแดง 0-7357-1112 08-1897-7062
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงค์   ทองข�ว 0-7357-1112 08-9735-2040
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ส�คร   พรหมโชติ 0-7357-1112 08-7870-5253
สวป. พ.ต.ต. เด่นพงษ์   เต็มยอด 0-7357-1112 06-1264-6397
สวป. ร.ต.อ. เพิ่มศักดิ์   หน่อแดง 0-7357-1112 08-9294-0101
สว.สส. ร.ต.อ. สมพร   ศรีโชติช่วง 0-7357-1112 08-5117-8660
สว.อก. พ.ต.ต. ม�นพ   พรหมเมศ 0-7357-1112 08-6291-3165

สภ.ศรีสาคร    โทรศัพท์กล�ง  0-7356-1069  โทรส�รกล�ง  0-7356-1069    IP : 610142
ผกก. พ.ต.อ. อโณทัย   จินด�มณี 0-7356-1069 08-0269-2511
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมรงค์   เกลี้ยงเคล้�     0-7356-1069 08-1963-7099
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   รักด้วง 0-7356-1069 08-1608-5080
สวป. พ.ต.ต. จรูญ   ชัยกิจกรณ์ 0-7356-1069 08-9929-2695
สวป. ร.ต.อ. สุวิทย์   ทองอนันต์ 0-7356-1069 09-3776-8376
สว.สส. ร.ต.อ. บ�รีน   ธำ�รงสัจจะ   0-7356-1069 08-9887-2393
สว.อก. ร.ต.อ. ธิติวุฒิฒ์   เพ็ชรรักษ์ 0-7356-1069 08-5896-3541

สภ.บาเจาะ    โทรศัพท์กล�ง  0-7359-9286      โทรส�รกล�ง  0-7359-9286   IP : 610143
ผกก. พ.ต.อ. ปัตตะ   มะด�ว� 0-7359-9286 08-1897-3968
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยยงค์   ชำ�น�ญดี 0-7359-9286 08-0035-9060
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธน�ธิป   โสภ�พ 0-7359-9286 08-0063-7026
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ผงส.ผนพ. พ.ต.ท. เปลี่ยน   ชูสุวรรณ์ 0-7359-9286 08-6961-9009
สวป. พ.ต.ท. วิทย�   พฤกษ์อุดม 0-7359-9286 08-1737-4208
สวป. พ.ต.ต. สรรเสรญิ   เหมอืนพรรณ�ร�ย 0-7359-9286 08-2261-2033
สว.สส. พ.ต.ต. อับดุลฮ�มิด   บือร�เฮง 0-7359-9286 08-6290-5560
สว.อก. พ.ต.ต. สัณฐิติ   จวบอรุณ 0-7359-9286 08-2270-8495

สภ.ยี่งอ     โทรศัพท์กล�ง  0-7359-1098     โทรส�รกล�ง  0-7359-1127    IP : 610144

ผกก. พ.ต.อ. สุธน   สุขวิเศษ 0-7359-1098 08-9876-1557
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐพล   จันทองพูน 0-7359-1098 08-1898-3482
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฉัตรดนัย   เส้นตรัง 0-7359-1098 08-6294-4092
สวป. พ.ต.ต. สุทธิรักษ์   หลงไหม 0-7359-1098 08-9977-1599 
สวป. ร.ต.อ. อภิรัฐ   อ�แซ 0-7359-1098 08-4396-6447
สว.สส. พ.ต.ต. วิศนุ   ทนง�น 0-7359-1098 08-4856-5614
สว.อก. ร.ต.อ. ธนพัทธ์   ขุนอำ�ไพ 0-7359-1098 08-9735-6125

สภ.แว้ง     โทรศัพท์กล�ง   0-7365-9005      โทรส�รกล�ง  0-7365-9664    IP : 610145

ผกก. พ.ต.อ. สุธ�เวชช์   ธ�รีไทย 0-7365-9005 08-4840-1851
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประลอง   นนท์ณรงค์ 0-7365-9005 08-1896-8387
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์   คงแดง 0-7365-9005 09-1645-4963
สวป. พ.ต.ต. สุวิท   แก้วประดับ 0-7365-9005 08-9463-2574
สวป. ร.ต.อ. อุสม�น   หะยีหมัด 0-7365-9005 08-9599-7912
สว.สส. ร.ต.อ. ประยูร   สุวรรณโณ 0-7365-9005 08-6969-0903
สว.อก. พ.ต.ท. ช�ญพล   ไชยเดช 0-7365-9664 08-1990-2825

สภ.สุคิริน    โทรศัพท์กล�ง  0-7365-6042      โทรส�รกล�ง  0-7365-6042    IP : 610146

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   พนมอุปก�ร 0-7365-6042 08-1541-9706
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมพร   จันท� 0-7365-6042 08-1767-4560
สวป. พ.ต.ท. รัฐกร   ใจจรริง 0-7365-6042 09-1575-7002
สวป. ร.ต.อ. จำ�แลง   ก�ลดิษฐ 0-7365-6042 08-1598-1543
สว.อก. ร.ต.อ. วัชรินทร์   หอมแช่ม 0-7365-6042 08-9016-2722
สวป. ร.ต.อ. ประยูร   สุวรรณโณ 0-7365-6042 08-6969-0903
สว.อก. พ.ต.ต. ศุภพล   ทองทวี 0-7365-6042 08-6968-4925

สภ.จะแนะ      โทรศัพท์กล�ง   0-7354-3507       โทรส�รกล�ง  0-7354-3508   IP : 610147

ผกก. พ.ต.อ. จุมพล   น�คะปักษิณ  0-7354-3507 08-7657-7551
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิรศักดิ์   ฉวีนิล 0-7354-3507 08-7299-5119
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ม�นิตย์   เกกินะ 0-7354-3507 08-7283-1010
สวป. พ.ต.ต. ทีปกร   ฐิติชย�กูล 0-7354-3507 08-7292-2255
สว.สส. ร.ต.อ. วิถี   ช่วยเสน 0-7354-3507 08-0037-9185
สว.อก. ร.ต.อ. สมหม�ย   จอมคำ�สิงห์ 0-7354-3507 08-1183-6441
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สภ.เจาะไอร้อง     โทรศัพท์กล�ง  0-7354-4056      โทรส�รกล�ง  0-7354-4056   IP : 610148
ผกก. พ.ต.อ. ประวิตร   ช่อเส้ง 0-7354-4056 08-8790-4216
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิตรพล   เกษรักษ์ 0-7354-4056 08-5799-8800
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทรงพล   จุ๋ยมณี 0-7354-4056 08-2911-0053
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุนธร   ภิร�ษร 0-7354-4056 08-6449-8616
สวป. พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   ทองคำ� 0-7354-4057 08-6294-8007
สว.สส. พ.ต.ต. สุริยวงศ์   รัตน�ภรพิพัฒน์ 0-7354-4057 08-9598-9168

สภ.ตันหยง     โทรศัพท์กล�ง  0-7353-5064       โทรส�รกล�ง  0-7353-5064   IP : 610149
ผกก. พ.ต.อ. สุรพงษ์   ช�ติสุทธิ์ 0-7353-5064 08-4844-7555
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รื่น   แก้วสุกใส 0-7353-5064 08-7285-1929
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มะต�ฮ�   มูหนะ 0-7353-5064 08-1959-0388
สวป. พ.ต.ต. สมศักดิ์   สุทธิประภ� 0-7353-5064 08-9029-4279
สวป. พ.ต.ต. วินัย   เภ�ประดิษฐ์ 0-7353-5064 08-6698-3329
สว.สส. พ.ต.ต. อ�ธร   โรจน� 0-7353-5064 08-9464-3721
สว.อก. ร.ต.อ. อ�รีย์   เรืองยังมี 0-7353-5064 08-9299-0004

สภ.โคกเคียน      โทรศัพท์กล�ง  0-7356-5100       โทรส�รกล�ง  0-7356-5100   IP : 610150
ผกก. พ.ต.อ. ธนสิทธิ์   มัทย�ท 0-7356-5100 08-1898-1191
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ม�นพ   วิวรรธนโรจน์ 0-7356-5100 08-9879-7980
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อัสรี   ต่วนเพ็ง 0-7356-5100 09-3695-2006
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วันชัย   นนท์อ่อน 0-7356-5100 08-6955-6449
สวป. พ.ต.ต. พัสกร   หม�นสกุล 0-7356-5100 08-3656-4999
สวป. ร.ต.อ. กูพ�นิง   ต่วนจ�หลง 0-7356-5100 08-7285-3584
สว.สส. พ.ต.ต. อ�ลี   ว�เด็ง 0-7356-5100 08-2829-9862
สว.อก. พ.ต.ต. มนัส   เจ๊ะซอ 0-7356-5100 08-7286-1230

สภ.มูโนะ      โทรศัพท์กล�ง  0-7362-1028       โทรส�รกล�ง  0-7362-1028   IP : 610151
ผกก. พ.ต.อ. ประยุทธ์  พงศ์สันติ 0-7362-1028 08-1897-9002
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศกรรจ์  จันทร์แย้ม 0-7362-1028 08-9296-7282
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฉลอง  รัตนภักดี 0-7362-1028 08-4853-3194
พงส.(ผนก.) พ.ต.ต. พิม�ย  แสงแก้ว 0-7362-1028 08-1897-4675
สวป. พ.ต.ต. กิตติ  มั่นคง 0-7362-1028 08-7241-5010
สวป. ร.ต.อ. วสันต์  พันธ์โภชน์ 0-7362-1028 08-6294-2128
สว.สส. พ.ต.ต. จรัญ  อินทร� 0-7362-1028 08-2269-2817
สว.อก. พ.ต.ต. ไพฑูรย์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธย� 0-7362-1028 08-4966-5199

สภ.บูเก๊ะตา     โทรศัพท์กล�ง  0-7358-4171     โทรส�รกล�ง  0-7358-4066   IP : 610152
ผกก. พ.ต.อ. ศุภกร  พึ่งรศ 0-7358-4066 08-0873-6446
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภชัช  ยีหวังกอง 0-7358-4066 08-1099-0011
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประพันธ์  จิตตวงค์ 0-7358-4066 08-1097-5043
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สวป. พ.ต.ท. จำ�ลอง  สุขสวัสดิ์ 0-7358-4066 08-5672-1472
สว.สส. พ.ต.ต. นิวัฒน์    หมั่นสกุล 0-7358-4066 08-4312-8929
สว.อก. ร.ต.อ. สมจิต  หิ้นเพ็ชร 0-7358-4066 08-9737-9423

สภ.สากอ     โทรศัพท์กล�ง  0-7365-3570       โทรส�รกล�ง  0-7365-3570    IP : 610153
สว. พ.ต.ท. ธีรพงศ์   ทองด้วง   0-7365-3570 08-1766-8625

สภ.ปะลุกาสาเมาะ     โทรศัพท์กล�ง  0-7356-3287-8     โทรส�รกล�ง  0-7356-3287   IP : 610154
สว. พ.ต.ต. กริช   พงศ์รัตนศักดิ์ 0-7356-3287 08-1388-0816

ศูนย์ฝึกอบรม	 Training	Center	
53  ถนนสุขยำงค์  ต�ำบลสะเตง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ  95000

โทรศัพท์กลำง  0-7321-1702     โทรสำรกลำง  0-7321-1702     IP : 610002

Web Site : www.tcyala.org                  E-mail : training.sochoto@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วิชัย   เกษมวงศ์ 0-7321-2535 08-4749-3838
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรพันธ์   ทิมขำ� 0-7321-2535 08-1894-1029
รอง ผบก. พ.ต.อ. สะท้�นฟ้�   ว�มะสิงห์ 0-7321-2535 08-1878-8497
นว.(สบ 1) - - -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   เทศวิบูลย์ 0-7321-2535 08-6777-9499
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ อรพมิล   โชคพระสมบตัิ 0-7322-0281 08-6617-3445
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ยินดี   จรูญสอน 0-7327-4877 08-7296-8822
สว. พ.ต.ต.หญิง สุพวรรณ   หวันสู 0-7321-2870 08-3196-9255
สว. ร.ต.อ. เกษมสันต์   จิตร์สว่�งเนตร์ 0-7327-4877 08-1963-5292
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ พมิพ์ณภทัร์   รตันหริญักลุ 0-7322-0292 08-4879-7375
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุบผ�   ศรีส�ย 0-7322-0292 08-6990-4383
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชรด�   อักษรแก้ว 0-7322-0292 08-0550-1765

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. สักรินทร์   บำ�เพ็ญสมัย 0-7320-3841 08-1598-9304
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลียว   ผิวแดง 0-7322-0256 08-6960-1690
สว. พ.ต.ท.หญิง นภัสนันท์   ผ�สุข 0-7320-3841 08-5077-8778
สว. พ.ต.ต. กฤตนัย   กุกแก้ว 0-7320-3841 08-9465-1260
สว. ร.ต.อ.หญิง ว�สน�   ไชยล�ภ 0-7320-3841 08-9732-8379

ฝ่ายปกครองและการฝึก

ผกก. พ.ต.อ. เมธ�   สิงหะเสน� 0-7327-4809 08-7836-5568
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชินณพัฒน์   โรจนะอุทัยกุล 0-7327-4809 08-1599-3088
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประภ�ส   รอดพินิจ 0-7327-4809 08-1498-7180
สว. พ.ต.ต. ทนงศักดิ์   ถวัลย์ธัญญ� 0-7327-4809 08-1599-9917
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สว. พ.ต.ต. ตันย�   ส�แลมะ 0-7327-4809 08-9876-2027
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ทวี   แสงมณี - 08-1275-0780
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. อรรถพล   กุลวงษ์ม�ณะโส - 08-3010-9692
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ต. สัญชัย  กูแหม 0-7320-3531 08-3690-7654

กลุ่มงานอาจารย์

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สมเกียรติ   เกียรติเลข�กุล 0-7322-0295 [295] 08-1690-6286
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. บุญเลิศ   ทวีวิทย์ 0-7320-3837 08-9657-7660
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐ�   โกวิทย� 0-7322-0295 [295] 08-1609-1695
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศุภร�   ศรีปริว�ทิน 0-7322-0295 [295] 08-1599-3662
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อนุชัย   ณ วัชรเจริญ 0-7322-0295 [295] 08-9737-9207

บันทึก
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กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

Central Investigation Bureau

อาคาร 8 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง  0-2205-1781        โทรสารกลาง  0-2251-4214 

Web Site : www.cib.police.go.th       E-mail : cib@royalthaipolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. ฐิติรำช   หนองหำรพิทักษ์ 0-2205-2231 [2231] 08-1919-2079
รอง ผบช. พล.ต.ต. อดิศร์   ง�มจิตสุขศรี 0-2205-2246 [2246] 09-3535-3535
รอง ผบช. พล.ต.ต. นรบุญ   แน่นหน� 0-2205-2247 [2247] 08-1703-0999
รอง ผบช. พล.ต.ต. ชวลิต   แสวงพืชน์ 0-2205-2245 [2245] 08-1733-7200
รอง ผบช. พล.ต.ต. รอย    อิงคไพโรจน์ 0-2205-2233 [2233] 08-1987-9449
รอง ผบช. พล.ต.ต. จตุรงค์   โชติดำ�รงค์ 0-2205-2230 [2230] 08-1993-8529
รอง ผบช. พล.ต.ต. นรศักดิ์   เหมนิธิ 0-2205-2243 [2243] 08-1638-6595
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. ชัยวัฒน์   ฉันทวรลักษณ์  - 08-1733-0000
นว. (สบ 2) พ.ต.ต. ภูวเดช   จุลกะเสวี  - 08-4216-9444

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division  
ผบก. พล.ต.ต. ชัยณรงค์   เจริญไชยเน�ว์ 0-2205-2237 [2221] 08-1901-6677
รอง ผบก. พ.ต.อ. พนัญชัย   ชื่นใจธรรม 0-2205-1805 [1805] 09-6369-6299
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษณะ   สุขสมบูรณ์ 0-2251-2224 [2244] 09-8434-7242
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวัฒน์   อินทสิทธิ์ 0-2205-2758 [2758] 08-1810-3535

ฝ่ายอ�านวยการ 1        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2225          โทรส�รกล�ง  0-2205-2225 
ผกก. พ.ต.อ. จักริน   ชุนแจ่ม 0-2251-6973 [1786] 09-8272-7461
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครเดช   เย็นอ�ค�ร 0-2205-1785 [1785] 08-1855-8585
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงษ์พีระ  ก�ระเกตุ 0-2205-2225 [1806] 08-9755-3684
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีระพล   ประไชโย 0-2205-1785 [1785] 08-6588-2888
สว. (ประวัติ) พ.ต.ท.หญิง ลักขณ�   พิมพิล� 0-2205-1809 [1809] 08-1585-1647
สว. (สวัสดิก�ร) พ.ต.ท. วรก�ร   บุญญ�สง่�วงศ์ 0-2205-1785 [1785] 08-5162-5977
สว. (ธุรก�ร) ร.ต.อ. เนตร  ทองแสง 0-2205-2225 [1806] 08-4668-9315
สว. (ประช�สัมพันธ์) ร.ต.อ.หญิง นพรัตน์   จินด�โสม 0-2205-1809 [1809] 08-5212-7272
สว. (กำ�ลังพล) ร.ต.อ.หญงิ อญัญนนัท์   ทพิย์ประเสรฐิ 0-2251-6973 [1787] 08-4752-0900

ฝ่ายอ�านวยการ 2        โทรศัพท์กล�ง  0-2205-1782      โทรส�รกล�ง 0-2255-1910
ผกก. พ.ต.อ. วิห�ร   แสงมุกด� 0-2205-1782 09-5792-2888
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยนันท์   ศังข�นนท์ 0-2205-1782 08-2430-0008
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยยง   ขำ�เปี่ยม 0-2205-1782 09-8278-0533
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเชษฐ   ผลประสิทธิ์ 0-2205-2229 08-5838-5663
สว. พ.ต.ท. อมรินทร์   จันทรส�ข� 0-2205-2229 08-1610-2496
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สว. พ.ต.ต. พิเชษฐ   เพียซ้�ย 0-2205-1782 08-1616-1514
สว. พ.ต.ท. วุฒิภัทร   นภ�โชติ 0-2205-1782 08-6000-0109
สว. พ.ต.ท. สมช�ย   ต�ดพริ้ง 0-2205-1782 08-1821-4195

ฝ่ายอ�านวยการ 3        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1814       โทรส�รกล�ง 0-2205-1814
ผกก. พ.ต.อ. ก�รุณย์   อิงประส�ร 0-2205-2158 08-6721-3737
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉตัร�มนตร ี  มห�พชร�อรณุใหม่ 0-2205-1814 08-1618-2816
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�นี   สงวนจีน 0-2205-2226 08-1828-4700
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทพฤทธิ์   ช�วน�วิก 0-2205-2582 08-1266-9561
สว. (ง�นตัวชี้วัด) พ.ต.ท. ชอุ่มพร   ฉับพลัน 0-2205-1814 08-9291-4899
สว. (ธร.) พ.ต.ท. สุริยะ   แถมจอหอ 0-2205-2158 08-1890-6738
สว. (วิจัย, จต.) พ.ต.ต. มนตรี   มีภ�ษี 0-2205-2582 09-5484-0404
สว. (ง�นแผน) พ.ต.ท. นิพนธ์   มีอภิรักษ์ 0-2205-2226 08-6741-0929

ฝ่ายอ�านวยการ 4       โทรศัพท์กล�ง  0-2205-1292         โทรส�รกล�ง 0-2251-2640
ผกก. พ.ต.อ. ภ�นพ   วรธนัชช�กุล 0-2251-0976 [1292] 09-3535-1956
รอง ผกก. พ.ต.ท. นรเศรษฐ์   เย็นสุข 0-2252-7653 [1292] 08-1484-9914
รอง ผกก. พ.ต.ท. กษิดิศ   วุฒิลักษณ์ 0-2205-2236 [1292] 08-1566-5500
สว. (พล�ธิก�ร) พ.ต.ต. เปรมศักดิ์   ทองอ่อน 0-2252-6981 [1292] 08-4675-7088
สว. (ง�นโยธ�ฯ) พ.ต.ต.หญิง ก�ญจน�   ทองแกมใบ 0-2205-1292 [1784] 08-9880-9375
สว. (ย�นพ�หนะ) พ.ต.ต. พูลสิญจน์   ด�วแจ้ง 0-2205-1784 [1292] 08-1738-2435
สว. (ธุรก�ร) พ.ต.ต. ประเสริฐ   หวังบุญสร้�ง 0-2205-1292 [1784] 08-1371-8383

ฝ่ายอ�านวยการ 5        โทรศัพท์กล�ง  0-2205-1810        โทรส�รกล�ง  0-2251-7938
ผกก. พ.ต.ท. สุพิชัย  วิชย�กร 0-2251-2930 08-9689-1344
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิติณัช  ประชุมสุข 0-2205-2228 08-1850-2332
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิรภพ   อุยสกุล 0-2205-1807 08-1646-4196
สว. (ปป 1) พ.ต.ท. กิตติพงษ์   รณหงษ� 0-2205-1807 08-1847-2045
สว. (ปป 2) พ.ต.ท. จักร�วุฒิ   บุญเคลือบ 0-2205-1807 08-1857-9199
สว. (กิจก�รพิเศษ) พ.ต.ท.หญิง พิสมัย   เผือกสุวรรณ 0-2205-1810 08-4055-5300
สว. (อ�วุธปืน) พ.ต.ท.หญงิ ทรรฏศณีย์     พรชัยธนะภมูิ 0-2205-1779 08-1625-4115

ฝ่ายอ�านวยการ 6      โทรศัพท์กล�ง  0-2205-2234         โทรส�รกล�ง 0-2251-2080
ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   โตอิ้ม 0-2251-2018 08-1844-3174
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญ�   ชะเอมเทศ 0-2205-1293 [1293] 08-9744-4724
สว. พ.ต.ท.หญิง กุหล�บ   ตั้งพิม�ย 0-2205-1812 [1812] 08-7986-5442
สว. พ.ต.ต. ปวริศร์   เอี่ยมแจ้งพันธุ์ 0-2205-2234 [2234] 08-2191-9989
สว. พ.ต.ท.หญิง จุไรรัตน์   บุญนำ� 0-2205-1293 [1293] 08-9142-6128

ฝ่ายอ�านวยการ 7      โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1813,15     โทรส�รกล�ง 0-2251-1817
ผกก. พ.ต.อ. สมปร�ชญ์   เภ�พงษ์ 0-2205-1813 08-1909-5136
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกพงษ์   ศ�นตวงศ์ 0-2205-1813 08-1720-3115
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รอง ผกก. พ.ต.ท. อิทธิพล   พงษ์ธร 0-2205-1813 08-9881-8585
รอง ผกก. พ.ต.ท. รักษิต   ผิวฝ�ด 0-2205-1813 08-5082-1777
สว. พ.ต.ต. ศิริศักดิ์   สมบัติ 0-2205-1813 08-9282-7338
สว. ร.ต.อ. ธัชรินทร์   สุวณะศิริ 0-2205-1814 08-4000-3988
สว. ร.ต.อ. วุฒิชัย   สังว�ลทรัพย์ 0-2205-1815 08-9478-9339
สว. พ.ต.ท. ก้องภพ   ม�สืบช�ติ 0-2205-1813 08-6306-0151
สว. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   สิทธิวิไล 0-2205-1813 08-1989-6657

ฝ่ายอ�านวยการ 8       โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1816          โทรส�รกล�ง  0-2205-2232
ผกก. พ.ต.อ. กฤษด�   ปิ่นสินชัย 0-2251-3558 08-1255-9118
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เดโชพร   สังข์ทอง 0-2205-2232 08-1052-8186
สว. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   สุจินพรัม 0-2252-8970 08-9896-5695
สว. พ.ต.ท.หญิง ณิช�ภัทร   หลงศรีภูมิ 0-2252-7533 08-1431-0175

ฝ่ายอ�านวยการ 9      โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1692          โทรส�รกล�ง 0-2205-1692
ผกก. พ.ต.อ. อรรถวิทย์   เพียรเลิศ 0-2205-2239 08-1371-8833
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทธิวัฒน์   เจริญสกุลวงค์ 0-2251-6996 09-1091-9199
สว. พ.ต.ท.หญิง ภ�วิณี   ทัศนียกุล 0-2205-1693 08-1454-1231
สว. ร.ต.อ. จุติ   เจริญรัมย์ 0-2205-1692 08-1433-2839

ฝ่ายอ�านวยการ 10     โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1808        โทรส�รกล�ง  0-2251-7197
ผกก. พ.ต.อ. ศรีศักดิ์   คัมภีรญ�ณ 0-2205-1808 09-1915-9155
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   เกียงประสิทธิ์ 0-2205-1808 08-9173-5445
สว. พ.ต.ท. ธีรพันธ์   ขัมพ�นนท์ 0-2205-1808 08-7060-7678
สว. พ.ต.ต. ดำ�ริ   ศรีต�บุตร 0-2205-1808 08-1030-1956
สว. ร.ต.อ. ส�โรจน์   ประเสริฐ 0-2205-1808 08-6812-2258

กองบังคับการปราบปราม	 Crime	Suppression	Division
1096 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์กลาง 0-2511-2729   โทรสารกลาง 0-2513-5127

Web Site : www.csd.go.th       E-mail : webmaster@csd.go.th

รรท.ผบก. พ.ต.อ. อัครำเดช   พิมลศรี 0-2512-0088 08-1828-8403
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุทิน   ทรัพย์พ่วง  - 08-9405-9111
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   พัฒน�ดี  - 08-9936-5654
รอง ผบก. พ.ต.อ. กรไชย   คล้�ยคลึง  - 08-6345-2041
รอง ผบก. พ.ต.อ. สร�ยุทธ   สงวนโภคัย  - 08-6595-4191
รอง ผบก. พ.ต.อ. อิทธิพล   อัจฉริยะประดิษฐ์  - 08-1619-9911
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณษ   เศวตเลข  - 08-5949-1696
รอง ผบก. พ.ต.อ. สย�ม   บุญสม  - 08-1643-2349
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิวพงษ์   พัฒน์พงศ์พ�นิช  - 08-1639-3333
รอง ผบก. พ.ต.อ. พันธนะ   นุชน�รถ  - 08-9321-2222
พงส.ผทค.กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.อ. สุวัฒน์   แสงนุ่ม  - 08-1869-5744
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นว.(สบ 1)  -  - -
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ชยุต   ธรรมก�ย  - 09-5641-9153

ฝ่ายอ�านวยการ        โทรศัพท์กล�ง 0-2511-2729          โทรส�รกล�ง 0-2513-5127
ผกก. พ.ต.อ. ม�รุต   ก�ญจนขันธกุล 0-2511-0417 08-0949-4848
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชณพล   วันขวัญ 0-2513-1519 08-1922-1001
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรเมศวร์   เอี่ยมวรพงษ์ 0-2513-4949 08-7677-2777
สว. พ.ต.ท.หญิง มยุรี   แจ่มศรี 0-2513-5658 08-1909-3127
สว. พ.ต.ท. พิทักษ์   ว�ฤทธิ์ 0-2513-0731 08-6139-2544
สว. พ.ต.ท. นรวัฒน์   ร�มฤทธิ์ 0-2513-5015 08-1915-2649
สว. พ.ต.ท. สันติ   ดีเมืองปัก 0-2511-2729 08-9891-1774
สว. พ.ต.ท. อนุศิษฏ์   จงจีรังทรัพย์ 0-2513-4951 09-8953-5908
สว. พ.ต.ต.หญิง ภัทชย�   ศรีคล้�ย 0-2513-4970 09-6398-8836
สว. ร.ต.อ.หญิง นันทรี   โคจร�นนท์ 0-2513-1725 09-2659-9191

กองก�ากับการ 1       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2513-1273
ผกก. พ.ต.อ. จิรภพ   ภูริเดช 0-2513-1273 08-1563-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. คัมภีร์   พรหมสนธิ  - 08-9816-6611
รอง ผกก. พ.ต.ท. อรุณ   วชิรศรีสุกัญย�  - 08-6332-1617
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญลือ   ผดุงถิ่น  - 08-1819-5993
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนรรฆ   ประสงค์สุข  - 08-4651-9229
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชษฐ์พันธ์   กิติเจริญศักดิ์  - 09-6454-4591
สว. พ.ต.ท. พัฒนพงศ์   ศรีพิณเพร�ะ  - 08-4650-5050
สว. พ.ต.ท. วิศิษฐ์   พลบม่วง  - 08-4098-8383
สว. พ.ต.ท. รัฐพงศ์   แก้วยอด  - 08-0489-8558
สว. พ.ต.ท. เผด็จ   ง�มละม่อม  - 08-1558-8232
สว. พ.ต.ท. รัชภูมิ   กุสุม�ลย์  - 08-4555-8899
สว. พ.ต.ต. นฤทธิ์   ผูกจิตร  - 08-1378-5559
สว. พ.ต.ต. มนต์ชัย   วงษ์ช�ตรี  - 08-1542-8999
สว. พ.ต.ต. ภ�ณุม�ศ   แสงส่ง  - 08-7565-4114
สว. พ.ต.ต. ภัทรพล   ปัทมวงศ์  - 08-8790-8556
สว. พ.ต.ต. สมเดช   ส�ระบรรณ์  - 09-0974-4629
พงส.ผทค. พ.ต.อ. บุญเลิศ   กัลย�ณมิตร  - 08-1316-9758
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วรพงษ์   ภวเวส  - 08-4723-5353
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เกรียงไกร   ขวัญไตรรัตน์  - 08-1382-4330
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทองศูนย์   อุ่นวงศ์  - 08-1849-0163
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัทปกรณ์   ปัญญ�ดี  - 08-1933-4022
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. มิ่งมนตรี   ศิริพงษ์  - 08-9014-1911
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธงชัย   อยู่เกษ  - 08-6380-2034
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สืบตระกูล   จันทร์ฤทธิ์  - 09-0958-6623
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัยพร   นิตยภัตร์  - 09-1698-0456
พงส.ผนก. พ.ต.ท. มงคล   พรมโสภ�  - 08-1973-2915
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กำ�ธร   นิยม  - 08-6336-6903
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธนวัฒน์   หลีพงษ์  - 08-6525-3159
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง บุญทิว�   ลิ้มศิริลักษณ์  - 08-3038-3874
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กองก�ากับการ 2       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2511-2838
ผกก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   โรจนขจร 0-2511-2838 08-1628-7272
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมวัฒน์   หิรัณยเลข�  -  08-4920-7997
รอง ผกก. พ.ต.ท. วสุ   แสงสุกใส  -  08-3363-6464
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทียมรัตน์   ชอบบ�กบั่น  -  08-1542-9073
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศ�นุวงษ์   คงค�อินทร์  -  08-1116-6688
สว. พ.ต.ท. ณพรุจ   ร�ชค�ม  -  09-4694-4555
สว. พ.ต.ท. สิทธิเกียรติ   ศรีจันทร์  -  08-8881-8885
สว. พ.ต.ท. ต่อศักดิ์   ป�นกลิ่นพุฒ  -  08-4357-9090
สว. พ.ต.ท. ณัทกฤช   พรหมจันทร์  -  06-1410-5454
สว. พ.ต.ต. เอนก   น�คธร  -  08-6669-0491
สว. พ.ต.ต. กรกช   ยงยืน  -  08-3496-2626
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ชัยวุฒิ   เกียรติก้องกำ�จ�ย  -  08-1266-3536
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์   เกศะรักษ์  -  08-1776-6653
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธวัฒน์   กลำ่�กล่อมจิตร์  -  08-1636-8371
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สิงห์   สิงห์เดช  -  08-3333-4646
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขวัญพิชัย   มะโนเจริญทรัพย์  -  08-1720-4835
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เหรียญ   บัวล�  -  08-4876-2668
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมนึก   สันติภ�ตะนันท์  -  08-9667-2562
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิพ�กษ์   มีจันทร์  -  08-2292-3636
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�ณุภัค   สืบปรุ  -  08-1752-4676
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   เกิดเอี่ยม  -  08-6399-9343
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ดวงมณี   พ�นน�ค  -  09-4415-5639

กองก�ากับการ 3       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2511-3286

ผกก. พ.ต.อ. พลฑิต   ไชยรส 0-2511-2819 08-7998-9644
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิช�ติ   อภิช�นนท์  - 08-1948-7474
รอง ผกก. พ.ต.ท. เมธ�   วงศ์อนันต์นนท์  - 08-1859-4078
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรพัฒน์   ธ�รีไทย  - 08-1886-4595
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุช�   ธนะอุดม  - 08-1467-7026
สว. พ.ต.ท. กฤษฎ�   สนธิ  - 08-2490-4459
สว. พ.ต.ท. อรรถพล   พ�นประทีป  - 08-1841-7254
สว. พ.ต.ท. จอม   สิงห์น้อย  - 08-9432-8341
สว. พ.ต.ท. วิวัฒน์   จิตโสภ�กุล  - 08-7407-8080
สว. พ.ต.ต. สุวิจักขณ์   กู้พิม�ยวรกุล  - 09-0139-9869
สว. พ.ต.ต. สุวนัย   พิทักษ์  - 08-1806-8215
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อภิชน   เจริญผล  - 08-1833-8564
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิพัฒน์   รัชอินทร์  - 08-5151-8080

กองก�ากับการ 4       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2511-2369
ผกก. พ.ต.อ. สันติ   ชัยนิร�มัย 0-2512-4409 08-1871-5567
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนนท์   โตงิ้ว  - 08-8253-3165
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขวัญช�ติ   วงศ์ขจรไพบูลย์  - 08-6588-9995
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนกฤต   ปวีรดิษย์  - 08-2779-9599
รอง ผกก. พ.ต.ท. นฤชิต   โลนะลุ  - 09-6456-5355
สว. พ.ต.ท. สมเกียรติ   บุญรักษ�  - 08-3330-0698
สว. พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   จันทร�พิพัฒน์  - 08-9780-4056
สว. พ.ต.ท. ธีรพรรดิ์   บัณฑิโตหิรัญโชติ  - 08-1596-3999
สว. พ.ต.ต. ชัช   แสงฉ�ย  - 08-4904-7469
สว. พ.ต.ต. นร�มินธร์   เทพจักรินทร์  - 08-1144-6168
สว. พ.ต.ต. ธีรภ�ส   ยั่งยืน  - 08-5828-9599
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มนูญ   ส�ยพิมพ์  - 08-6776-2324
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรชัย   จันทรมณี  - 08-1492-3817
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จตุพร   ง�มสุวิชช�กุล  - 08-1847-9871
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรรถพล   อินทะนิน  - 08-9451-5151
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เอก   เฟื่องฟุ้ง  - 08-9893-8244
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ดุสิต   ล�วัลย์  - 08-0556-0057
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วิทวัส   ส�ยอ๋อง  - 08-6021-2666

กองก�ากับการ 5       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2511-3591
ผกก. พ.ต.อ. ภูมินทร์   พุ่มพันธุ์ม่วง 0-2511-0362 08-1694-4675
รอง ผกก. พ.ต.ท. พ�รินท   จันทร์เลิศ  - 08-1864-5402
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทธิชัย   ไชยรัตน์  - 08-1271-5223
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิระช�ญ   ขุนไชยแก้ว  - 08-1894-6582
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยฏิภูมิ   อำ�นวยชัย  - 08-1807-7445
สว. พ.ต.ท. ชยเดช   ไคยฤทธิ์  - 08-5807-3900
สว. พ.ต.ท. วันพิชิต   วัฒนศักดิ์มณฑ�  - 08-1341-0550
สว. พ.ต.ท. ต่อวงศ์   พิทักษ์โกศล  - 08-1341-3555
สว. พ.ต.ท. ศตวรรษ   บุญมี  - 08-8267-8919
สว. พ.ต.ต. เหมจักร   บุนน�ค  - 08-1186-6969
สว. พ.ต.ต. มนต์ชัย   เพ็งเลิศ  - 08-3006-8609
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เอนก   เต�สุภ�พ  - 08-5654-6145
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเอก   ฉินธนทรัพย์  - 08-5956-7933
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประวีณ   ป�ณะศรี  - 08-9866-2484
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นทธีฤทธิ์   ห�ญเสน่ห์ลักษณ์  - 08-1925-3864
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนันต์   จริงจิตร  - 08-9731-9893
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพงศ์   มั่นหม�ย  - 08-1457-4433
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. คมกริช   สังข์ทอง  - 08-1424-8343
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดิศักดิ์   ละม่อม  - 08-4156-8363
พงส.ผนก. พ.ต.ต. นิติพัฒน์   ผลเจริญพงศ์  - 08-5917-2229
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง จันทน�   ส�ตะม�น  - 08-1667-3461
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ธีรพจน์   คงหนู  - 08-9444-5629

กองก�ากับการ 6       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2511-2865
ผกก. พ.ต.อ. สมพงษ์   สุวรรณวงศ์ 0-2511-2865 08-1929-4545
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดำ�รงสิทธิ์   โมร�ฤทธิ์  - 08-4733-1199
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัฒนชัย   มณฑีรรัตน์  - 08-6399-4747
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รอง ผกก. พ.ต.ท. นิรันดร์  ปิยะก�ศ  - 08-1823-9955
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดิเรก   โฉมยงค์  - 08-1815-3499
สว. พ.ต.ท. สมบัติ   มีมงคล  - 08-1689-0150
สว. พ.ต.ท. พิษณุวัชร์   ใจก�ร  - 08-1268-8194
สว. พ.ต.ท. เทิม   ผิวขำ�  - 08-1826-7776
สว. พ.ต.ท. ชลสิทธิ์   เทียมทัด  - 08-1931-6599
สว. พ.ต.ท. วชริศักดิ์   ส�ยสุทธิ์  - 08-6295-5197
สว. พ.ต.ต. ปิยพล   แป้นแก้ว  - 08-6375-4359
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พงษ์ไสว   แช่มลำ�เจียก  - 08-1319-6619
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธร�ดล   เหมพัฒน์  - 08-7816-2002
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมบัติ   ม�ลัย  - 08-1616-4068
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สอ�ด   ก�รลพ  - 08-4123-9954
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุรชัย   โลหะน�คบุตร  - 08-9189-8933
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ไกรทอง   โพธิ์ต�ด  - 08-6628-6856
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุระพงษ์   ตรีสมพงษ์  - 08-5332-0803

กองก�ากับการ ปฏิบัติการพิเศษ   โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-2514-0029
รรท.ผกก. พ.ต.ท. ต่อศักดิ์   สุขวิมล 0-2514-1919 08-1331-3191
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�ณุ   โสมทัต  - 08-9110-4242
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชวลิต   ศ�สตร์เวช  - 08-1642-7695
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิววงศ์   ดำ�รงสัจจ์ศิริ  - 08-1567-9090
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิยรัช   สุภ�รัตน์  - 08-5654-5998
สว. พ.ต.ท. ไผท   คูสันเทียะ  - 06-1419-9552
สว. พ.ต.ท. วชิร�   ย�วไทยสงค์  - 08-3774-5131
สว. พ.ต.ต. วร�   พงษ์ศิริ  - 08-9533-2626
สว. พ.ต.ต. วันชนะ   ทิพยอ�สน์  - 08-1970-4258
สว. พ.ต.ต. เจษฎ�   โสมนัส  - 08-6663-0743
สว. พ.ต.ต. ปริญญ�   เอิบอ�บ  - 08-4911-9596

กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	 Highway	Police	Division 
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์กลาง 0-2354-6000 โทรสารกลาง 0-2354-6001

Web Site : www.highwaypolice.org   E-mail : highway_police@msn.com

ผบก. พล.ต.ต. สมชำย   เกำส�ำรำญ 0-2354-6000 08-1611-5353 
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเดช  ตั้งจิตนุสรณ์ 0-2354-6689 08-1754-5709
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรถวุฒิ   อ่อนทรัพย์ 0-2354-6623 08-1498-2194
รอง ผบก. พ.ต.อ. ดิเรก   ปลั่งดี 02-354-6028 08-1374-1424 
รอง ผบก. พ.ต.อ.ม.ล. สันธิกร   วรวรรณ 0-2354-6029 08-1443-4333 
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รอง ผบก. พ.ต.อ. เอกร�ช   ลิ้มสังก�ศ 0-2354-6011 08-1897-3465
รอง ผบก. พ.ต.อ. ช�ญศิริ   สุขรวย - 09-0805-7600
นว.ผบก.ทล. ร.ต.อ. พิพัฒน์พล   มีส�ยมงคล 0-2354-6000 08-8595-0862 

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์   บวรวงศ์พิทักษ์ 0-2354-6022 08-4455-9119
รอง ผกก พ.ต.ท.หญิง ด�รก�   เกตุแก้ว 0-2644-8628 08-1622-4106
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนม์ภัทร   วงศ์กำ�แหง - 08-3755-1999
สว. (กพ.) พ.ต.ท.หญงิ ศริกิลัย�รตัน์   เรียงภริมย์ 0-2354-6026 08-9969-1207 
สว. (ยศ.) พ.ต.ต. สมุโรจน์   โรจน์วงศ์วรรณ 0-2354-6002 08-1956-6800
สว. (งป.) พ.ต.ท. ฉัตรชัย   ศิวปร�ชญ์ 0-2644-8628 08-1830-1212 
สว. (ง�นพล�ธิก�ร) พ.ต.ท. กิตติคุณ   บัวรุ่ง 0-2354-6003 08-2365-4444
สว. (ง�นคดี, กฎหม�ย) ร.ต.อ. เสถียร   สิงห์สุข 0-2644-8629 08-1978-0603 
สว. (ธร., เทคโนฯ) พ.ต.ท.หญิง บุญต�   ขันธเสม� 0-2354-6004 08-1628-0526
สว. (ง�นศูนย์รวมข่�ว) พ.ต.ต. ชนะภัย   วิเชียรเกื้อ 0-2354-6007 08-5772-1957 

กองก�ากับการ 1       โทรศัพท์กล�ง  0-3638-9620         โทรส�รกล�ง  0-3638-9620
ผกก. พ.ต.อ. โสภณ   ส�รพัฒน์ 0-3637-4180 08-9771-8080 
รอง ผกก. พ.ต.ท. วันปิติ   พฤทธิกุล 0-3637-1970 08-1855-6688
รอง ผกก. พ.ต.ท. จรินทร์   ลำ�ลึก 0-3637-1970 08-9926-7548
สว.ส.ทล.1 (อยุธย�) พ.ต.ต. ขุนเข�   โพธิ์สุวรรณ 0-3535-4444  09-5939-3655 
สว.ส.ทล.2 (สระบุรี) พ.ต.ท. จีรวัฎฐ์   บุญวัฒน�ภรณ์ 0-3637-4096 08-0000-0191
สว.ส.ทล.3 (ลพบุรี) พ.ต.ต. ศุภฤกษ์   เคหะทุ่ม 0-3641-1622 08-1016-8445
สว.ส.ทล.4 (นครสวรรค์) พ.ต.ท. วรรษธร   ว�เกียรธนะ 0-5629-6184 08-1835-6009 
สว.ส.ทล.5 (เพชรบูรณ์) พ.ต.ต. กฤษฎ�   คงเจริญจิตร์ 0-5673-7102 09-8996-9690
สว.ส.ทล.6 (สิงห์บุรี) พ.ต.ต. วรพงษ์   สืบศิริน�ม 0-3659-8564 08-6302-5757

กองก�ากับการ 2        โทรศัพท์กล�ง  0-3433-9083        โทรส�รกล�ง  0-3433-3071
ผกก. พ.ต.อ. อภิช�ต   โพธิจันทร์ 0-3433-9083 08-2446-6662
รอง ผกก. พ.ต.ท. ตระกูล   สิริยะเสถียร 0-3433-9083 08-6144-1777
รอง ผกก. พ.ต.ต. เจริญพงษ์   ขันติโล 0-3433-9083 08-6800-8339
สว.ส.ทล.1 (นครปฐม) พ.ต.ต. กฤษฎ�พร   จงอักษร 0-3424-1426 08-5772-2553
สว.ส.ทล.2 (เพชรบุรี) ร.ต.อ. เชิดศักดิ์   กองผุย 0-3242-4500 08-9162-6162 
สว.ส.ทล.3 (ประจวบคีรีขันธ์) พ.ต.ท. พันษ�   อมร�พิทักษ์ 0-3261-1276 08-1642-9300
สว.ส.ทล.4 (ชุมพร) พ.ต.ต. สุพัฒน์   โชติไกรสิทธิ 0-7759-6608 08-4113-0606
สว.ส.ทล.5 (สุร�ษฎร์ธ�นี) พ.ต.ท. พิชญ์รุจ   กุลวิมลประทีป 0-7727-4155   08-1942-4050
สว.ส.ทล.6 (ก�ญจนบุรี) พ.ต.ต. พิทักษ์   ว่องพ�นิช 0-3463-0173 08-0080-0998

กองก�ากับการ 3       โทรศัพท์กล�ง  0-3853-3263        โทรส�รกล�ง  0-3853-2777
ผกก. พ.ต.อ. ลือชัย   นนท์ปฏิม�กุล 0-3853-2777 08-1814-2658
รอง ผกก. พ.ต.ท. อิทธิเชษฐ์   วงษ์หอมหวล 0-3853-2777 08-1638-1333
รอง ผกก. พ.ต.ท. เรืองรัตน์   หงษ์ทิพรัตน์  - 08-1311-6383
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สว.ส.ทล.1 (ฉะเชิงเทร�) พ.ต.ท. จิรวุฒิ   ขวัญคุ้ม 0-3853-1221 08-6584-4384
สว.ส.ทล.4 (ชลบุรี) พ.ต.ท. กรณ์   สมคะเณย์ 0-3839-2001 08-7547-1276
สว.ส.ทล.3 (ระยอง) พ.ต.ต. อลงกรณ์   คลังเงิน 0-3861-1203 08-1948-2600
สว.ส.ทล.4 (จันทบุรี) พ.ต.ต. ปณต   คำ�นึงก�ร 0-3941-8579 08-1732-8219 
สว.ส.ทล.5 (ปร�จีนบุรี) พ.ต.ต. ไพโรจน์   เขียวนรภัย 0-3729-0066 08-5951-2377

กองก�ากับการ 4       โทรศัพท์กล�ง  0-4323-6751         โทรส�รกล�ง  0-4323-6751
ผกก. พ.ต.อ. สมพล   อิสสระเสรี 0-4323-6750 08-5813-1935 
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒนศักดิ์   ยี่ส�รพัฒน์ - 08-9099-9998
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทอดศักดิ์   เศรษฐกร - 09-0961-4990
สว.ส.ทล.1 (ร้อยเอ็ด) พ.ต.ท. จรุงศักดิ์   จำ�รูญ 0-4356-9019 08-1810-3838 
สว.ส.ทล.2 (ขอนแก่น) พ.ต.ท. รัฐพร   คงสุโข 0-4323-6750 08-1971-8027
สว.ส.ทล.3 (อุดรธ�นี) พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ   จำ�หงษ์ 0-4212-0055 09-1562-9353 
สว.ส.ทล.4 (เลย) พ.ต.ต. พีรณัฐ   ง�นเลิศรัตนชัย 0-4280-1239 08-4425-5659
สว.ส.ทล.5 (สกลนคร) พ.ต.ท. พงษ์เพชร   จุลจำ�เริญทรัพย์ 0-4271-1476 08-9141-1712

กองก�ากับการ 5        โทรศัพท์กล�ง  0-5421-8671        โทรส�รกล�ง  0-5421-8671
ผกก. พ.ต.อ. ชินพันธ์   พร�หมณ์พันธุ์ 0-5422-3025 08-6964-5295
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุริยัน   วินิจมนตรี 0-5422-3024 08-1801-1526
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุพล   เร่งถนอมทรัพย์ 0-5422-3024 08-1735-3675
สว.ส.ทล.1 (ต�ก) พ.ต.ท. ศิโรจน์   สิงห์ทอง 0-5551-2326 08-1770-4949
สว.ส.ทล.2 (ลำ�ป�ง) พ.ต.ต. กฤษฎ�   บุญศิริ 0-5481-1619 08-2063-7888
สว.ส.ทล.3 (พิษณุโลก) พ.ต.ต. วุฒิเทพ   เพ็ญแสง 0-5525-9503 08-9870-3854
สว.ส.ทล.4 (เชียงใหม่) พ.ต.ต. จ�มร   ทองพรรณ 0-5324-2441 08-4610-9843
สว.ส.ทล.5 (พะเย�) ร.ต.อ. ธนกร   จันรอด 0-5441-0954 08-4665-7272
สว.ส.ทล.6 (แพร่) พ.ต.ต. ปณิธิ   ช�อุ่น 0-5452-4110 08-4492-5454

กองก�ากับการ 6       โทรศัพท์กล�ง  0-4531-3221        โทรส�รกล�ง  0-4531-7199
ผกก. พ.ต.อ. พัฒนะ   บูรณกลัศ 0-4531-3221 08-1374-5603
รอง ผกก. พ.ต.ท. อมรชัย   ปัญญ� 0-4531-3221 08-1819-1253
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติชัย   เกิดโชค - 09-3349-4949 
สว.ส.ทล.1 (นครร�ชสีม�) พ.ต.ต. เสริมศักดิ์   น้อยหัวห�ด 0-4431-3777 08-6347-8088
สว.ส.ทล.2 (บุรีรัมย์) พ.ต.ท. สุช�ติ   ผิวอ่อน 0-4461-1992 08-1484-3449
สว.ส.ทล.3 (สุรินทร์) พ.ต.ท. จตุรงค์   ผลเกิด 0-4414-3125 09-3321-5555
สว.ส.ทล.4 (อุบลร�ชธ�นี) พ.ต.ต. ศิล�   ขำ�เพชร 0-4531-3220 08-1969-8337  
สว.ส.ทล.5 (อำ�น�จเจริญ) พ.ต.ท. ธีระยุทธ   สุทธิพนไพศ�ล 0-4545-1656 08-5483-1231
สว.ส.ทล.6 (ชัยภูมิ) พ.ต.ต. ณัฐพล   แต่เจริญ 0-4545-1656 08-7503-1048

กองก�ากับการ 7      โทรศัพท์กล�ง  0-7421-1222         โทรส�รกล�ง  0-7421-1223
ผกก. พ.ต.อ. ภ�คิน   ณ ระนอง 0-7421-1223 08-1540-0505
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุมรภูมิ   ไทยเขียว 0-7421-1223 08-2002-4058
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รอง ผกก. พ.ต.ท. บรรพต   เดชม�  - 08-1941-0974 
สว.ส.ทล.1 (พังง�) ร.ต.อ. ธรรมศักดิ์   พลเดช 0-7641-1350 08-9735-9731
สว.ส.ทล.2  (ตรัง) พ.ต.ท. คมเทพ   เป�อินทร์ 0-7550-1032 08-1734-0436
สว.ส.ทล.3 (สงขล�) พ.ต.ต. ปริญญ�   เอี่ยมกมล 0-7421-1222 09-8789-2615 
สว.ส.ทล.4 (นครศรีธรรมร�ช) พ.ต.ต. ปิยะพันธุ์   วนอุกฤษฎ์ 0-7546-6918 08-6111-1190
สว.ส.ทล.5 (ปัตต�นี) พ.ต.ต. พิชญ�   พิพัฒน์บรรณกิจ 0-7346-8099 08-6688-8919 
กองก�ากับการ 8      โทรศัพท์กล�ง  0-2510-7176         โทรส�รกล�ง  0-2508-2603
ผกก. พ.ต.อ. ช�คริต   มงคลศรี 0-2508-2603  08-1920-7000
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนณพัฒน์   ศิริเลิศ 0-2508-2603 08-6154-4469
ส.ทล.1 (อ่อนนุช)

สวญ.ส.ทล.1 พ.ต.ท. สุขสวัสดิ์   คูสิทธิผล - 08-1423-3000
สว.ส.ทล.1 พ.ต.ท. สุรกิจ     อินอำ่� - 08-1888-7652

ส.ทล.2 (อินทรา)         โทรศัพท์กล�ง   0-2364-8445

สวญ.ส.ทล.2 พ.ต.ท. อรรถพล   พลพรม 0-2364-8445 08-6781-8018
สว.ส.ทล.2 พ.ต.ต. วิศิษฎ์   มินเสน 0-2508-2603 08-1233-3303 
กลุ่มงานสนับสนุนถวายความปลอดภัย     โทรศัพท์กล�ง 0-2351-5100
ผกก. พ.ต.อ. รุจกรณ์กิตต์   ขมิ้นเครือ 0-2351-5100 08-9200-5288
ผกก. พ.ต.อ. ช�ญชัย   เช�ว์เกษม 0-2351-5100 08-5288-7733 
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิชัย   โกจ�รย์ศรี 0-2351-5100 08-1686-4752
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิวัฒน์   รักษ�ช�ติ 0-2351-5100 08-1824-3443
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพชรชุมพร   ศรีวะรมย์ 0-2351-5100 08-1907-0014 
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณวัฒน์   ศุกลรัตน์ 0-2351-5100 08-5999-6799
สว. พ.ต.ท. นภดล   ปิ่นพงศ์พันธ์ 0-2351-5100 08-8233-4848
สว. พ.ต.ท. พรชัย   ปลั่งศิริธรรม 0-2351-5100 08-6775-1848
สว. พ.ต.ท. เฉลิมช�ติ   ม่วงเทศ 0-2351-5100 08-9509-9964
สว. พ.ต.ท. มนต์ชัย   บุญเลิศ 0-2351-5100 08-6349-7157 
สว. พ.ต.ท. วรงค์   ถ�ปน� 0-2351-5100 08-2191-4538
สว. พ.ต.ท. พิทย�  กลำ่�เอม 0-2351-5100 08-1686-4752
สว. ร.ต.อ. อภิช�ต   พื้นผ� 0-2351-5100 08-1364-2121

กองบังคับการต�ารวจรถไฟ  Railway	Police	Division 
ถนนรถไฟ  เชิงสะพานนพวงศ์  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง  0-2223-7500  โทรสารกลาง  0-2222-2169  

Web Site : www.railway.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. จิรสันต์   แก้วแสงเอก 0-2222-2160 08-1837-7675
รอง ผบก. พ.ต.อ. กมล   เหรียญร�ช�  - 08-1855-2888
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิตินันท์   เพชรบรม  - 08-1425-5999
รอง ผบก. พ.ต.อ. พฤทธิพงษ์   ประยูรศิริ  - 08-1938-9944
รอง ผบก. พ.ต.อ. ร�ชธรรม   จิตธรรมม�  - 08-6890-0161
นว.(สบ 1)  -  -  -



สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 ✆ 629

บช.ก.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์  ส�รีรัตน์ 0-2220-4358 08-1693-5145
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติ   กลิ่นสังข์ 0-2220-4358 08-1626-7475
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิธิศ   บุญเมฆ 0-2220-4358 08-9041-3133
สว.(ธร.,กพ.) พ.ต.ท. จีรัณกิตติ์  พันธ์เขียว 0-2220-4358 09-5451-9399
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง ณัฐภัสสร  เนื่องนุช 0-2220-4362 08-9613-3928
สว.(นผ.) พ.ต.ต. กฤษณ์   ภูวิจิตร 0-2226-2905 08-3307-4063
สว.(งป.) พ.ต.ต. มนต์ชัย  มะลิพวง 0-2220-4374 08-6979-5181

กองก�ากับการ 1 
ผกก. พ.ต.อ. บุญรอด   อังก�บ 0-2223-8256 08-1851-8686
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสกสรร   จินด�พรรณ 0-2222-9879 08-1782-0303
รอง ผกก. พ.ต.ท. ร�ชศักดิ์   ดีดอม  - 08-2969-9655
สวญ.ส.รฟ.นพวงศ์ พ.ต.ท. มนัสเวท   ทองอิ่ม 0-2220-4367 08-1375-2959
พงส.ผนพ.(หน.ง�นสอบสวน) พ.ต.ท. ทรงกลด   พัฒนวร�ภรณ์ 0-2220-4368 08-7675-5709
สว.ส.รฟ.(นพวงศ์)  พ.ต.ท. ผล   เจริญผล 0-2220-4372 08-9052-0042
สว.ส.รฟ.(มักกะสัน)  พ.ต.ท. อดิศัย  สุภัทโรภ�สพงศ์ 0-2220-4567 [8215864] 08-6382-2804
สว.ส.รฟ.(ธนบุรี) พ.ต.ท. ภ�คภูมิ  เดชะเรืองศิลป์ 0-2411-3107  08-6626-9192

กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. ธนัญชัย   เพียรช่�ง 0-2621-8701 [8215873] 08-1855-5333
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ย   เกษศรีสังข์ 0-2621-8701 [8215874] 09-1552-5507
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนกฤต   อินทธิมีชัย 0-2621-8701 [8215874] 08-1948-2967
สว.ส.รฟ.(อยุธย�)  พ.ต.ท. ตุลยวัต   เมืองทอง 0-2621-8701 [8215874] 08-0114-2299
สว.ส.รฟ.(นครสวรรค์)  พ.ต.ต. อนุสรณ์   หน่อคำ�บุตร 0-5622-5015 08-1887-5415
สว.ส.รฟ.(ศิล�อ�สน์) พ.ต.ต. สมพงษ์   เอกวัฒ 0-5541-2214 09-5565-5454

กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. คมกฤช   สุขไทย 0-2411-3109 08-9850-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิวัติ   สุวรรณสิงห์ 0-2411-3109 08-1620-4618 
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรแก้ว   แก้วคงยศ 0-2411-3109 08-1820-8998
สว.ส.รฟ.(หัวหิน) พ.ต.ต. ธ�ม   ลอยสะเทื้อน 0-3251-2986 08-8398-8322
สว.ส.รฟ.(ทุ่งสง)  พ.ต.ต. วงพงศ์   กล่อมสกุล 0-7424-3818 08-8011-3134
สว.ส.รฟ.(ห�ดใหญ่)  พ.ต.ต. ช�ญศร�วุธ   แสงอรุณ  - 08-6665-3934
กองก�ากับการ 4

ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ  เฉลิมเกียรติ 0-2585-8346 08-1927-3027
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมภณ   วงษ์จันทร์เพ็ญ 0-2585-8346 08-4754-4848
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒนชัย   ภมรพิบูลย์ 0-2585-8346 08-7111-1152
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สว.ส.รฟ.(สุวรรณภูมิ) พ.ต.ท. สุรชัย   สีมุเทศ 0-2220-4567 [8215870] 08-1705-9081
สว.ส.รฟ.(ฉะเชิงเทร�) พ.ต.ท. มงคล   ชูทอง 0-2220-4567 [851595] 08-1376-3407
สว.ส.รฟ.(อรัญประเทศ)  พ.ต.ท. วสุวัฒน์   โชติช่วง 0-2220-4567 [852548] 08-4711-7747

กองก�ากับการ 5

ผกก. พ.ต.อ. ฐ�กูร   นิ่มสมบุญ 0-2224-0156 08-1989-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวรรณ์   อุ่นอนันต์ 0-2224-0157 08-1310-6759
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรประภ�   สุทธปรีด� 0-2220-4371 08-1814-2828
สว.ส.รฟ.(นครร�ชสีม�) พ.ต.ท. สุรศักดิ์   สิทธิใหญ่ 0-4424-2596 08-1943-7722
สว.ส.รฟ.(อุบลร�ชธ�นี)  พ.ต.ท. กันตภณ   พึ่งสังข์ 0-4532-1205 08-1935-2987
สว.ส.รฟ.(หนองค�ย)  พ.ต.ท. ฤทธิชัย   หล้�จันทร์ 0-4222-3356 08-5983-9119

กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว	 Tourist	Police	Division 
999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิ 4 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์กลาง 0-2134-0521     โทรสารกลาง 0-2134-2522

Web Site : www.thaitouristpolice.com     E-mail : tourist@police.go.th

ผบก.           พล.ต.ต. อภิชัย   ธิอำมำตย์ 0-2134-0527 [40528] 08-1801-6326
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศุภพล   อรุณสิทธิ์  0-2134-0202 08-1666-1255
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศุภเศรษฐ์    โชคชัย 0-2134-0789 [40201] 08-1627-5252
รอง ผบก. พ.ต.อ รุ่งโรจน์   ส�ยันประเสริฐ 0-2134-0783 [40790] 08-1444-3111
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�ชยน   ไกรทอง 0-2134-1761 [41763] 08-1595-1616
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิธิธร   จินตก�นนต์ 0-2134-0786 [40200] 08-1849-8955

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   ศรีสุวรรณ�ภรณ์ 0-2134-0515 [40515] 08-6323-2541
รอง ผกก พ.ต.ท. ประจักษ์   อินอ�รีย์ 0-2134-0517 [40518] 08-1927-8844
รอง ผกก พ.ต.ท.หญิง นริสร�    พงศ์วรินทร์   0-2134-0519 [40520] 08-4436-6356
สว.(ธร.กพ.) พ.ต.ต.หญิง อุษ�   สุวรรณเขตร์ 0-2134-0521 [40522] 08-6503-2071
สว.(ง�นแผนและงบประม�ณ) พ.ต.ท.หญงิ ทพิวรรณ   ญ�ณประสทิธิ์ 0-2134-0220 [40215] 08-9668-7569
สว.(กง.) พ.ต.ท.หญิง บุณฑริก�   อุดมโภค� 0-2134-0525 [40526] 08-3955-9956
สว.(พล�ธิก�ร) ร.ต.อ.หญิง ฐิติพร   ขันเชื้อ 0-2134-0219 [40781] 08-1989-2514
สว.(ประช�สัมพันธ์) พ.ต.ท. จีร�ยุส   คำ�มีศรี 0-2134-0529 [40529] 08-1649-4569

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. จักรเพชร   เพชรพลอยนิล 0-2214-2015 08-1626-2839
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกื้อกมล   ดวงประทีป 0-2214-2015 08-9685-3300
รอง ผกก. พ.ต.ท. พินิจ   ช่วยกุล 0-2214-2015 08-1875-4786
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   สุรินทร์ 0-2214-2015 08-8052-5252
สว.ง�นสืบสวน พ.ต.ต. ศิล�   ตันตระกูล 0-2214-1966 08-6722-3232
สว.ส.ทท.1 พ.ต.ต. ภูมิทัต   บุญช่วย 0-2214-1979 08-1715-5551
สว.ส.ทท.2 พ.ต.ท. บวรภพ  สุนทรเรข� 0-2214-1977 08-2246-8889
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สว.ส.ทท.3 พ.ต.ต. ชิงชัย   ภูสำ�เภ� 0-2434-7645 08-2432-9987
สว.ส.ทท.4 พ.ต.ท. อภิเษก   ปิศโน 0-2535-1155 08-1993-7023
สว.ส.ทท.5 ร.ต.อ. กมล   จันทร์เพ็ญ 0-2214-1943 08-1441-2665
กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. วิฑูร   เหลืองอมรศักดิ์   0-2134-0203 [40205] 08-9459-9999
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูพชร   เสโส 0-2134-0203 [40203] 08-4348-9919
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิวัฒน์   บุญชัยศรี 0-2134-0207 [40207] 08-7703-8187
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธัชพงศ์   ส�รวน�งกูร 0-2134-0206 [40206] 08-1949-5005
สว.ง�นสืบสวน พ.ต.ท. สถ�พร   สงวนสุข   0-2134-0212 08-1446-6642
สว.ส.ทท.1 (อยุธย�) พ.ต.ท. อ�ริศ   คูประสิทธิ์รัตน์ 0-3524-1446 08-5445-6695
สว.ส.ทท.2 (ลพบุรี) พ.ต.ท. ชัยณรงค์   ทรัพยส�ร 0-3642-4515 08-3313-1579
สว.ส.ทท.3 (สระแก้ว) พ.ต.ท. อภิรักษ์   จำ�ป�ศรี 0-3723-0200 08-1985-8448
สว.ส.ทท.4 (ชลบุรี) พ.ต.ต. ปิยะพงษ์   เอนส�ร 0-3841-0044 09-3524-6655
สว.ส.ทท.5 (ระยอง) พ.ต.ท. เอก   มห�สวัสดิ์   0-3865-1669 08-1001-3434
สว.ส.ทท.6 (ตร�ด) ร.ต.อ. กิตวรุตม์   พุฒนวล 0-3955-7382-3 08-6888-5164
สว.ส.ทท.7 (ประจวบคีรีขันธ์) พ.ต.ต. พันธุ์ล้�น   ปฐมพรวิวัฒน์ 0-3251-6219 08-6044-4460
สว.ส.ทท.8 (ก�ญจนบุรี) พ.ต.ท. ชนะเทพ  สวนแก้ว 0-3451-2795 08-6789-5555
กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. ชัยณรงค์   สมเพร�ะ 0-4332-4281-2 09-1835-7195
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญ�  สิงห์ไชย 0-4332-4281-2 08-9816-1889
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุรวิทย์   คชน่วม 0-4332-4281-2 08-9133-3331
สว.ง�นสืบสวน   พ.ต.ท. พุทธพงศ์   เมฆเอี่ยมนภ� 0-4332-4283 08-1554-4443
สว.ส.ทท.1 (นครร�ชสีม�) พ.ต.ท. ชินกร   อัศวภูมิ 0-4434-1777-8 08-1667-7997
สว.ส.ทท.2 (อุบลร�ชธ�นี) พ.ต.ท. กฤถขจร   พลบูรณ์ 0-4524-5505 08-3337-1188
สว.ส.ทท.3 (ขอนแก่น) พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์  ธนะกิจไพโรจน์ 0-4322-6195-6 09-7320-5454
สว.ส.ทท.4 (นครพนม) พ.ต.ท. ต่�งใจ  ใจสมุทร 0-4251-5773 08-1050-5005
สว.ส.ทท.5 (อุดรธ�นี) พ.ต.ท. อัมรินทร์  อยู่เย็น 0-4232-8189 08-9535-9591
สว.ส.ทท.6 (เลย) พ.ต.ท. อัครพงศ์   ศิริกัณรัตน์ 0-4286-1164 08-1046-6625
กองก�ากับการ 4

ผกก. พ.ต.อ. ชนะพณ   สุวรรณศรีนนท์ 0-5321-2503 08-5292-1111
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยุทธสิทธิ์  บุญกลำ่� 0-5321-2503 08-1881-8161
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุชิต   ล�ยลักษณ์ 0-5321-2503 08-9477-9305
สว.ง�นสืบสวน พ.ต.ท. วิชพัลภ์   แก้วแสนชัย 0-5321-2451 08-1255-5505
สว.ส.ทท.1 (เชียงใหม่) พ.ต.ท. อัศวธรณ์   วงษ์สวัสดิ์ 0-5321-2146 08-9495-4114
สว.ส.ทท.2 (เชียงร�ย) พ.ต.ท. พิเชษฐ์   กลีบทอง 0-5371-7779 08-9554-6256
สว.ส.ทท.3 (น่�น) พ.ต.ท. วิเชียร   ไชยมงคล 0-5471-0216 08-1766-6969
สว.ส.ทท.4 (พิษณุโลก) พ.ต.ต. ธน�ทัศน์   ศรีพิพัฒน์ 0-5532-2646 08-9144-6555
สว.ส.ทท.5 (นครสวรรค์) พ.ต.ต. ชินกฤต   ไมตรีแพน 0-5688-1515 08-9281-8160
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สว.ส.ทท.6 (ต�ก) พ.ต.ท. ต่อล�ภ   ตินะม�ตร 0-5553-1385 08-2764-5147

สว.ส.ทท.7 (แม่ฮ่องสอน) พ.ต.ต. ณรงค์   เขื่อนวัง 0-5361-1812 08-0120-2903

กองก�ากับการ 5

ผกก. พ.ต.อ. ชูสวัสดิ์    จันทร์โรจนกิจ 0-7622-3893 08-1555-3030
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิคม   เทียนห้�ว 0-7622-3893 08-1864-1954
รอง ผกก. พ.ต.ท. มิลิน   เพียรช่�ง 0-7622-3893 08-1859-1445
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัณฑิต   ข�วสุธรรม 0-7622-3893 08-1423-2224
สว.ง�นสืบสวน พ.ต.ท. สัญชัย   ถิ่นวงษ์แดง 0-7622-3895 08-6522-4157
สว.ส.ทท.1 (ระนอง) พ.ต.ต. มนพร   ลิขิตม�นนท์ 0-7782-5515 08-7914-2584
สว.ส.ทท.2 (ภูเก็ต) พ.ต.ต. อุรัมพร  ขุนเดชสัมฤทธิ์ 0-7622-3892 08-1755-5794
สว.ส.ทท.3 (กระบี่) พ.ต.ท. แมน   รถทอง 0-7563-7208 08-9206-7878
สว.ส.ทท.4 (ตรัง) พ.ต.ท. อรรถพงษ์   แสนใจวุฒิ 0-7521-1903 09-9459-1925
สว.ส.ทท.5 (สงขล�) ร.ต.อ. กฤติเดช   ธน�ภัทรพิบูล 0-7422-0778 06-1184-3689
สว.ส.ทท.6 (สุร�ษฎร์ธ�นี) พ.ต.ท. อัครพล   พลซ� 0-7740-5575 08-7832-4343
สว.ส.ทท.7 (เก�ะสมุย) พ.ต.ท. ธนกร   พัฒนนันแก้ว 0-7743-0016 08-6338-0357
สว.ส.ทท.8 (นร�ธิว�ส) พ.ต.ต ชย   พ�นะกิจ 0-7361-2008 08-6923-5757

กองก�ากับการ 6

ผกก. พ.ต.อ. ศ�รุติ   แขวงโสภ�  0-2132-1155 08-1804-6222
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรชัช   สุวรรณศรี  0-2132-1155 08-3197-7928
รอง ผกก. พ.ต.ท. เธียรธวัช   อรรจนะเวท�งค์  0-2132-1155 09-2289-5456
สว. พ.ต.ท. ชวินโรจน์   ภีมรัชตธำ�รงค์  0-2132-1155 08-7311-7598
สว. พ.ต.ต. ก่อเกียรติ   วุฒิจำ�นงค์  0-2134-0773 08-6646-5522
สว. พ.ต.ต. ประยูร   ปักอินทรีย์  0-2134-0773 08-9226-8651

กองบังคับการต�ารวจน�้า	 Marine	Police	Division
169 ซอย เทศบาล 6 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางด้วน อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342 โทรสารกลาง 0-2394-1962,0-2384-5905 มหาดไทย 33547

Web Site : http://marine.police.go.th    E-mail: marine@police.go.th

ผบก. พ.ต.อ. ชัยณรงค์   ลิมปิทีป 0-2394-1964 08-9245-9395
ผูเ้ชีย่วช�ญพิเศษด้�นก�รเดนิเรอื(สบ 6) พล.ต.ต. ประกิจฐ์   ศรียิ่งยงค์ 0-2394-1962 08-1647-3381
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุรักษ์   น�คพนม 0-2394-1964 08-8500-3399
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัช   สุกแก้วณรงค์ 0-2394-1964 08-0414-6555
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรพล   เปรมบุตร 0-2394-1964 08-1700-6563
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนพล   ศรีโสภ� 0-2394-1964 08-1620-7227
รอง ผบก. พ.ต.อ. โชคชัย   นนท์ปฏิม�กุล 0-2394-1964 08-6633-0200
ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นก�รเดินเรอื(สบ 5) พ.ต.อ. เอนก   ส่งประเสริฐ 0-2394-1962 08-1836-1336
นว.ผบก. ร.ต.ท. กณวรรธน์พินิจ   ชื่นสงวน 0-2394-1964  09-5881-9996
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ฝ่ายอ�านวยการ (กองบังคับการต�ารวจน�้า) โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-2394-6821 

ผกก. พ.ต.อ. พัลลภ   สุภิญโญ 0-2394-6821 08-6543-4343
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนกร   ดลธน�ก�นต์ 0-2394-6821 08-9998-2536
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เย็นย�ซัน 0-2394-6821 08-1830-7604
สว.(ธุรก�รและกำ�ลังพล) พ.ต.ท. ธีระพร   เขตร์กุฎี 0-2394-6821 08-6133-1579
สว.(ยุทธศ�สตร์และแผนง�น) พ.ต.ต. จักรพงศ์   เขื่อนคำ�  - 08-1953-8909
สว.(คดีและวินัย) พ.ต.ท. วิชัย   กวีกิจบรม  - 08-1624-9824
สว.(งบประม�ณและพล�ธกิ�ร) พ.ต.ท.หญิง ภิญญด�   ก�รประเสริฐ 0-2394-5213 08-0992-7589
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง สมคิด   แย้มผก� 0-2394-1027 08-1755-6488

กองก�ากับการ 1      โทรศัพท์กล�ง 0-2236-8731          โทรส�รกล�ง 0-2236-8731
ผกก. พ.ต.อ. ฉัตรชัย   ธรรมวิชัย 0-2236-8731 08-6892-1000
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัทร�วุธ   จ�รุจ�รีต 0-2394-1026 08-1828-9955
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระวัฒน์   ศรีสุนทร 0-2236-8731 08-1819-8759
รอง ผกก. พ.ต.ท. จีระ   ย�ฟอง 0-2236-8731 08-9656-5398
น�ยช่�งกลเรือ (สบ 3) พ.ต.ท. สุชล   พำ�ขุนทด 0-2236-8731 08-1638-8626
น�ยช่�งกลเรือ (สบ 3) พ.ต.ท. ม�โนต   ก�ยง 0-2233-0682 08-1626-0164

กองก�ากับการ 2      โทรศัพท์กล�ง 0-2384-2342          โทรส�รกล�ง 0-2394-1962
ผกก. พ.ต.อ. สุริย�   ปิ่นประดับ 0-2371-6025 08-1990-2124
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐ�ธนกร   ส�ลีผล 0-2371-6025 08-6670-7963
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมลักษณ์ศรี   รัตนวิไล 0-2371-6025 08-7496-1115
นักประด�นำ้� (สบ 3) พ.ต.ท. วีระศักดิ์   อักษรพันธุ์ 0-2371-6025 08-3034-7906
สว. พ.ต.ต. อนุสรณ์   สมุทรกิตติศักดิ์ 0-2371-6025 08-6114-1626
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. ฟุ้ง   ชัยนนท์นอก 0-2371-6025 08-5112-3035
สว. พ.ต.ต. สมภพ   ศฤงค์สวัสดิ์ 0-2371-6025 08-1845-8309
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. พิทักษ์   เริงพิทักษ์ 0-2371-6025 08-0999-6685
สว. พ.ต.ต. วรรณ�   อินเชื้อ 0-2371-6025 08-6682-0897
สว. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   ศรีเผือก 0-2371-6025 08-6015-7908

กองก�ากับการ 3      โทรศัพท์กล�ง 0-2394-6711          โทรส�รกล�ง 0-2394-1962

ผกก. พ.ต.อ. ชว�ล   เพ็ญพ�นิช 0-2394-6711 08-1499-3588
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมเกียรติ   จิ่วตั้น 0-2394-6711 08-8017-4704
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฤทธี   เผ่�พันธุ์ 0-2394-6711 08-9812-1256
สว. พ.ต.ต. กมลศักดิ์   วันประดุง 0-2394-6711 08-1802-0479
สว. พ.ต.ต. เอกรัฐ   อรุณ 0-2394-6711 09-8987-9256
สว. พ.ต.ต. ชนัต   ใจมั่น 0-2394-6711 08-5805-5668
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สว. พ.ต.ต. จักรวัฒน์   มูลศรี 0-2394-6711 08-5390-7395
สว. พ.ต.ท. จีระกรณ์   นิลอ�ช� 0-2394-6711 08-9068-3929
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. ธนินวัฒน์   หิรัญเชวงศักดิ์ 0-2394-6711 08-1777-5767
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. ไมตรี   นักธรรม 0-2394-6711 08-9656-5858
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. วรวิทย์   บุญประคอง 0-2394-6711 08-5006-4900
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. สัญญ�   พุ่มโพธิ์ทอง 0-2394-6711 08-6328-6342

กองก�ากับการ 4      โทรศัพท์กล�ง 0-2249-7740          โทรส�รกล�ง 0-2249-0957
ผกก. พ.ต.อ. ธวัช   สิทธิกิจโยธิน 0-2249-7740 08-1685-0201
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   ดวนใหญ่ 0-2249-7740 08-6325-0618
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทิน   สวนดอกไม้ 0-2249-7740 08-4910-8888
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัลลพ   พวงผก� 0-2249-7740 08-1820-2023
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรกริช   เสริบุตร 0-2249-7740 08-1755-5755
ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าบางปะอิน)                        
สว. พ.ต.ท. ศักดิธัช   วันจันทึก 0-3537-1831 08-2999-3419
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. อนุพันธ์   สมบูรณ์ทรัพย์ 0-3537-1831 08-3511-4142
ส.รน.2 (บางรัก) 
สว. พ.ต.ท. จิรภัทร   สอ�ดรักษ์ 0-2235-7187 08-9981-9977
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. ฐิติศักดิ์   ลิขสิทธิ์ตระกูล 0-2235-7187 06-1396-3355

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าสมุทรปราการ)

สว. พ.ต.ท. คณ�ธิป   ศรีทิพย์ 0-2384-5313 08-5357-4949
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. รุ่งโรจน์   ลักษณะวิบูลย์ 0-2384-5313 08-1890-8935
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. สุภ�พ   ผลบุญ 0-2384-5313 08-1874-7930
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. เจนณรงค์   จ�รุภ� 0-2384-5313 08-7696-1696

ส.รน.4 (ต�ารวจน�้าสมุทรสาคร)

สว. พ.ต.ท. สมพร   เก่งธีระพัฒน์ 0-3441-1016 08-6313-3553
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. ช�ญชัย   จู่คงทน 0-3441-1016 08-1459-4821
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ทศพล   มนทสิทธิ์ 0-3441-1016 08-3802-4789
ส.รน.5 (ต�ารวจน�้าปราณบุรี) 

สว. พ.ต.ท. ปวิธ   พี่พ�นิช 0-3263-1243 08-0575-1144
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ขจรยศ   ทรงประดิษฐ์ 0-3263-1243 08-6618-9702
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. นิติพัฒน์   รัฐเมือง 0-3263-1243 08-7069-0824
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ไกรล�ศ   ใจส�ม�รถ 0-3263-1243 08-9271-7785
ส.รน.6 (ต�ารวจน�้าบางสะพาน) 

สว. พ.ต.ท. สุริย�   ขุนโต 0-3269-3176 08-0037-1833
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กองก�ากับการ 5        โทรศัพท์กล�ง 0-3832-1422         โทรส�รกล�ง 0-3831-2748
ผกก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   ช�ติเวช 0-3832-1422 08-1819-6141
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวัฒน์   ศรีคล้อ 0-3832-1422 09-8504-4995
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนวัตถ์   พุ่มอยู่ 0-3832-1422 08-1855-4488

ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าศรีราชา)

สว. พ.ต.ท. อนุชิต   หลักโลก 0-3831-1285 08-1805-7460
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. วันไชย   รุ่งรักษ� 0-3831-1285 08-1761-6935
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. เสกสรรค์   พรรณรักษ์ 0-3831-1285 08-3114-4484
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์   ชะเอมทอง 0-3831-1285 08-9968-4411
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. สมม�ตร   เสือบัว 0-3831-1285 08-7919-5890

ส.รน.2 (ต�ารวจน�้าเกาะสีชัง)

สว. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ชูกลิ่น 0-3821-6192 08-0580-5762
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ส�โรจน์   เลิศประเสริฐ 0-3821-6192 08-9810-2546
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) ร.ต.อ. จักรพงษ์   มนัสชัย 0-3821-6192 08-6368-3547

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าสัตหีบ) 
สว. พ.ต.ท. ปฏิญ�   เข็มล�ย 0-3843-7056 09-2261-7717
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. สมภพ   ศิริจันทร์ 0-3843-7056 09-4545-9281
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. ประวิท   ทองศักดิ์แสง 0-3843-7056 08-1996-9897
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ปริญญ�   หงษ์สร้อย 0-3843-7056 08-5833-4198

ส.รน.4 (ต�ารวจน�้าจันทบุรี) 

สว. พ.ต.ท. ประจวบ   ศรีเรือง 0-3939-1018 09-0728-3643

ส.รน.5 (ต�ารวจน�้าแหลมงอบ) 
สว. พ.ต.ท. สุรพงษ์   วรรณพินิจ 0-3959-7209 08-1623-7875
สว.(ทนท.ท�งน้ำ) พ.ต.ท. วิห�ร   บุญล�ภ 0-3959-7209 08-1590-6065

ส.รน.6 (ต�ารวจน�้าคลองใหญ่) 

สว. พ.ต.ต. ทศพร   มั่นคง 0-3958-1505 08-9813-1012

กองก�ากับการ 6       โทรศัพท์กล�ง 0-7727-2245          โทรส�รกล�ง 0-7727-3955
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   จันทร์คง 0-7727-2245 08-1409-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเทือง   ศรีละมนตรี       0-7727-2245 09-5654-1654
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพพร   โยธ�ร�ษฎร์ 0-7727-2245 08-5333-9995
ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าชุมพร) 

สว. พ.ต.ท. จเร   รุ่งส�ย 0-7727-2245 08-9892-5750

สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. บุญเลิศ   ศรีนวล 0-7727-2245 08-6953-2354

สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. โยธิน   สีห�ทิพย์ 0-7727-2245 09-8017-4129
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ส.รน.2 (ต�ารวจน�้าเมืองสุราษฎร์ธานี) 

สว. พ.ต.ท. สิงห�   ควรบำ�รุง 0-7727-2245 09-4152-5969
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. วินัย   นิ่มฟัก 0-7727-2245 08-1597-5234
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ก้องเกียรติ   เหมท�นนท์ 0-7727-2245 08-5294-0101
ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าเกาะสมุย) 

สว. พ.ต.ท. มหันตพล   ศรีนนว์ ณ อุบล 0-7727-2245 08-1963-4569
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. อนุร�ช    วิมล 0-7727-2245 08-9899-0994
ส.รน.4 (ต�ารวจน�้าขนอม)  

สว. พ.ต.ท. สันติพงษ์   พันธ์สวัสดิ์ 0-7727-2245 08-5940-7980
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์   ทองทร�ย 0-7727-2245 08-6693-6104
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. ศักรินทร์   จตุทอง 0-7727-2245 08-5888-1236
ส.รน.5 (ต�ารวจน�้าปากพนัง) 

สว. พ.ต.ท. อ�กร   หนุนภักดี                 0-7727-2245 08-6598-0996
กองก�ากับการ 7      โทรศัพท์กล�ง 0-7431-1140          โทรส�รกล�ง 0-7431-4515
ผกก.  พ.ต.อ. วสันต์   เกศะรักษ์ 0-7431-1140 08-1542-2442
รอง ผกก.  พ.ต.ท. นรินทร์   พุกบุญมี 0-7431-1140 08-1766-3156
รอง ผกก.  พ.ต.ท. เดช�   อุปัชฌ�ย์ 0-7431-1140 08-1898-4679
ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าเมืองสงขลา) 

สว. พ.ต.ท. อัศร�ยุทธ   ทองลอง 0-7431-1140 08-3419-9922
ส.รน.2 (ต�ารวจน�้าปัตตานี) 

สว. พ.ต.ท. พุทธินันท์   พุทธิร�นนท์ 0-7346-0105 08-9149-3773

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้านราธิวาส) 

สว. พ.ต.ต.นัฐพงศ์   ต�แก้ว 0-7351-1052 08-6079-7954
ส.รน.4 (ต�ารวจน�้าตากใบ) 

สว. พ.ต.ท. เสถียร   ไชยสวัสดิ์ 0-7364-2299 08-1969-6293
กองก�ากับการ 8        โทรศัพท์กล�ง 0-7621-4368          โทรส�รกล�ง 0-7621-6677
ผกก. พ.ต.อ. ศิริพงษ์   เพ็ชรศิริรักข์ 0-7621-4368 08-1986-5278
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ศรีคุณรัตน์ 0-7621-4368 08-9650-8999
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเชฐ   สมรรคจันทร์ 0-7621-4368 08-6686-3753
ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าระนอง) 

สว. พ.ต.ท. รัฐศักดิ์   อิ่มฤทธ� 0-7781-1098 08-1554-8836
ส.รน.2 (ต�ารวจน�้าคุระบุรี) 

สว. พ.ต.ท. จักรี   เมฆอำ�พลสุทธิ์ 0-7647-2132 08-7935-1191
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ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าภูเก็ต) 

สว. พ.ต.ท. ปัญญ�   ชัยชนะ 0-7621-1883 08-1894-7489
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) ร.ต.อ. ณัฐพงศ์   พฤกษ์ธ�ร�ธิกูล 0-7621-1883 08-8825-2498

กองก�ากับการ 9      โทรศัพท์กล�ง 0-7523-7251          โทรส�รกล�ง 0-7523-7250
ผกก. พ.ต.อ. พุฒิเดช   บุญกระพือ 0-7523-7249 08-1533-5444
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�ธร   สุขส่ง 0-7523-7251 09-2032-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ฆ�รเจริญ 0-7523-7251 08-1320-3983

ส.รน.1 (ต�ารวจน�้ากระบี่) 

สว. พ.ต.ต. อนุรักษ์   ปริญญ�สถิรกุล 0-7561-2756 08-6797-4176

สว.(ทนท.ท�งนำ้�) ร.ต.อ. ร�เชนทร์   สวนคำ�ศรี 0-7561-2756 08-6905-7745

ส.รน.2 (ต�ารวจน�้ากันตัง) 

สว. พ.ต.ต. ฉัตรชัย   ศิลล� 0-7525-1103 08-5110-6886

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าสตูล) 

สว. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   ศักดิ์ดี 0-7471-0614 08-9724-0116

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าสตูล) 

สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. บรรเจิด   ม�นะเวช 0-7471-0614 08-1898-6726
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ต. กนกพงษ์   สำ�ร�ญใจ 0-7471-0614 08-7290-4889

กองก�ากับการ 10     โทรศัพท์กล�ง 0-4261-5465        โทรส�รกล�ง 0-4261-5466
ผกก. พ.ต.อ. อ�ภ�กร   โกมลสุทธิ 0-4261-5465 08-0259-4448
รอง ผกก. พ.ต.ท. อกนิษฐ์   สุทธิพงษ์ 0-4261-5465 08-1319-4572
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิช�ต   จิน�เพ็ญ 0-4261-5465 08-1454-5105
ส.รน.1 (ต�ารวจน�้านครพนม)  

สว. พ.ต.ท. โกวิท   สุมงคล 0-4251-1427 08-3512-7468

ส.รน.2 (ต�ารวจน�้าธาตุพนม) 

สว. พ.ต.ท. นิรัตน์   ช่วยจิตร 0-4254-1082 08-1737-9351
ส.รน.3 (ต�ารวจน�้ามุกดาหาร) 

สว. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ดำ�สนิท 0-4261-1172 08-4861-1639
ส.รน.4 (ต�ารวจน�้าเขมราฐ) 

สว. พ.ต.ท. มนตรี   จินะ 0-4549-1241 08-7380-8777
ส.รน.5 (ต�ารวจน�้าโขงเจียม) 

สว. พ.ต.ท. ศิวะวงศ์   สัจจะบริรักษ์ 0-4535-1008 08-5131-8811
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กองก�ากับการ 11       โทรศัพท์กล�ง 0-4241-1514          โทรส�รกล�ง 0-4242-0990
ผกก. พ.ต.อ. อตินันท์   นุชน�รถ 0-4241-1514 08-1815-1424
รอง ผกก. พ.ต.ท. อรรถสิทธิ์   วงศ์ภักดี 0-4241-1514 08-4517-1636
รอง ผกก. พ.ต.ท. กรกฏ   อินทร์ส�ลี 0-4241-1514 08-1343-3407

ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าเชียงคาน)

สว. พ.ต.ท. ชยพล   ใหญ่ยิ่ง 0-4282-1010 08-1814-8404

ส.รน.2 (ต�ารวจศรีเชียงใหม่)

สว. พ.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์   มุ่งฝอยกล�ง 0-4245-1029 08-1804-0143

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าเมืองหนองคาย)

สว. พ.ต.ท. วัชชิร�นนท์   นนท์น� 0-4241-2332 08-9996-9697

ส.รน.4 (ต�ารวจน�้าบึงกาฬ)

สว. พ.ต.ต. บันเทิง   คงชยะนันท์ 0-4249-1276 08-2688-6655

กองก�ากับการ 12      โทรศัพท์กล�ง 0-5377-7003          โทรส�รกล�ง 0-5377-7003
ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   ตันติกนกพร 0-5377-7003 08-1646-3058
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชี่ยววิทย์   ศรีวิเชียร 0-5377-7003 09-2269-4896
รอง ผกก. พ.ต.ท. ตรีเพชร   พิกุล 0-5377-7003 08-1970-9298

ส.รน.1 (ต�ารวจน�้าเชียงแสน)

สว. พ.ต.ท. ดุษฎีย�กร   กองทอง 0-5377-7003 08-9965-9132
สว.(ทนท.ท�งนำ้�) พ.ต.ท. เมธี   สุขสำ�ร�ญ 0-5377-7003 08-1595-2749

ส.รน.2 (ต�ารวจเชียงของ)

สว. พ.ต.ท. ช�ญชัย   ช�ญรัตนพิทักษ์ 0-5379-1450 08-6959-1109

ส.รน.3 (ต�ารวจน�้าเวียงแก่น)

สว. ร.ต.อ. คณพศ   บุญนฤธี 0-5360-8333 08-7131-0945

กลุ่มงานเรือตรวจการณ์  โทรศัพท์กล�ง   0-2384-2342   โทรส�รกล�ง   0-2394-1962

สง.กรต. 0-2384-2342 

เรือด�ารงราชานุภาพ (1802)

ผบ.เรือ พ.ต.อ. พิชัย   อมรประสิทธิ์ 0-2384-2342 08-1855-6502
ต้นกลเรือ พ.ต.ท. พิเภก   ชูว� 0-2384-2342 08-1712-0444
ต้นเรือ พ.ต.ท. วรเอก   เนตินิยม 0-2384-2342 08-9755-9117
ต้นปืน พ.ต.ท. อุดม   พลูวงษ์ 0-2384-2342 08-1455-3634
ต้นหน พ.ต.ท. น�วี   ชูเดช 0-2384-2342 08-4141-3039
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เรือลพบุรีราเมศวร์ (1803)

ผบ.เรือ พ.ต.อ. วีรวิทย์   โปร่งจันทึก 0-2384-2342 08-1309-0253
ต้นปืน พ.ต.ท. ปร�ก�รณ์   ภู่เกตุ 0-2384-2342 08-5811-3955

เรือศรีนครินทร์ (1804)

ผบ.เรือ พ.ต.อ. ฤกษ์ช�ย   ฤกษ์เลิศรบ 0-2384-2342 08-1555-2982
ต้นเรือ พ.ต.ท. สมเกียรติ   สวัสดิ์ศรี 0-2384-2342 08-1349-5711

เรือจ่าแสนยบดี (1101)

ผบ.เรือ พ.ต.อ. วีระศักดิ์   แย้มแสง 0-2384-2342 08-1921-1705
ต้นเรือ พ.ต.ท. ณรงค์   เนตรบุตร 0-2384-2342 08-7596-1239

เรือเชวงศักดิ์สงคราม (1102)

ผบ.เรือ พ.ต.อ. ศุภัช   เครือเช้� 0-2384-2342 08-7039-4721
ต้นเรือ พ.ต.ท. ศร�วุธ   วรรณสวนหม่อน 0-2384-2342 08-1638-8993
ต้นปืน พ.ต.ท. วิฑูรย์   ญ�นุกูล 0-2384-2342 08-9638-9877

เรือพรมโยธี (1103)

ผบ.เรือ พ.ต.อ. วิชชุโชติ   ขวัญใจธัญญ� 0-2384-2342 08-1309-0253
ต้นเรือ พ.ต.ท. ชลัช   ไชยสงคร�ม 0-2384-2342 08-1516-9659

กองบงัคับการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
Natural	Resources	and	Environmental	Crime	Suppression	Division
เลขที่  61  ถนนพหลโยธิน  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. พล.ต.ต. ประสพโชค   พร้อมมูล 0-2940-6240 [101] 08-1923-8033
รอง ผบก. พ.ต.อ. บัญช�   ปั้นประดับ 0-2940-6241 [105] 08-1306-9126
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุเมธ   ปุณสีห์ 0-2940-6235 [109] 08-9523-3939
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุช�   กิติวิภ�ต 0-2940-6239 [103] 08-1402-9797
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุทธิโรจน์   นพโพธิพงศ์ 0-2940-6231 [102] 08-1970-3355
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนตรี   แป้นเจริญ 0-2940-6231 [106] 08-1326-8144

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธีรุตม์เทวัญ   มังคละวัชร์ 0-2940-6227 [111] 08-8391-5533 
รอง ผกก. พ.ต.ท. รังสิมันฑ์   จิตธำ�รงศักดิ์  0-2940-6242 08-4559-5255
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภรัตน์   พันธจิน� 0-2940-6229 [110] 08-1632-3092
สว. พ.ต.ต.หญิง สุภ�รัตน์ สุวรรณดี 0-2579-0509 [112] 08-6367-4408
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สว. พ.ต.ท. คำ�นึง   เช�วเลิศ 0-2940-6260 [118] 08-1939-2302
สว. พ.ต.ท. ส�ริน   พลซ� 0-2940-6233 [115] 08-9120-8427
สว. พ.ต.ท. โชติจิณณ์   เก่งกิจก�ร 0-2940-6232 [120] 09-1864-6336

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. มงคล   พร�นสูงเนิน 0-2940-6230 [129] 08-7074-3074
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วิเชียร  ตรีอุดม 0-2940-6230 [129] 08-9131-8429
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธีระพงศ์  วงศ์มุรีวร 0-2940-6230 [129] 08-9788-0294
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุก�ญจน์   นิลอ่อน 0-2940-6230 [130] 08-9149-7979
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทนงศักดิ์   คำ�ม�ตย์ 0-2940-6230 [131] 08-1935-1977
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสันต์   พูลอนันต์ 0-2940-6230 [127] 08-5832-5779
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   นิเง�ะ 0-2940-6230 [127] 08-1406-9362
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   พิด� 0-2940-6230 [127] 08-1438-9453
สว. พ.ต.ท. อรรณภ   สังข์เสน 0-2940-6230 [132] 08-9777-4363
สว. พ.ต.ต. เหมร�ช   รุ่งโรจน์ 0-2940-6230 [134] 08-4499-9057
สว. พ.ต.ต. เอนก   ยอดหมวก 0-2940-6230 [125] 08-6066-6169

กองก�ากับการ 1

สว. พ.ต.ต. วินัย   ธนะโชติ 0-2940-6230 08-1403-0235
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุยินทร์   อินทร์ช่วย 0-2940-6230 [127] 08-1903-7626
พงส.ผนก. พ.ต.ท. แสงชัย   เหล่�กิจรุ่งเรือง 0-2940-6230 [127] 08-5829-3303
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง กนิษฐ� รักษ์แก้ว 0-2940-6230 [127] 08-2166-6885
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง สุภ�อร ภ�ดรภ�พ 0-2940-6230 [127] 08-7076-9292
พงส.ผนก. พ.ต.ต. วสุธ�   จันทร์แดง 0-2940-6230 [127] 08-6518-4857

กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. สมโชค   ต�ผล 0-2940-6246 [209] 08-9832-7086
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วรศักดิ์   บัณฑิต 0-2940-6246 [209] 08-9131-8429
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   บำ�รุงสวัสดิ์ 0-2940-6246 [209] 08-1842-8882
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธณัชชนม์   เก่งกสิกิจ 0-2940-6246 [209] 09-4904-2919
พงส.ผนพ พ.ต.ท. วิเชียร   ตรีอุดม 0-2940-6246 [209] 08-6408-9944
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพินธ์   พลเดช                         0-2940-6246 [209] 08-1831-6592
พงส.ผนพ พ.ต.ท. ธนินท์รัฐ   อ่วมเจริญพร 0-2940-6246 [209] 08-9808-1330
พงส.ผนพ พ.ต.ท. พงศ์พัฒน์   ใจดี 0-2940-6246 [209] 08-0616-6611
สว. พ.ต.ต. อโนธร   ศรีทองใบ 0-2940-6246 [207] 08-5280-5395
สว. พ.ต.ท. กษิเดช   จังพน�สิน 0-2940-6246 [206] 09-1575-7074
สว. พ.ต.ท. วีระวุฒิ   บำ�รุงสวัสดิ์ 0-2940-6246 [203] 08-7876-6766
สว. พ.ต.ต. กรวิชญ์   กระแสแสง 0-2940-6246 [208] 08-9930-2168
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กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. สมคิด   ทิพยจักรพงษ์ 0-2940-6249 [301] 08-9814-5323
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ช�ญณรงค์   ขน�ดนิด 0-2940-6245 [306] 08-1626-4943
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนะไชย   เกษมวงศ์ 0-2579-1525 08-6399-9991
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนพรรธน์   สุดกังว�ล 0-2940-6245 [304] 08-63018-428
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชยุต   รัตน�สินนอก 0-2940-6243 [306] 08-1255-4428
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุข   ศุขไพบูลย์ 0-2940-6247 08-6759-4460
สว. พ.ต.ท. จิโรจ   เรียนรู้ 0-2940-6247 [305] 08-1828-5334
สว. พ.ต.ต. กริช   วรทัต 0-2940-6247 08-1406-1441
สว. พ.ต.ต. มนชัย   นำ�สุข 0-2940-6247 08-9912-3579
สว. ร.ต.อ. ระวิพันธ์   สุวรรณรัตน์ 0-2940-6247 08-5257-2201

กองก�ากับการ 4

ผกก. พ.ต.อ. พิบูลย์   เวียงจันทร์ 0-2579-1523 [401] 09-8273-0448
พงส.ผทค. พ.ต.ท. วิทย�   กิจกำ�ธร 0-2579-1515 [402] 08-6892-9583
รอง ผกก. พ.ต.ท. พล   พิชัยยุทธ 0-2579-1515 08-4103-4355
รอง ผกก. พ.ต.ท. วันชัย   ชัยชูโชติ 0-2579-1515 08-9921-2444
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศรีเทพ   รัตนโท 0-2579-1515 [402] 08-1372-4042
สว. พ.ต.ท. สมช�ย   พุ่มพวง 0-2579-1515 08-1363-1717
สว. พ.ต.ต. โรจน์ศักดิ์   นัยผ่องศรี 0-2579-1515 [402] 08-9225-3955
สว. พ.ต.ต. เกียรติพันธ์   เจริญชนิก�นต์ 0-2579-1515 08-4622-3332
สว. ร.ต.อ. พิชยะพัศ   อยู่เย็นศิริ 0-2579-1515 [402] 08-1916-2981

กองก�ากับการ 5

ผกก. พ.ต.อ. ฐ�นวัฒน์   ธีรโชติเรืองชัย 0-2579-1528 08-9245-7755
พงส.ผทค. พ.ต.ท. วิชัย   ประทุมสุวรรณ 0-2579-1517 [507] 08-1805-7770
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทธินันท์   คงแช่มดี 0-2562-0711 [503] 08-6183-4949
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีระพงศ์   ก�รสมล�ภ 0-2579-2298 [504] 08-4539-3999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประภ�ส   อ่องมะลิ 0-2579-1517 08-1843-0666
สว. พ.ต.ท. นพชัย   อินทรแก้ว 0-2579-1517 08-3655-6163
สว. พ.ต.ท. สรรเสริญ   ศิริพันธุ์ 0-2579-1527 [502] 08-5254-4545
สว. พ.ต.ท. คงก�จ   ภูนกเนียม 0-2579-2278 08-1817-1438
สว. พ.ต.ท. พรเทพ   อินทรบ้�น 0-2579-1517 08-1028-1424

กองก�ากับการ 6

ผกก. พ.ต.อ. วัชรินทร์   พูสิทธิ์ 0-2579-1518 [506] 08-1311-6077
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พงส.ผทค. พ.ต.อ. อัศฐ�   จ�รุก�นนท์ 0-2579-1522 [604]  -
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิริณัฎฐ์    ศิรบุญภ�คย์ 0-2579-2469 [603] 08-6322-4016
สว. พ.ต.ท. เกษม   ทวีเพชรไทย 0-2579-1337 [602] 08-9056-6970
สว. พ.ต.ท. สิทธินันท์   สิทธิกำ�จร 0-2579-1337 [602] 08-1344-4633
สว. พ.ต.ท. ประดิษ   ช�วพงษ์ 0-2579-1337 [602] 08-6412-8192
สว. พ.ต.ต. ประวิทย์   แตงอุดม 0-2579-1337 [602] 08-3025-0320
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ไพฑูรย์   คำ�นึง 0-2579-1337 [602] 08-9206-8958

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	 Anti	-	Human	Trafficking	Division	
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

120 หมู ่3 อาคารรฐัประศาสนภักดี (อาคาร B)  ช้ัน 4  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210

โทรสารกลาง  0-2143-8214

ผบก. พล.ต.ต. ธิติ   แสงสว่ำง 0-2142-1061 09-2652-9696
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนันทร์กิตติ์   บุณยสิงห์  - 08-4982-4936
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันชัย   วิบูลย์ก�ญจน์  - 08-1899-8889
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปัญญ�   ปิ่นสุข 0-2142-1064 08-1848-3233
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรพงษ์   ทองไพบูลย์ 0-2142 1066 08-3594-5353
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นะ   กลีบสัตบุศย์ 0-2142-1062 08-4648-2051
รอง ผบก. พ.ต.อ. สันทัศน์   เชื้อพุฒต�ล  0-2142-1063 08-1657-2600

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ภณิด�   โชติประดิษฐ 0-2142 1069 08-1845-6715
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัศวิน   หวังสู้ศึก  - 08-9065-6450
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรีช�   วงศ์รวิวรรณ  - 08-5839-8999
สว. พ.ต.ต.หญิง สุกันย�   จรูญโรจน์ 0-2142-1068 [21068] 08-9897-0918
สว. พ.ต.ท. พีรเดช   แก้วกำ�พล 0 2142 1069 [21069] 08-6345-4463
สว. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี   เพชรพลอยดี 0-2142-1070 [21070] 08-1875-7574
สว. พ.ต.ต. พงษ์วุฒิ   บุญรมย์ 0-2142-1071 [21071] 08-1723-3639
สว. พ.ต.ท. อรุณ   พร้อมพันธุ์ 0-2142-1072 [21072] 08-1648-6886

กองก�ากับการ 1       โทรส�รกล�ง 0-2143-9041

ผกก. พ.ต.อ. ธร�กร   เลิศพรเจริญ 0-2142-1073 08-0199-9393
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนบัตร   ประเสริฐวิทย์ 0-2142-1073 08-1735-9559
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรกฤช   พันธ์ศรี 0-2142-1073 08-3375-1357
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วงศกร   เหมือนเขียว 0-2142-1073 09-9293-8878
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชูศักดิ์   อภัยภักดิ์ 0-2142-1073 08-1658-6631
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.หญิง กัญญ�   แดนมะต�ม 0-2142-1073 08-1942-6669
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สว. พ.ต.ต. พีรภัทร์   ปรมพุฒิ 0-2142-1073 08-7982-8158
สว. พ.ต.ท. อ�นันท์   วิชเศรษฐสมิต 0-2142-1073 08-6566-6445
สว. พ.ต.ท. เจษฎ�   ชมเชิงแพทย์ 0-2142-1073 08-1840-7607
สว. พ.ต.ท. ลิขิต   ถนอมเชื้อ 0-2142-1073 08-1733-4073
สว. พ.ต.ท. สุวัฒชัย   ศรีทองสุข 0-2142-1073 08-9107-5773

กองก�ากับการ 1       โทรส�รกล�ง 0-2143-9041

พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ชลลด�   เชี่ยวช�ญ 0-2142-1073 08-1847-5763
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง นลินี   เชี่ยวน้อย 0 2142 1073 08-7916-8340
กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. กิตติศัพท์   ทองศรีวงศ์ 0-2142-1074 08-5047-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�น�จ  ก�หลง 0-2142-1074 08-1682-3301
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภ�ดล   จันทร์ดอน 0-2142-1074 08-8561-3676
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมภพ   ศิริไพพรรณ 0-2142-1074 08-1643-4959
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   แก้วก๊อ 0-2142-1074 08-9924-2589
สว. พ.ต.ท. ทศพล   จันทรสูตร 0-2142-1074 08-1312-1553
สว. พ.ต.ท. ภัทรกร   ข�วนวล 0-2142-1074 08-9500-3667
สว. ร.ต.อ. ศุภกร   ตังคะประเสริฐ 0-2142-1074 09-0982-0586
สว. พ.ต.ท. ศักรินทร์   ไม้น้อย 0-2142-1074 08-1529-2903

กองก�ากับการ 3      โทรส�รกล�ง 0-2143-7944
ผกก. พ.ต.อ. ธนรัฐ   รุ่งโรจน์ดี 0-2142-1075 [21075] 08-3136-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิช�   จำ�ป�วัลย์ 0-2142-1075 [21075] 08-1170-5999
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�ยชล   ทิมสิน 0-2142-1075 [21075] 08-5364-2224
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไตรรงค์   ชัยชนะ 0-2142-1075 [21075] 08-6159-6419
สว. พ.ต.ต. อรรถพงษ์   นกขุนทอง 0-2142-1075 [21075] 08-1132-4258
สว. พ.ต.ท. สิทธิชัย   ก�รินทร์ 0-2142-1075 [21075] 09-0909-0063
สว. พ.ต.ท. วีระพงษ์   หอมหวล   0-2142-1075 [21075] 09-8323-9989
สว. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   พุ่มทอง 0-2142-1075 [21075] 08-7989-9355

กองก�ากับการ 4      โทรส�รกล�ง 0-2143-7945
ผกก. พ.ต.อ. สมควร   พึ่งทรัพย์ 0-2142-1076 [21076] 08-1985-2945
รอง ผกก. พ.ต.ท. มรกต   แสงสระคู 0-2142-1076 [21076] 08-7707-0700
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศรีสุวรรณ   ดีมีวงษ์ 0-2142-1076 [21076] 08-5441-4666
พงส.ผทค. พ.ต.อ. มนัส   ทองสีม่วง 0-2142-1076 [21076] 08-6603-5514
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จตุภูมิ   รักษ�ภักดี 0-2142-1076 [21076] 08-1875-2568
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริยรัฐ   หิรัญวัชร์ธร�กุล 0-2142-1076 [21076] 08-1354-9366
สว. พ.ต.ท. ปิติทัต   กงทอง 0-2142-1076 [21076] 08-1565-1070
สว. พ.ต.ท. ณรงค์พล   พิมลศิริ 0-2142-1076 [21076] 08-6306-7777
สว. พ.ต.ท. ภ�ณุพงษ์   กะระกล   0-2142-1076 [21076] 08-1985-4453
สว. พ.ต.ท. ยศรังสรรค์   เอกภ�พันธ์ 0-2142-1076 [21076] 09-2610-1289
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กองก�ากับการ 5      โทรส�รกล�ง 0-2143-7946
ผกก. พ.ต.อ. อริยพล   สินสอน 0-2142-1077 08-1937-8859
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   สงวนสุข   0-2142-1077 08-9122-3258
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุกฤต   มังคละสวัสดิ์ 0-2142-1077 08-0515-1536
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพรินทร์   แจ่มจำ�รัส 0-2142-1077 08-5280-7191
สว. พ.ต.ท. คมสันต์   กันห� 0-2142-1077 08-0550-8500
สว. พ.ต.ท. พรเทพ   ชุมแสง 0-2142-1077 08-1595-1199
สว. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   ติระพัฒน์ 0-2142-1077 08-0200-0122
สว. พ.ต.ต. เรวัตร   ไกรทอง 0-2142-1077 08-1608-3595

กองก�ากับการ 6

ผกก. พ.ต.อ. สง่�   ธีรศรัณย�นนท์ 0-2142-1069 08-6897-6666
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   ลิจฉวีร�ช 0-2142-1069 08-7973-4747
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัครเดช   เกตุเอี่ยม 0-2142-1069 08-6412-7737
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เสวก   ประภ�สะสุตร์ 0-2142-1069 08-1751-4594
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ขวัญชัย   จวงตะคุ 0-2142-1069 08-3807-0207
สว. พ.ต.ต. จีรเดช   กลีบบัว 0-2142-1069 08-8619-0621
สว. พ.ต.ต. พิษณุ   เตรียมดี 0-2142-1069 09-6441-5558
สว. พ.ต.ท. ป�ณัฏฐ์ภูมิ   อัครเดชะนนท์ 0-2142-1069 08-6566-5539
สว. พ.ต.ต. สมเจตน์   ถือแก้ว 0-2142-1069 08-9477-1830

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
Economic	Crime	Suppression	Division	
84   ถนนสาธรเหนือ  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

รรท.ผบก. พ.ต.อ. สรรักษ์   จูสนิท 0-2237-7535 08-1813-3170
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิเศษ   เกตุพันธ์ 0-2237-7535 08-1834-8313
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติศักดิ์   ปล�ทอง 0-2237-7535 08-1374-5917
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณพวัฒน์   อ�รย�งกูร 0-2237-7535 08-1700-7345
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   ลีล�สวัสดิ์ 0-2237-7535 08-1852-8001
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีวัฒน์   วัฒน์นครบัญช� 0-2237-7535 08-1621-4114

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อุดร   แก้วสุขศรี 0-2234-1067 08-4355-5433
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทิตวีร์   เอี่ยมสอ�ด 0-2233-1583 08-4733-9669
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พิทย�   อินอำ�พันธุ์ 0-2233-1583 08-1408-2315
สว. พ.ต.ต. เพิ่มศักดิ์   แสงด�ร� 0-2238-4820 [1306] 08-1782-0897
สว. พ.ต.ต. สุรวัช   สัตย�กุล 0-2233-1583 08-3676-1974



สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 ✆ 645

บช.ก.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว. พ.ต.ท. วิสุทธิ์   วัฒนสิน 0-2234-1067 [1309] 08-1823-8531
สว. พ.ต.ท.หญิง อรทัย   แสงสกุล 0-2234-0283 [1310] 08-6079-7914
สว. พ.ต.ต. วิริทธิ์พล   เสงี่ยมพงษ์ 0-2233-1583 08-6629-0730

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   กัลย�วัฒนเจริญ 0-2347-1347 09-5595-1956
พงส.ผนค.  พ.ต.อ. สมช�ย   เผ่�ไทย 0-2347-1347 08-1407-7949
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนพลภรณ์   ชัยเพชรโยธิน 0-2347-1347 08-1306-4949
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิตติโชติ   เพ็ญจำ�รัส 0-2347-1347 08-1733-5193
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภีมพจน์   น้อมชอบพิทักษ์ 0-2347-1347 08-0806-9119
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัณณ์นพ   อิ่มอุดม 0-2347-1347 08-5334-9994
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิตินันทน์   นวนทอง 0-2347-1347 08-1584-0483
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภูวิเทพ   ปฐมวร�วุฒิ 0-2347-1347 08-9927-6961
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยศวัจน์   เส�โมก 0-2347-1347 09-0890-8726
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สรรเสริญ   ศิริประเสริฐกุล 0-2347-1347 08-5910-1999
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิชัย   น�ขันดี 0-2347-1347 08-6891-5591
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อดิศักดิ์   เหล่�ดี 0-2347-1347 08-9058-1018
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ปัญจนัฐ   นกร่อน 0-2347-1347 08-1742-2329
พงส.ผนก. พ.ต.ต. กริช   เพ็ชรสิม�ลัย 0-2347-1347 08-9440-0245
สว. พ.ต.ท. นรเดช   เตชะกุลพงศ์ 0-2347-1347 08-3130-4949
สว. พ.ต.ท. สัณหกช   เกศ�กิจ 0-2347-1347 08-5352-5151
สว. พ.ต.ต. คณ�เดช   คณ�ส�คร 0-2347-1347 08-4645-6445
สว. พ.ต.ท. ส�กล   รัศมีบรรพตกุล 0-2347-1347 08-6119-2665

กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์เดช   กมลบุตร 0-2234-1067 08-1808-0707
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมเมธ   สมย� 0-2235-4106 08-6619-8308
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   มโนทัย 0-2235-4106 09-9449-1459
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ล�วัณย์วิสุทธิ์ 0-2235-4106 08-1636-4031
รอง ผกก. พ.ต.ท. เด่นหล้�   รัตน์กิจ 0-2235-4106 08-1630-2090
พงส.ผทค. พ.ต.อ. วงศ์ปกรณ์   เปรมกุลนันท์ 0-2235-4106 08-1611-8278
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วินัย   อ้นทนิกูล 0-2235-4106 08-1826-6595
สว. พ.ต.ต. ชย�นนท์   ทองแถม 0-2235-4106 08-9228-9696
สว. พ.ต.ท. ศุภเสริฐ   ภู่ประเสริฐ 0-2235-4106 08-9444-7447
สว. พ.ต.ต. วันเผด็จ   จันยะรมณ์ 0-2235-4106 08-9411-5636
สว. พ.ต.ท. วิทย�   วรสุวรรณรักษ์ 0-2235-4106 08-6323-1553
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พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วัชรชัย   ด้วงทอง 0-2235-4106 08-1613-2736
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุสิทธิ์   อินตร� 0-2235-4106 08-1424-4652
พงส.ผนพ. พ.ต.ต. คีระวัส   เที่ยงไธสง 0-2235-4106 08-9245-5754
พงส.ผนก. พ.ต.ท. จักรพงษ์   มหิสนันท์ 0-2235-4106 08-3249--3683
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อรรณพ   ลิมปิโรจนฤทธิ์ 0-2235-4106 08-1372-9614

กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. อภิวิชญ์   ภัทรกุล 0-2235-2810 08-1555-5546
รอง ผกก. พ.ต.ท. กรด   ประชุมสุข 0-2235-2810 08-0053-3538
รอง ผกก. พ.ต.ท. พลชัย   กิจกุลธนันต์ 0-2235-2810 08-7979-4242
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุภ�พ   วิศรัมวัน 0-2235-2810 08-1828-0176
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมปพน   ช�วกำ�แพง 0-2235-2810 08-1633-8992
พงส.ผทค. พ.ต.อ. เถลิง   พิษณุวงษ์ 0-2235-2810 08-1823-5032
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุธีร์   มัลลิกะม�ลย์ 0-2235-2810 08-9785-8502
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปิยะ   ด้วงพิบูลณ์ 0-2235-2810 08-1826-9898
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กิตติชนม์   สมบุญน� 0-2235-2810 08-9893-2543
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วันชัย   ม�กเจริญ 0-2235-2810 08-1806-6730
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภ�นุวัธน์   เลิศสุข 0-2235-2810 08-7665-5542
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   ธรรมส�ส์น 0-2235-2810 08-9126-1991
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เทียนชัย   เลิศมณีทวีทรัพย์ 0-2235-2810 08-9512-7707
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักรกฤช   บัวรอด 0-2235-2810 08-1887-0047
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวลิต   ชวลิตพงศ์พันธุ์ 0-2235-2810 08-1314-8077
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. บุญโฮม   เหล่�ม�ล� 0-2235-2810 08-1819-0393
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   รัฐมั่น 0-2235-2810 08-6500-4952
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุริย�   วริวงษ์ 0-2235-2810 08-1736-1633
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พลกฤต   ภูไชยศิลป์ 0-2235-2810 08-3956-7461
พงส.ผนก. พ.ต.ท. กิตติ   ไชโย 0-2235-2810 08-1353-3854
สว. พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์   เอกต�แสง 0-2235-2810 08-9914-1615
สว. พ.ต.ท. หฤษฎ์   คำ�จุมพล 0-2235-2810 08-3241-1149
สว. พ.ต.ท. นที   ลมูลปลั่ง 0-2235-2810 08-9110-6703
สว. พ.ต.ต. นิติธร   ตติชย�นนท์ 0-2235-2810 08-0111-1579

กองก�ากับการ 4

ผกก. พ.ต.อ. ธีระ   ทองระยับ 0-2233-5501 08-1984-4949
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรวัฒน์   อังศุม�ลี 0-2233-5501 08-1319-3737
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดิเรก   รุ่งเรือง 0-2233-5501 08-1686-3797
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�วุธ   ตันกุล 0-2233-5501 08-5660-3147
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐกิตติ์   มีสุข 0-2233-5501 08-1314-8630
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปัญญ�วุฒิ   แสนทวีสุข 0-2233-5501 08-9478-8854
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. วรวัฒน์   อังศุม�ลี 0-2233-5501 08-1319-3737
พงส.ผทค.  พ.ต.อ.หญิง ณภัชนันท์   กวยรักษ� 0-2233-5501 08-1668-1978
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   จิตต์สอ�ด 0-2233-5501 08-1611-0313
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. ชัยยศ   อนุภ�พพันธ์ 0-2233-5501 08-1850-8625
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. พลอย   แสงส�ย 0-2233-5501 08-1801-2875
พงส.ผนพ.  พ.ต.ท. ชัยวัฒน์   ช่�งสลัก 0-2233-5501 08-5055-4756
พงส.ผนก.  พ.ต.ท. น�วิน   ทองสง่� 0-2233-5501 08-0900-7173
พงส.ผนก.  พ.ต.ต. วิกร   เชือกจอหอ 0-2233-5501 08-8536-3355
พงส.พนก.  พ.ต.ต. เริงชัย  ชุดพิม�ย 0-2233-5501 08-1711-1135
พงส.พนก พ.ต.ต. สุทธิพงษ์   คำ�น�น 0-2233-5501 08-1929-8464
พงส.พนก.  พ.ต.ต.หญิง ฐิติฉัตร   ศิริพ�นิช 0-2233-5501 08-1850-6807
พงส.พนก. พ.ต.ต.หญิง ศุภรด�   วุฒิธน�พร 0-2233-5501 08-6718-8115
สว. พ.ต.ท. ประทีป   ชูศรี 0-2233-5501 08-6326-6372
สว. พ.ต.ท. ตรีณัตน์   ชิวปรีช� 0-2233-5501 08-4663-8866
สว. พ.ต.ต. ฉัตรชัย   ใบใหญ่ 0-2233-5501 08-1588-8236
สว. พ.ต.ต. อดิช�ต   อมรประดิษฐ์ 0-2233-5501 08-4986-6660

กองก�ากับการ 5

ผกก. พ.ต.อ. วชิระ   พย�น้อย 0-2237-7535 [2707] 08-1851-7504
รอง ผกก. พ.ต.ท. พสิษฐ์   พิมพ์สุรโสภณ 0-2237-7535 [2707] 08-1988-9009
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกริกศิษฐ์   เนียมนัตฐ์ 0-2237-7535 [2707] 08-1755-9192
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรกริช   ใจดี 0-2237-7535 [2707] 08-6309-8145
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรศักดิ์   พิทย�รัตน์ 0-2237-7535 [2707] 08-1648-3116
พงส.ผทค. พ.ต.อ. พัฒน�   ฉ�ย�วัฒน์ 0-2237-7535 [2707] 08-5265-1943
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พิภพ   วงศ์วัตถ�ภรณ์ 0-2237-7535 [2707] 08-6306-9911
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์   ถนอมสินอนันต์ 0-2237-7535 [2707] 08-9138-8876
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุเมธ   โสดสงค์ 0-2237-7535 [2707] 08-1929-6152
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศ์พจน์   ธรรม�กุลวิชช์ 0-2237-7535 [2707] 08-9112-7688
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ยุทธชัย   จรุงเรืองเกียรติ 0-2237-7535 [2707] 08-1552-0576
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วีรยุทธ   เรืองเทพ 0-2237-7535 [2707] 08-1694-9566
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมช�ย   โพธิ์สุวรรณ 0-2237-7535 [2707] 08-1347-8378
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ตรี   เงินยวง 0-2237-7535 [2707] 08-2566-2977
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วิวัฒน์   โอว�ทตระกูล 0-2237-7535 [2707] 08-1622-4522
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สว. พ.ต.ท. จิรเดช   พรหมรักษ� 0-2237-7535 [2707] 08-1640-7238
สว. พ.ต.ท. ปิยะฉัตร   ณ  พัทลุง 0-2237-7535 [2707] 08-1564-6679
สว. พ.ต.ต. เสฏฐพัฒน์   ศิริวงศ์ 0-2237-7535 [2707] 06-1461-9969
สว. พ.ต.ต. ธนัยวุฒิ   กมลว�นนท์ 0-2237-7535 [2707] 08-9231-6746

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
Counter	Corruption	Division	
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร B ชั้น 4

เลขที่ 120  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์กลาง 0-2142-2633  โทรสารกลาง 0-2143-8715

www.ccd.police.go.th              E-mail :  corruption@royalthaiipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สุภธัช   ค�ำดี 0-2142-2627 09-2353-9424
รอง ผบก. พ.ต.อ. วร�ยุทธ   สุขวัฒน์ธนกุล 0-2142-2629 08-3207-1111
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิวัฒน์   ชัยสังฆะ 0-2142-2631 08-1555-4040
รอง ผบก. พ.ต.อ. คธ�   เกษรม�ล� 0-2142-2630 08-1954-5635
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักษ์   เพ็งส�ธร 0-2142-2628 08-5119-1414
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมยศ   ร่มสน 0-2142-2644 08-1649-0088
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ภูวดล   ภูมี  - 09-1887-2498

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นิทัศน์   ศรีกฤษณรักษ์ 0-2142-2645 08-1805-7373
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สิรินธร   ห้วยหงษ์ทอง 0-2142-2633 09-1164-2999
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อโนช�    อังศุสิงห์ 0-2142-2633 09-1778-9993
สว. พ.ต.ท. เด่นรัตน์   วัฒน�ภรณ์ 0-2142-2636 08-6335-2243
สว. พ.ต.ท.หญิง จติต์ประสงค์   คำ�ศรีจนัทร์ 0-2142-2634 08-5335-7548
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ล   เมืองดี 0-2142-2635 08-1554-4755
สว. พ.ต.ต. เอกพล   แสงอรุณ 0-2142-2633 08-7031-2424

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. พิรัตน์   น�สมว�ส 0-2142-2638 08-5059-9350
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ปัญญ�   กล้�ประเสริฐ 0-2142-2638 08-1350-8288
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพดล   เทียนเพิ่มพูล 0-2142-2638 08-8215-5481
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิรัตน์   พหลเวชช์ 0-2142-2638 08-5999-9948
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ภุชงค์   ศรีวิสิฐศักดิ์ 0-2142-2638 08-1696-1114
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   เดชปัญญ�วัตน์ 0-2142-2638 08-1852-5525
สว. พ.ต.ท.หญิง พิมณภัทร์   คงสืบ 0-2142-2638 08-1916-2701
สว. พ.ต.ต. สำ�ร�ญ   มงคลแก้ว 0-2142-2638 08-1420-4190
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   โพธิ์เย็น 0-2142-2638 08-1805-0483
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กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. จิรัฏฐ์   จึงภัทรนิษฐ์ 0-2142-2639 08-1858-6685
พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุชิน   อร่�มรณชิต 0-2142-2639 08-4212-8555
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประพันธ์   อยู่เจริญดี 0-2142-2639 0-81851-7504
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมโภชน์   แดงปุ่น 0-2142-2639 08-0446-5599
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ประเสริฐภ�กร   0-2142-2639 08-3273-6415
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนุศักดิ์   โกษฐ์เพชร 0-2142-2639 08-1847-5343
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วสวัตติ์   จำ�ป�มูล 0-2142-2639 08-1466-0562
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รังสรรค์   โพธิ์แสง 0-2142-2639 08-1907-3759
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ไพโรจน์   เรืองทิพย์ 0-2142-2639 08-6754-6999
พงส.ผนก. ร.ต.อ. สิปปภ�ส   จ�ดคล้�ย 0-2142-2639 09-5603-9688
สว. พ.ต.ท. ถิรภัทร   ภัททิยธนส�ร 0-2142-2639 08-2898-4883
สว. พ.ต.ท. นนท์ว�ณัฐกริช   กลิ่นพงศ์ 0-2142-2639 08-1558-9211
สว. พ.ต.ต. ธนกฤต   กองดำ� 0-2142-2639 08-9234-2899

กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. ชำ�น�ญเดช   แตงจุ้ย 0-2142-2640 09-5789-7892
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ทนงศักดิ์   กำ�แพงนิล 0-2142-2640 08-1259-7660
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชฏฐพร   วรผลึก 0-2142-2640 08-6351-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�เริง   กล่อมจิตร์ 0-2142-2640 09-4352-1115
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศุขะเกศ   ม�กดวงเทียน 0-2142-2640 08-9895-5334
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมพล   กองทุ่งมน 0-2142-2640 08-1348-5224
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุวิตร   ใจทน 0-2142-2640 08-1915-7359
พงส.ผนก. พ.ต.ต. ติณณภพ   วิชนีลักษณ์ 0-2142-2640 08-2655-7557
สว. พ.ต.ต. อรรถพล   เกิดคง 0-2142-2640 08-6336-9760
สว. พ.ต.ท. ธีรเมธ   ทองข�ว 0-2142-2640 08-7076-7575
สว. พ.ต.ท. สุวัช   วงษ์ฉิม 0-2142-2640 08-9983-5934

กองก�ากับการ 4

ผกก. พ.ต.อ. บุญฤทธิ์   ศรีวิจิตร 0-2142-2641 08-1987-6543
พงส.ผทค. พ.ต.อ. อนันต์  กลมทุกสิ่ง 0-2142-2641 08-6393-7592
รอง ผกก. พ.ต.ท. พสิษฐ์   เก็งทอง 0-2142-2641 08-1927-3186
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภรัญโรจน์   เจริญวุฒิลักษณ์ 0-2142-2641 08-6781-5881
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อรชัย   กุมจันทึก 0-2142-2641 08-2457-2506
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประจักษ์   พงษ์ปรีช� 0-2142-2641 08-9980-9680
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ปริญญ�   ป�ละ 0-2142-2641 08-1251-1381
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ชัชชัย   เพชรอำ�พร 0-2142-2641 08-1255-7055
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงษ์เทพ   ทรัพย์ศรี 0-2142-2641 08-6334-1630
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สว. พ.ต.ท. ณรงค์กร   พรหมประสิทธิ์ 0-2142-2641 08-9183-9000
สว. ร.ต.อ. ณัฐพล   รัตนมงคลศักดิ์ 0-2142-2641 08-1780-4561
สว. ร.ต.อ. พงศ์ปณต   บัวแก้ว 0-2142-2641 08-1906-4066
สว. พ.ต.ต. สุช�ติ   พลเมืองดี 0-2142-2641 08-9145-2374

กองก�ากับการ 5

ผกก. พ.ต.อ. วิรัตน์   ก�รดี 0-2142-2642 08-1935-3984
พงส.ผทค. พ.ต.อ. จักร�วุธ   วัฒนศิริ 0-2142-2642 08-1824-5785
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธย� 0-2142-2642 08-1859-4456
รอง ผกก. พ.ต.ท. เจนวุฒิ  แสงสว่�ง 0-2142-2642 08-1441-1168
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุมน   ล�วะป�น� 0-2142-2642 08-9824-2551
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กรณ์   จัตตุล�ภ� 0-2142-2642 08-9666-0363
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   พิมพกันต์ 0-2142-2642 08-1378-0188
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ม�โนชญ์   อุปสินธุ์ 0-2142-2642 08-4142-6698
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ศิริพงศ์   ประมวลม� 0-2142-2642 09-2538-0009
สว. พ.ต.ท. สุวัฒ  แสงโพลง 0-2142-2642 08-4142-6698
สว. พ.ต.ท. กลกร   รวบรวม 0-2142-2642 08-1659-5777
สว. พ.ต.ท. สุภ�รัตน์   คำ�อินทร์ 0-2142-2642 08-1193-1271

กองก�ากับการ 6

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐก�ญจน์   จีนะวัฒน์ 0-2142-2643 08-1922-6386
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธรรมศักดิ์   ต่อมหล้� 0-2142-2643 08-6033-0909
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทรงกลด   โลหะศิริ 0-2142-2643 08-1373-5307
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระชัย   วิชัยธนพัฒน์ 0-2142-2643 08-1839-2239
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เชิดชัย  ดำ�พะธิก 0-2142-2643 08-1486-6491
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ศิริพร   พบูประภ�พ 0-2142-2643 08-6896-9726
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เนียมเล็ก 0-2142-2643 08-6543-1441
พงส.ผนก. พ.ต.ท. พงศพัศ  วัชระไชยโยธินกุล 0-2142-2643 08-6344-5284
พงส.ผนก. พ.ต.ท. วีรยุทธ   ต�ฮ� 0-2142-2643 08-1969-1511
สว. พ.ต.ท. แปลก   เป็งวงศ์ 0-2142-2643 08-9755-0694
สว. พ.ต.ท. พีรพัทธ   บุญพุทธ 0-2142-2643 08-2866-9988
สว. พ.ต.ท. รัชพล   ลิ้มติ้ว 0-2142-2643 08-1829-8348

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผดิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค
Consumer	Protection	Police	Division
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สายด่วน 1135   www.consumer.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สมชำย   ทองศรี 0-2142-1051 08-1810-2666
รอง ผบก. พ.ต.อ ไพฑูรย์   คุ้มสระพรหม  - 08-1615-1699
รอง ผบก. พ.ต.อ. อังกูร   คล้�ยคลึง  - 08-1643-9039
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รอง ผบก. พ.ต.อ. วัฒน�   แก้วดวงเทียน  - 08-1807-9915
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัช   ปิ่นประยงค์  - 08-8477-3636
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. จิรพัฒน์   เขียวศิริ  - 08-1410-3139

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์   คำ�ป�เชื้อ 0-2142-1041 08-1303-0707
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ   ชุมชู 0-2142-1041 08-9816-4800
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จุฬ�ลักษณ์   วรรณ� 0-2142-1041 08-1913-2743
สว. พ.ต.ท.หญิง สมหม�ย   ทองหน้�ศ�ล 0-2142-1041 08-6699-9615
สว. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์   พึ่งแย้ม 0-2142-1042 08-6087-8833
สว. พ.ต.ท. สัตตเมธ   ใจแก้ว 0-2142-1043 08-1774-8023
สว. พ.ต.ท.หญิง จันทร�   ขำ�เนตร 0-2142-1044 08-7927-5244

กองก�ากับการ 1  โทรศัพท์กล�ง 0-2142-1046  
ผกก. พ.ต.อ. กุณฑล   ฉล�ดแพทย์ 0-2142-1046 08-1597-3350
รอง ผกก. พ.ต.ท. มงคล   อุดมคำ�ใบ 0-2142-1046 08-1855-6640
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพล   ลิปิพันธ์ 0-2142-1046 08-1751-5551
สว. พ.ต.ท.หญิง ธัณย์สิต�   สุวรรณธีรรัฐ 0-2142-1046 08-9834-7670
สว. พ.ต.ท. พรรณเกษมสัณห์   เผือกศรี 0-2142-1046 09-4193-5351
สว. พ.ต.ท. สุวัฒน์   รุ่งทรัพย์สมบัติ 0-2142-1046 08-6303-8611
สว. พ.ต.ท. จักรพันธ์   จันวน� 0-2142-1046 08-1896-9484
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   วัฒนแสงประเสริฐ 0-2142-1046 08-1854-2966
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิติพัฒน์   วุฒิบุณยสิทธิ์ 0-2142-1046 08-9499-7874
พงส.ผนก พ.ต.ท. นำ�ชัย   ยกย่องกุล 0-2142-1046 08-1361-2911
พงส.ผนก. ร.ต.อ. ทินกรณ์   จรบุรมย์ 0-2142-1046 08-3701-7243

กองก�ากับการ 2  โทรศัพท์กล�ง 0-2142-1047  

ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   วิจิตรทัศน�  0-2142-1047 08-1911-9335
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ธนัท   แสงตันชัย 0-2142-1047 08-1816-3504
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิษณุ   เบี้ยแก้ว 0-2142-1047 08-6119-5252
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรมนิตย์   บุญเพ็ญ 0-2142-1047 08-9925-7157
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. แมน   รัตนโมร� 0-2142-1047 08-1422-5346
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อนันต์   กิตติคุณสถ�พร 0-2142-1047 08-1446-1047
สว. พ.ต.ท. พิศฐ์ศักดิ์   มนตลักษณ์ 0-2142-1047 08-4765-4541
สว. พ.ต.ต. อชิรวัตติ์   ถ�วรเจริญวัฒน์ 0-2142-1047 09-3998-9553
สว. พ.ต.ต. ทศพร   หงษ์ทอง 0-2142-1047 08-9986-9190
สว. ร.ต.อ. ก�นต์กนิษฐ์   จงประเสริฐ 0-2142-1047 08-9116-1160
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กองก�ากับการ 3  โทรศัพท์กล�ง 0-2142-1048  
ผกก. พ.ต.อ. ชนันนัทธ์   ส�รถวัลย์แพศย์ 0-2142-1048 08-1566-5666
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ประเจต   ภ�พสมุทร 0-2142-1048 08-1844-2891
รอง ผกก. พ.ต.ท. ก่อเกียรติ   รุ่งสังข์ 0-2142-1048 08-9428-0015
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปองภพ   เศรษฐ�จินด� 0-2142-1048 08-1250-9669
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จ�ตุรนต์   ทัศน์เอี่ยม 0-2142-1048 08-1842 9165
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   เชื่อมสกุลรัตน์ 0-2142-1048 08-1470-0475
สว. พ.ต.ท. อดิเรก   ทองแกมแก้ว 0-2142-1048 08-1107-8555
สว. พ.ต.ท. วีระพงษ์   คล้�ยทอง 0-2142-1048 08-1988- 9927
สว. พ.ต.ท. คมสัน   ศรีงิ้ว 0-2142-1048 08-1335-1510
สว. พ.ต.ต. อดิศร   ทองปิ่น 0-2142-1048 08-7817-6281

กองก�ากับการ 4       โทรศัพท์กล�ง    0-2142-1049            
ผกก พ.ต.อ. ทรงโปรด   สิริสุขะ 0-2142-1049 08-6444-4415
พงส.ผทค. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   พูลสวัสดิ์ 0-2142-1049 08-1485-0888
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉัตรมงคล   วศินอมร 0-2142-1049 08-1932-2442
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิทัศน์   จิตตวิทย�นุกูล 0-2142-1049 08-6307-4706
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   พิมพ์ศรี 0-2142-1049 08-1625-3455
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สง่�   เอี่ยมง�ม 0-2142-1049 08-9174-4544
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ณรงค์   อำ�ภ�ภัย 0-2142-1049 09-9183-5551
พงส.ผนก. พ.ต.ท. รังษิต   ทะริยะ 0-2142-1049 08-9900-6557
สว. พ.ต.ท. เอกรัตน์   ทัศเจริญ 0-2142-1049 08-9770-0618
สว. พ.ต.ท. สวิก   นุชเจริญผล 0-2142-1049 08-1761-9801
สว. พ.ต.ท. พยม   พูลเขตรกิจ 0-2142-1049 09-2251-2519
สว. พ.ต.ท. อภิชัย   ไลออน 0-2142-1049 08-6157-5775

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี		
Technology	Crime	Suppression	Division
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 4 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์กลาง 0-2142-2555  โทรสารกลาง 0-2143-8447

Web Site : www.tcsd.in.th

ผบก. พล.ต.ต. ศิริพงษ์   ติมุลำ 0-2142-2626 08-1842-1655
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมพร   แดงดี 0-2142-2611 08-1838-5065
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รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�ณุวัฒน์   ร่วมรักษ์ 0-2142-2575 08-5119-7777
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพบูลย์   น้อยหุ่น 0-2142-2607 08-1208-8877

รอง ผบก. พ.ต.อ. อรรณพ   รัตนอุบล 0-2142-2616 08-1641-9593
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง สุธิส�  พลอยบุตร 0-2142-2608 08-9693-4245

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธีระพันธุ์   สุคนธ์พันธุ์ 0-2142-2603 09-1551-5195
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นฤมล   ทองสอ�ด 0-2143-1553 08-4874-9449
สว. พ.ต.ท. กังว�ล   ศรีวิไล 0-2142-2597 08-9675-5756
สว. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�รัตน์   วิเศษสิงห์ 0-2143-1551 09-0573-8600
สว. พ.ต.ต. ส�ม�รถ   เทพมณี 0-2143-1550 08-3554-1944
สว. พ.ต.ต. บรรณพงศ์   เก่งเรียน 0-2143-1552 08-3997-7744

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ยศวีร์   พรพีรพ�น 0-2142-2604 08-9768-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรัชต์ศรุต   วัชรธนโยธิน 0-2143-1554 08-1984-8811
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   ม�กเจริญ 0-2143-1554 08-1371-8574
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ธร�ธิป   รังรักษ์ 0-2143-1554 08-8616-1718
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุพจน์   คำ�วงศ์ษ� 0-2143-1554 08-7351-4646
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เจริญ   นะจันต๊ะ 0-2143-1554 08-1770-8269
พงส.ผนก. พ.ต.ท. เมธี   เล�หะเมธี 0-2143-1554 08-6337-5647
สว. พ.ต.ท. สุพจน์   หน่อคำ� 0-2143-1554 08-1835-7711
สว. พ.ต.ต. ปร�กรม   ว�รุณประภ� 0-2143-1554 08-5333-5555
สว. พ.ต.ต. ภีมพศ   เกตุเทศ 0-2143-1554 08-5446-0460
สว. ร.ต.อ. ปฐมพงษ์   ศิลปสุข 0-2143-1554 08-6290-3113

กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. ศิริวัฒน์   ดีพอ 0-2142-2605 08-4533-5656

รอง ผกก. พ.ต.ท. ศักดิ์สะท้�น   เปรื่องชะนะ 0-2142-2582 08-5195-6453
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชรพันธ์   ศิริพ�กย์ 0-2142-2582 08-1577-1177
พงส.ผทค. พ.ต.ท. วศิน   จินตเสถียร 0-2142-2582 08-7801-3888
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ปรีช�   จันทร์มณี 0-2142-2582 08-6974-3113
สว. พ.ต.ท. ปัถย์ภวิศ   วงษ์พินิจ 0-2142-2582 08-1648-5407
สว. พ.ต.ท. ธนกฤต   สม�นหัตถ์ 0-2142-2582 08-9815-2025
สว. พ.ต.ท. ภัททสักก์   ธนสุก�ญจน์ 0-2142-2582 08-1414-6448
สว. ร.ต.อ. พงศกร   ตันอ�รีย์ 0-2142-2582 08-6616-1997
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กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. โอฬ�ร   สุขเกษม 0-2142-2598 08-9925-7223
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดำ�รงศักดิ์   อ่อนต�  0-2142-2598 08-1641-6792
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   บวรกิจประเสริฐ 0-2142-2598 08-5722-2345
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศร�วุฒิ   โชติสุวรรณ 0-2142-2598 08-7922-1922
พงส.ผทค. พ.ต.ท. ณรงค์   แม้นเหมือน 0-2142-2598 08-1865-9039
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อุทัย   เหล่�สิล 0-2142-2598 08-5812-7550
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สัณห์เพชร   หนูทอง 0-2142-2598 08-1946-2965
สว. พ.ต.ท. รัฐศ�สตร์   ไชยพลี 0-2142-2598 08-7643-9900
สว. พ.ต.ท. ไพรัช   พรมวงศ์ 0-2142-2598 08-9494-9911
สว. พ.ต.ท. เกียรติก้อง   ทองคำ� 0-2142-2598 09-1465-4651
สว. พ.ต.ท. พิเชษฐ์   คำ�ภีร�นนท์ 0-2142-2598 08-8987-4065
สว. พ.ต.ท. วรพงษ์   เรือนชุ่มเชย 0-2142-2598 08-7197-5858
สว. พ.ต.ต. วรรณสิณ   พูนเดช 0-2142-2598 08-4114-8868

กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ผกก. พ.ต.อ. นิพนธ์   ทองแสงบุญญ� 0-2142-2615 08-1638-9250
รอง ผกก. พ.ต.ท. สันติพัฒน์   พรหมะจุล 0-2142-2615 09-2479-4559
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธน�กร   วงศ์สิริลักษณ์ 0-2142-2615 08-6922-3223
สว. พ.ต.ท. สัตย�   เสโลห์รังษี 0-2142-2615 08-1712-7500
สว. พ.ต.ท. ณัฐพสิษฐ์   เอกมฤเคนทร์ 0-2142-2615 08-3708-7171
สว. พ.ต.ท. นันทวุฒิ   รอดมณี 0-2142-2615 08-6060-0200
สว. พ.ต.ต. เผ่�ภูมิ   สมหม�ย 0-2142-2615 08-5166-3796

บันทึก
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กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด

Narcotics Suppression Bureau

88 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-8 โทรสารกลาง 0-2521-8279

Web Site : www.thaidrugpolice.com      E-mail : nsbmaster@hotmail.com

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. เรวัช   กลิ่นเกษร 0-2521-8009-10 [304] 08-4800-3535
รอง ผบช. พล.ต.ต. ศุภกิจ   ศรีจันทรนนท์ 0-2521-8023 [319] 08-1849-4332
รอง ผบช. พล.ต.ต. ธนพล   สนเทศ 0-2521-8022 [314] 08-3083-8372
รอง ผบช. พล.ต.ต. ชินภัทร   ส�รสิน 0-2521-8024 [312] 08-1840-1010
รอง ผบช. พล.ต.ต. สมพงษ์   ชิงดวง 0-2521-8026 [317] 08-1642-1456
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. สมศักดิ์   โอภำสเจริญกิจ 0-2521-8276 [322] 09-4256-6595
นว. (สบ 2) พ.ต.ต. สมบูรณ์   ทองท� 0-2521-8009-10 [304] 08-4161-5171

กองบังคับการอ�านวยการ       General Staff Division 
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8028         โทรสารกลาง 0-2521-8039

ผบก. พล.ต.ต. กริช   กิติลือ 0-2521-8028 [401] 08-9755-8060
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   วรรณสิริวิไล 0-2521-8070 [433] 08-1883-7322
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิศิษฐ   ลัทธิวงศกร 0-2521-8079 [406] 08-9536-8616
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุรักษ์   ช�ติสุวรรณ 0-2521-8030 [405] 08-1828-3420
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. ธนัช   ชัยส�ร 0-2521-8027 [403] 09-2915-1599

ฝ่ายธุรการและก�าลังพล        โทรศัพท์กล�ง 0-2521-8036         โทรส�รกล�ง 0-2521-8033  
ผกก. พ.ต.อ.หญิง ว�ทินี   อนุกูล 0-2521-8035 [414] 08-1848-4211
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส�ม�รถ   ทรัพย์มูล 0-2521-8034 [413] 08-9238-2420
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนัญชัย   นิลศรี 0-2521-8032 [412] 08-1928-7509
สว. พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ   ศรีจันทร์ 0-2521-8036 [418] 08-1711-4361
สว. พ.ต.ท. จิรพงษ์   คำ�มี 0-2521-8039 [417] 08-1885-6766
สว. พ.ต.ต.หญิง กฤษณ�    จิยิพงศ์ 0-2521-8037 [434] 08-6880-9342

ฝ่ายยุทธศาสตร์        โทรศัพท์กล�ง 0-2521-8083          โทรส�รกล�ง  0-2521-8031  
ผกก. พ.ต.อ. สัณฑภวิษย์   ม�กช่วย 0-2521-8078 [459] 08-1869-4443
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชลิด�   สกุลโชติ 0-2973-5303 [451] 08-1899-5293
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ พมิพ์พชิช�   ธรรมจกัรส�ร 0-2973-5302 [450] 08-6525-4953
สว. พ.ต.ท. จักรภพ   ศรีหน� 0-2521-8083 [452] 08-1110-2999
สว. พ.ต.ต. ฉก�จ   เล็กอ�ร�ม 0-2973-5305 [453] 08-1620-2106
สว. พ.ต.ท.หญิง จินด�รัตน์   ละมูลพันธ์  0-2521-8085 [455] 08-1652-5218
สว. พ.ต.ท.หญิง อัญญ�ณีย์  วิภ�กูล 0-2973-5304 [456] 08-1382-4383
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ฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง               โทรศัพท์กล�ง 0-2521-8089          โทรส�รกล�ง  0-2521-8089   
ผกก. พ.ต.อ. ชัยเกตุ   ต่อหยกสกุลชัย 0-2521-8029 [523] 08-2344-4495
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชัชฏ�   วร�นิชสกุล 0-2521-8090 [506] 08-9241-1818
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสงค์  คชรินทร์           0-2521-8091 [507] 08-1648-5764
สว. พ.ต.ท. บดีพงศ์ พันธุ์ภักดี 0-2521-8019 [502] 08-1141-3333
สว. พ.ต.ท. หิรัญ   จันทร์เชย 0-2521-8094 [513] 08-0539-1129
สว. - 0-2521-8093 [501]
ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม       โทรศัพท์กล�ง 0-2522-7764          โทรส�รกล�ง 0-2522-7770    
ผกก. พ.ต.อ.หญิง ธชก�นต์   ปัทมะศิริ 0-2522-7761 [439] 08-1612-1619
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ม�ลัย   อยู่ทองอินทร์ 0-2522-7762 [440] 08-4714-8707
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กชพร   มิลินท�งกูร 0-2522-7763 [441] 08-7935-4144
สว. พ.ต.ท. ธีรวีร์   แก้วฉีด 0-2522-7764 [444] 08-1902-4848
สว. พ.ต.ท.หญิง ป�หนัน   ศิริสัมพันธ์ 0-2522-7765 [442] 08-1713-8886
สว. พ.ต.ท. หิรัญ   จันทร์เชย 0-2522-7767 [443] 08-6633-7457

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   โทรศัพท์กล�ง 0-2521-8084          โทรส�รกล�ง 0-2521-8025
ผกก. พ.ต.อ.หญิง สมศรี   สุริยะวงศ์กุล 0-2521-9251 [509] 08-1694-6391
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิตตวัฒน�   ไชยคุณ 0-2521-8082 [519] 08-4160-6960
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วร�พร   ส�ยยศ 0-2521-8082 [505] 08-1710-6949
สว. พ.ต.ท.หญิง นิลญ�   พรมท� 0-2522-7768 [514] 08-9811-7707
สว. พ.ต.ท.หญิง สงบ   ทัศนวิภ�ส 0-2522-7769 [516] 08-1306-8039
สว. พ.ต.ท. วีระพงษ์   คำ�ทะริ 0-2521-8092 [515] 08-9122-2809
สว. พ.ต.ท.หญิง อำ�ภ�   สอนจันทร์ 0-2521-8084 [526] 08-4675-5500
ฝ่ายกฎหมายและวินัย          โทรศัพท์กล�ง 0-2522-7731-33     โทรส�รกล�ง 0-2522-7730   
ผกก. พ.ต.อ. จักรกริช   นองมณี 0-2522-7730 [445] 08-1897-5769
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยิ่งเทพ   จันทรังษี 0-2522-7731 [446] 08-1489-7222
สว. พ.ต.ต. อ�นุภ�พ   วังบุญณโลธร 0-2522-7733 [449] 08-2336-2002
สว. พ.ต.ท.หญิง ชุตินันต์   ทุมดี 0-2522-7733 [447] 08-9282-0535
สว. พ.ต.ต. บดินทร์   ร้อยกรอง 0-2522-7733 [448] 08-1991-1577
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ         โทรศัพท์กล�ง 0-2521-8086         โทรส�รกล�ง  0-2521-8277  
ผกก. พ.ต.อ.หญิง ทัศหทัย   แสงวัฒนะ 0-2521-8087 [527] 08-1642-2121
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุรัชนี   ธ�รีไทย 0-2521-8073 [520] 08-6688-2222
สว. พ.ต.ท. โกศล   พรรณพร�ว 0-2521-8086 [530] 08-9527-5106
สว. พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  วิทยศักดิ์  0-2521-8086 [528] 08-1349-4527
สว. พ.ต.ต.หญิง ฐิติย�ภรณ์  ญ�ณอุบล 0-2521-8074 [529] 08-9811-1999

ฝ่ายฝึกอบรม              โทรศัพท์กล�ง 0-2522-7759          โทรส�รกล�ง 0-2522-7756  
ผกก. พ.ต.อ. เรวัต   คติธรรมนิตย์ 0-2521-8080 [521] 08-1451-0022
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   ล้อมสมบูรณ์ 0-2522-7757 [518] 08-9682-6744
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สว. พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   ผุยพัฒน์ 0-2522-7758 [531] 08-1841-3845
สว. พ.ต.ท. เทพอ�ทิตย์   ด�ร�นนท์ 0-2522-7759 [533] 08-0606-5995
สว. พ.ต.ต. นพรัตน์   ตันติเสรีรัตน์ 0-2522-7760 [532] 08-6376-0220

กองบงัคบัการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 1  Narcotics Suppression Division 1
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8282 โทรสารกลาง 0-2521-8282   E-mail : nsb0027.21@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ทนงศักดิ์   ทั่งทอง 0-2521-8282 [203] 08-6323-8961
รอง ผบก. พ.ต.อ. อธิศวิส   กมลรัตน์ 0-2521-8285 [207] 08-1839-9595
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรวิทย์   ไวถนอมสัตว์ 0-2521-8284 [201] 08-6997-7878
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิบูลย์   กิตติอัมพ�นนท์ 0-2521-8284 [201] 08-1753-8585
รอง ผบก. พ.ต.อ. จิระศักดิ์   มีสัทธรรม 0-2521-8286 [205] 08-1943-2071
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   แสนเกื้อ 0-2521-8282 [204] 08-5107-4310

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ลด�วัลย์   แสงอรุณศิริ 0-2521-8288 [102] 09-1551-3082
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมปอง   ศรีสงวน 0-2521-8293 [106] 08-9675-5752
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐปภัสร์   เขียวส่องศรี 0-2521-8316 [109] 08-1826-9826
สว. พ.ต.ท.หญิง สมรัก   ไทรละมัย 0-2521-8291 [103] 08-9788-6025
สว. พ.ต.ต.หญิง ป�ริช�ติ   นว�วัตน์ 0-2521-8290 [105] 08-9609-6435

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. รุ่งโรจน์   อำ�ม�ตย์โยธิน 0-2521-8321 [241] 08-1812-5247
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีร�ณัติ   เกตุมี 0-2521-8321 [241] 08-9846-0314
รอง ผกก. พ.ต.ท. จรูญรัตน์   บุญเลิศ 0-2521-8321 [241] 08-6081-0189
สว. พ.ต.ท. วรกิตติ์   คูห�วันต์ 0-2521-8321 [241] 08-5043-7643
สว. พ.ต.ท. อ�นันท์จักร์   กนกนพวัชร์ 0-2927-4362-4 08-4004-4056
สว. พ.ต.ต. ทองรชฎ   เหรียญสุวงษ์ 0-2927-4362-4 08-5367-4444
กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.ท. ภวินทร์   ภ�นุม�ศ 0-2521-8309 [236] 08-6069-9669
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนะ   ลักษณะปรีช� 0-2521-8309 [236] 08-4939-9988
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดิศร   วรโชติธนัน 0-2521-8309 [236] 08-1484-5699
สว. พ.ต.ท. โชคชัย   วระศ�สคร์ 0-2521-8309 [236] 08-5062-7111
สว. พ.ต.ท. ธิติสรรค์   อุทธนผล 0-2521-8309 [236] 08-4111-1997
สว. พ.ต.ต. ช�นุ   พิมพ์หนู 0-2521-8309 [236] 08-6774-4219
กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. นนทวรรธน์   อัมร�นนท์ 0-2521-8306 [238] 08-8260-0633
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิยพันธ์   อนันต์โท 0-2521-8306 [224] 08-1979-7521
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขจรศักดิ์   กุลวุฒิ 0-2521-8306 [224] 08-1757-4703
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สว. พ.ต.ท. สิทธิชัย   ไชยเหมวงศ์ 0-2521-8306 [224] 08-1638-7975
สว. พ.ต.ท. สุวิทย์   แกล้วทนงค์ 0-2521-8306 [224] 08-1917-0603
สว. พ.ต.ท. ศิลปชัย   พร�ยมี 0-2521-8306 [224] 08-1428-8265

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. รณเดช   กลิ่นอุทัย 0-2521-8312 [111] 08-1921-4264
พงส.ผนพ. พ.ต.อ. ปฐมพร   ลือเสียง 0-2521-8296 [135] 08-1293-6186
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวลิต   สืบส�ยไทย 0-2521-8296 [135] 08-1753-1556
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. วิทย�   เปลี่ยนสมุทร 0-2521-8296 [135] 08-7824-1457
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ร�ชัน   โสตถิทัต 0-2521-8296 [135] 08-9011-9042
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิมิต   ชิตเจริญ 0-2521-8296 [135] 08-9495-8726
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชัยณรงค์   สมบูรณ์ดี 0-2521-8296 [135] 08-5245-5246
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จีรศักดิ์   ปัทมะทิน 0-2521-8296 [135] 09-2615-9112
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ชวลิต   มั่นศิลป์ 0-2521-8296 [321] 08-1259-0644
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. กฤษ   มีนุชน�รถ 0-2521-8296 [135] 08-1487-7198
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมชัย   ว�ยลม 0-2521-8296 [135] 08-6733-5799
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นิทัศน์   แก้วพระจันทร์ 0-2521-8296 [135] 08-1682-4290
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อชิระวิชญ์   วันทองพูลศิริ 0-2521-8296 [135] 08-9980-9199
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธนกฤต   จันทร์ชีระ 0-2521-8296 [135] 08-5120-3167
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ส�ธิต   พรสุรัตน์ 0-2521-8296 [135] 08-0984-1494
พงส.ผนก. พ.ต.ต. สุทธิพงศ์   อ�จวิชัย 0-2521-8296 [135] 08-3361-7903
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จักรี   โพธิ์ทวี 0-2521-8296 [135] 08-3033-9936
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง วิไลวรรณ   ทุนน�นอก 0-2521-8296 [135] 08-3025-5028
สว. พ.ต.ต. ส�คร   บุญว�ส 0-2521-8296 [135] 08-0079-6619

กองบงัคบัการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 2 Narcotics Suppression Division 2
โทรศัพท์กลาง 0-2973-4877 โทรสารกลาง 0-2973-4878    E-mail : nsb0027.31@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ไชยยำ   รุจจนเวท 0-2973-4879 [708] 08-1837-3444
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชยพจน์   ห�สุณหะ 0-2973-4734 [710] 08-1837-7999
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยโรจน์   ชัยยะ 0-2973-4740 [701] 08-1861-7766
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรศักดิ์   สุรสิทธิ์ 0-2973-4674 [712] 08-1827-3592 
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรุณ   อมรวิริยะกุล 0-2973-4741 [711] 08-1831-3631
นว. (สบ 1) ร.ต.อ. น�วิน   โกม�รทัต 0-2973-4671 [740] 08-6130-7047

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง บุศร�  จงรักชอบ 0-2973-4675 [713] 09-5564-5449
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณิชช�   สำ�อ�งกิจ  0-2973-4671 [722] 08-1773-6316
สว. พ.ต.ท.หญิง พรรณี   เริงฤทธิ์ 0-2973-4676 [706] 09-1719-7869
สว. พ.ต.ท. ปริสุทธ   ปัณฑร�งกูร 0-2973-4672 [705] 08-1640-7091
สว. พ.ต.ต. เกษม   ปั้นม� 0-2973-4737 [704] 08-1865-2234
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กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. วีระชัย   วันกนกกุล 0-2973-4731 [720] 08-6565-1313
รอง ผกก. พ.ต.ท. จ�รึก   ช่�งศรี 0-2973-4731 [720] 08-1950-9305
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชรินทร์   ป้�นสุวรรณ 0-2973-4731 [720] 08-6887-2266
สว. พ.ต.ท. นิติพัฒน์   ใจดี 0-2973-4731 [720] 08-1430-0122
สว. พ.ต.ท. ไพศ�ล   อุดมเดชชัยรัตน์ 0-2973-4731 [720] 09-0994-7365
สว. พ.ต.ต. ศักดิ์เมธ   ปร�รถน� 0-2973-4731 [720] 08-1840-1947
กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. วันชัย   อิทธิฤทธิ์ 0-2973-4729 [716] 08-1811-2679
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขจัดภัย   สังแก้ว 0-2973-4730 [716] 08-1810-6106
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชิดชนก   ทรัพย์ยิ่ง 0-2973-4730 [716] 08-1850-3528
สว. พ.ต.ท. เมธี   ชินลี 0-2973-4730 [716] 08-9841-5449
สว. พ.ต.ต. สุช�ติ   พันธ์จริต 0-2973-4730 [716] 08-6232-3906
สว. พ.ต.ต. พญ�   บุญโสด�กร 0-2973-4730 [716] 08-9847-5535
สว. พ.ต.ต. เทพสิน   สอ�ดอุตม์ 0-2973-4730 [716] 09-8010-8608
กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. เอกพัศ   พ�นุรักษ์ 0-2973-4725 [714] 08-6971-9915
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไพรวัน  ทัพวงศ์ 0-2973-4725 [714] 08-1625-0377
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรพงศ์   รุจิรดำ�รงค์ชัย 0-4232-3078 08-9254-4356
สว. พ.ต.ท. อัฐภณ   แสงช�รี 0-4232-3078 08-2211-3378
สว. พ.ต.ต. สมร   บุญไสว 0-4232-3078 08-7805-5238
สว. พ.ต.ต. พ�โชค   อันทจักร์ 0-4232-3078 08-0583-2125
กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สมจิตร   ตำ�ป�น 0-2973-4727-8 [727] 08-9118-9512
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   จักรชุม 0-2973-4727-8 [727] 08-4715-7645
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   พูลผล 0-2973-4727-8 [727] 08-9441-9841
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. แดน   กองแก้ว 0-2973-4727-8 [727] 08-9428-2525
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อดุลย์   เชื้อชั่ง 0-2973-4727-8 [727] 08-9459-1109
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. โอภ�ส   ขวัญสมคิด 0-2973-4727-8 [727] 08-4134-1572
พงส.ผนก. พ.ต.ท. นฤป   แสนทวี 0-2973-4727-8 [727] 08-7715-8947
พงส.ผนก. พ.ต.ท. ณัฎฐพล   ศุรธีร์โกศล 0-2973-4727-8 [727] 09-9163-3392
พงส.ผนก. พ.ต.ต. เอกร�ช   ปริยกรกุล 0-2973-4727-8 [727] 08-9477-5656
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อุดม   ทิพย์สมบัติบุญ 0-2973-4727-8 [727] 08-1906-3856
พงส.ผนก. พ.ต.ต. อำ�น�จ   ศรีคง 0-2973-4727-8 [727] 08-9108-4578
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช  โพธิ์เจริญ 0-2973-4727-8 [727] 08-1696-4876
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กองบังคบัการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 3 Narcotics Suppression Division 3
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8250, 0-2521-0182  โทรสารกลาง 0-2521-0953

Web Site : http://nsbdivision3.police.go.th/index.php    E-mail : nsb0027.41@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต.พรชัย   เจริญวงศ์ 0-2937-4763 [602] 08-1332-3317
รอง ผบก. พ.ต.อ. โกวิทย์   ศุกรเสพย์ 0-2521-8253 [611] 08-1443-2494
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมิต   เชิงสะอ�ด 0-2973-4764 [618] 08-1632-8338
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดิศ   เจริญสวัสดิ์ 0-2521-0182 [612] 08-2333-1131
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทินกร   รังม�ตย์ 0-2973-4872 [609] 08-1869-8825
นว. (สบ 1) ร.ต.ท. จักรว�ล   สุขสุพลสิริ 0-2937-4763 [602] 08-1695-2567

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธีรเดช   ธรรมสุธีร์ 0-2521-0182 [613] 08-8187-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ดวงต�   พรหมสิม� 0-2521-0182 [607] 08-4356-0359
สว. พ.ต.ท.หญิง วร�พร   เมฆทอง 0-2973-4762 [638] 08-6565-8495
สว. พ.ต.ท. ธน�   มะลิง�ม 0-2521-8250 [606] 08-7062-9555
สว. พ.ต.ต. สุประวิณ   สมบัติศิริ 0-2521-0182 [629] 08-1565-8228

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ณัทณพงศ์   หลิ่มวิรัตน์ 0-2973-4679 08-1913-6555
รอง ผกก. พ.ต.ท. ม�ณพ   อินเจริญ 0-2973-4679 08-1869-2072
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษณ์   มณีรมย์ 0-2973-4679 08-1660-2427
สว. พ.ต.ท. จุติ   เจริญพักตร์ 0-2960-1472 08-1421-1653
สว. พ.ต.ท. รณกร   สุขมงคล 0-2134-0070 08-6302-8822
สว. พ.ต.ท. ปริญญ�   กลิ่นเกษร 0-2564-0885 08-1562-1536
สว. พ.ต.ต. ทิว�พงษ์   พลูโต 0-2564-0885 08-9522-8080

กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. อิทธิพล   จันทร์ศรีบุตร 0-5311-2085 08-9896-1011
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   ทร�ยเหนือ 0-5311-2085 08-1952-0893
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษด�   ศรีอิส�ณ 0-5311-2085 08-0127-4720
สว. พ.ต.ต. ไพศ�ล   สอ�ดล้วน 0-5381-2627 08-1951-5001
สว. พ.ต.ต. ไกรเนตร   ปะมะโข 0-5371-9004 08-9670-1010
สว. พ.ต.ต. ปัญญ�   แดงมูล 0-5345-1777 08-1706-3878

กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. บุณยสิทธิ์   รอดชะพรหม 0-5577-1508 08-1530-5798
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย  รุ่งศรีทอง 0-5624-7291 08-1671-6531
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทพวิฑูร   ฉ�งข้�วไชย 0-5530-3555 08-1472-7799
สว. พ.ต.ท. สมโภช   ทองมูล 0-5624-7291 08-1496-9409
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สว. พ.ต.ท. ม�รุต   วงษ์พูล 0-5530-3555 08-9052-5337
สว. พ.ต.ต. อดิลก   วิจ�ระจักร์ 0-5577-1508 08-1972-3395
สว. พ.ต.ต. เทียนชัย   ปร�รมภ์ 0-5556-3031 08-5875-7878

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. ม�นพ   ยิ้มอยู่ 0-2521-4837 [234] 08-2777-7317
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. พงศกร   อนันต์ยศสรกิจ 0-2521-4837 [234] 08-5070-1414
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สุรพล   ข�วคม 0-2521-4837 [234] 08-9925-9773
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ประเด็จ   จันทส�ร 0-2521-4837 [234] 08-6618-6755
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. จักษ์   ศรีกลชีพ 0-2521-4837 [234] 08-1901-8822
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อำ�นวย   พรประเสริฐ 0-2521-4837 [234] 08-1250-5192
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   สุขสวัสดิ์ 0-2521-4837 [234] 08-1259-5068
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. นพพร   คำ�แสน 0-2521-4837 [234] 08-1847-1259
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัฐพงษ์   ศรีเลอจันทร์ 0-2521-4837 [234] 08-2859-5555
พงส.ผนก. พ.ต.ท. สุนิตย์   พัฒนสุชัย 0-2521-4837 [234] 08-1513-4224

กองบังคับการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 4 Narcotics Suppression Division 4 
โทรศัพท์กลาง 0-2973-4873 โทรสารกลาง 0-2973-4873   E-mail : nsb0027.51@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต.ชำตรี   ไพศำลศิลป์ 0-2522-7708 [627] 08-1949-9818
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉัตรชัย   ศิริทรัพย์ 0-2973-4760 [617] 08-1633-9922
รอง ผบก. พ.ต.อ. วัชระ   ทิพย์มงคล 0-2973-4761 [610] 08-1350-6788
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�นันทพงศ์   เชิดเกียรติกุล - 08-7621-9183
รอง ผบก. พ.ต.อ. พีรวัส   บุญลอย 0-2973-4761 [610] 08-1633-6038
นว. (สบ 1) - 0-2521-8251 [624] -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ชัยเกตุ    ต่อหยกสกุลชัย 0-2522-7710 [622] 08-2344-4495
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กมลกัญจน์   ธน�มี 0-2973-4873 [615] 08-1374-8707
สว. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญ   อ�รีรัตน์ 0-2973-4873 [634] 08-1736-4383
สว. พ.ต.ท. อชิระวรรธน์   สุวรรณเภสัช 0-2973-4873 [633] 08-1304-4455
สว. พ.ต.ท.หญิง นำ้�ทิพย์   กันเกตุ 0-2973-4873 [636] 08-9812-2327

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�   พฤกษ�รุ่งเรือง 0-2522-7721 [614] 08-9891-3275
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญเลิศ   โพธิ์สุข 0-2522-7721 [614] 08-7333-7903
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิชญุตม์   เกียรติกิตติคุณ 0-3432-3875 08-5100-7111
สว. พ.ต.ท. ธีร์ทัศน์   ป�นโต 0-3460-4413 08-6324-6105
สว. พ.ต.ต. วีระ    ฮะทะโชติ 0-3432-3875 08-9029-5220
สว. พ.ต.ต. อนุวัฒน์   ขวัญเมือง 0-2522-7721 [614] 08-6755-7555
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กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. คชเดช   รณฤทธิวิชัย 0-2522-7707 [630] 08-7515-3444
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสกสรร   คมส�คร 0-7621-8770 08-1370-5119
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทย�   สองเมือง 0-7761-3029 08-5123-2221
สว. พ.ต.ท. จักรภพ   ศิล�ทอง 0-7761-3029 08-1484-5699
สว. พ.ต.ต. มั่นวัตร์   เจริญชัยสมบัติ 0-7728-5749 08-9949-4191
สว. พ.ต.ต. ธร�กร  แสนดี 0-7761-3029 08-9159-3396

กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. สุวิทย์   ยอดรัก 0-7425-8656 08-1257-1147
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทธิรัฐ   โทจำ�ป� 0-7425-8656 08-1930-6268
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฏกบินทร์   กังแฮ 0-7425-8656 08-1449-4492
สว. พ.ต.ต. นรินทร์   ช่วยสุข 0-7425-8656 08-9725-0088
สว. พ.ต.ต. มนตรี   เอี่ยมรัมย์ 0-7425-8656 08-7715-5610
สว. ร.ต.อ. นิติธร    บริพันธุ์ 0-7425-8656 08-6491-0342

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

พงส.ผทค. พ.ต.อ. สุธี   ขจรสันติ 0-2521-8251 [739] 08-7901-5600
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. รัชพล   พูลเกิด 0-2522-7709 [715] 08-9608-5252
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. อ�ทร   วิเศษส�ธร 0-2522-7709 [736] 08-6787-5701
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. เริงชัย   คงสง 0-2522-7709 [736] 08-1657-4848
พงส.ผนก. พ.ต.ท. อธิวัฒน์   ศิรเลิศฐ�กรณ์ 0-2522-7709 [736] 08-1750-1803
พงส.ผนก. พ.ต.ต. จตุพล   คงถ�วร 0-2522-7709 [736] 08-1270-0755
พงส.ผนก. พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล  เตียเจริญ 0-2522-7709 [736] 08-1838-3240

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพตดิ  Narcotics Intelligence Division 
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-8 [865] โทรสารกลาง 0-2521-9250    E-mail : NSB ITC@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์   ขันธวิจำรณ์ 0-2521-8012-8 [828] 08-1853-6611
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุรักษ์   ส�ยทอง 0-2521-8012-8  [858] 08-1817-0303
รอง ผบก. พ.ต.อ. วุฒิพงษ์   น�วิน 0-2521-8012-8  [888] 08-1565-0554
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภ�คภูมิ   สุนทรศร 0-2521-8012-8  [865] 08-7003-3377
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิศ�ล   เอิบอ�บ 0-2521-8012-8  [889] 08-9121-1212
นว. (สบ 1) ร.ต.ท. จุฬ�รัศมิ์   เพ็งเส�วภ�คย์  0-2521-8012-8  [828] 08-3078-8980

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. วศิน   ส�ทรกิจ 0-2521-8012-8  [894] 08-1920-0455
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริน�ถ   ธนจ�ตุรนต์ 0-2521-8012-8  [895] 08-3756-5150
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐภ�วี   เกตุภู่ 0-2521-8012-8  [889] 08-1868-3654
สว. พ.ต.ท.หญิง จิร�พร   กลับวงษ์ 0-2521-8012-8  [855] 08-9013-2232
สว. พ.ต.ต.หญิง รชย�   แก้วศิริ 0-2521-8012-8  [859] 08-4549-7755
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กลุ่มงานการข่าว

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ปัฐม�ภรณ์   สุช�โต 0-2973-4876  [881] 08-9814-6622
ผกก. พ.ต.อ. ประภ�พ   ธิติศักดิ์ 0-4222-4150 08-1341-9224
ผกก. พ.ต.อ. ประสพชัย   เสวกพันธุ์ 0-5328-3274 08-1883-2526
ผกก. พ.ต.อ. วีระสันติ์   กลั่นเจริญ 0-7425-8973 08-9922-8209
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดมรัตน์   อิทธิโสภ�พันธุ์ 0-2973-4876  [882] 08-9681-6095
รอง ผกก. พ.ต.ท. อัคควิทย์   กำ�แพงนิล 0-4222-4150 08-1967-1031
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภิญญ�ด�   คู่บ�รมี 0-2973-4876 08-6688-9585
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขวัญต�  ชุ่มเย็นดี 0-5328-3274 08-1488-5111
สว. พ.ต.ท. ประสงค์   สิงห์ประเสริฐ 0-4222-4150 08-9848-9254
สว. พ.ต.ท. สรรพสิทธิ์   โพธิ์ประสิทธิ์ 0-5328-3274 08-1743-3708
สว. พ.ต.ท.หญิง ระพี   จิตต์ตรง 0-2521-8012-8 [865] 08-6993-9493
สว. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี   เนตรมุกด� 0-2973-4876  [883] 08-9777-3339
สว. พ.ต.ท. ธีรยุทธ   อำ่�โพธิ์ 0-2973-4876  [882] 08-1173-5735
สว. พ.ต.ท.หญิง ลดัด�วลัย์   ฉนิประสทิธชิยั 0-2973-4876  [809] 08-1648-0640
สว. พ.ต.ต. ประเทือง   แตงอ่อน 0-5328-3274 08-1705-9933
สว. พ.ต.ต. วุธพันธ์   เนตรเพชร�ชัย 0-2973-4876  [809] 08-1843-9333

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผกก. พ.ต.อ. จิรพัฒน์   พรหมนอก 0-2522-7752  [428] 08-1825-4288
รอง ผกก. พ.ต.ท. ด�วิทย์   วิมลสูตร์ 0-2522-7754  [428] 08-9161-5316

กองบงัคับการสกัดกั้นการล�าเลยีงยาเสพตดิ Drug Interdiction Division 
โทรศัพท์กลาง 0-2522-7321   โทรสารกลาง 0-2522-7321 

E-mail : sakudkun@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ทนัย   อภิชำติเสนีย์ 0-2522-7373 [474] 08-9810-6161
รอง ผบก. พ.ต.อ. นพดล   นิลม�นนท์ 0-2522-7315 [472] 08-0131-1991
รอง ผบก. พ.ต.อ. พรพิทักษ์   รู้ยืนยง 0-2522-7316 [471] 08-1422-3842
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง เพชร�ภรณ์   มงพลเมือง 0-2522-7314 [473] 08-1952-7777
นว. (สบ 1) ร.ต.ท.หญิง ประภ�พรรณ   กิตบิญุญ� - 08-9497-4646

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. นิรันดร์   ตันศรีนุกูล 0-2522-7319 [469] 08-4082-2112
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พรประภ�   ธรรม�วุฒิ 0-2522-7323 [475] 08-6972-1718
สว. พ.ต.ท.หญิง วิน�   รอดผล - 09-1435-5129
สว. พ.ต.ท.หญิง ศรีแพร   บุญยืน 0-2522-7320 [466] 08-1755-2353
สว. พ.ต.ท.หญิง คนึงนิตย์   อุตส� 0-2522-7320 [464] 08-1376-2859
สว. ร.ต.อ. วัฒน์ชล�   คูณยอ 0-2522-7317 [467] 08-9226-5139

กองก�ากับการ 1

ผกก. พ.ต.อ. นพดล   ก�ญจน�รมย์ 0-2522-7340 [463] 08-1441-1471
รอง ผกก. พ.ต.ท. ลิขิต   กล้วยดำ�รง 0-2522-7340 [463] 08-6388-2743
รอง ผกก. พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์   ศิริมังคโล 0-2522-7340 [463] 08-1378-5554
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สว. พ.ต.ท. จ�รุกิตติ์   ศรีเดช 0-2522-7340 [463] 08-7987-5656
สว. พ.ต.ต. สัมฤทธิ์   นิธิธน�ภักดี 0-2522-7340 [463] 08-7511-1197
สว. พ.ต.ต. สุภเวช   มั่งคั่ง 0-2522-7340 [463] 08-4124-2111
สว. พ.ต.ท. พัลลพ    ขำ�นวลทอง 0-2522-7340 [463] 08-0682-8555

กองก�ากับการ 2

ผกก. พ.ต.อ. บุญส่ง   สนธย�น�นนท์ 0-2522-7341 [462] 09-0971-9453
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชวินทร์   น้อยสำ�ร�ญ 0-2522-7341 [462] 08-6956-4591
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมนึก   ไพรดำ� 0-2522-7341 [462] 08-5745-0547
สว. พ.ต.ท. มงคล   ออมทรัพย์ 0-2522-7341 [462] 08-1866-9952
สว. พ.ต.ท. พรพรหม   ม่วงบังยุง 0-2522-7341 [462] 08-1849-0273
สว. พ.ต.ท. สุเมธ   เจนวงศ์พิทักษ์  0-2522-7341 [462] 08-9152-9887
สว. พ.ต.ต. จิรโรจน์   แดงสั้น 0-2522-7341 [462] 08-1249-1915

กองก�ากับการ 3

ผกก. พ.ต.อ. ดอย   วงศ์พุ่ม 0-2522-7342 [461] 08-1568-2143
รอง ผกก. พ.ต.ท. โตกชัย   ขลังธรรมเนียม 0-2522-7342 [461] 08-1207-6081
รอง ผกก. พ.ต.ท. โอม   อันตรเสน 0-2522-7342 [461] 08-6885-7099
สว. พ.ต.ท. บุญส่ง   ศิลปว�นิชย์ 0-2522-7342 [461] 08-6190-5280
สว. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   เปรมปริก 0-2522-7342 [461] 08-6807-5497
สว. พ.ต.ท. สุเมธ   พิทักษ์เกียรติยศ  0-2522-7342 [461] 08-1400-6711
สว. พ.ต.ท. ยุทธน�   สังข์ทอง 0-2522-7342 [461] 08-9891-6534

กองก�ากับการ 4

ผกก. พ.ต.อ. เสวี   ยะสวัสดิ์ 0-2522-7343 [460] 08-1817-9420
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุรักษ์   ประดับมุข 0-2522-7343 [460] 08-6001-4664
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไกรศักดิ์   วงค์ดำ�เนิน 0-2522-7343 [460] 08-1399-9201
สว. พ.ต.ต. พนม   วิสุทธิ์ธรรมน�ถ 0-2522-7343 [460] 08-1540-9939
สว. พ.ต.ต. ดำ�รงค์   ร่มเย็น 0-2522-7343 [460] 08-1782-1151
สว. พ.ต.ต. ทักษิณ   เงินทอง 0-2522-7343 [460] 08-6008-0851
สว. ร.ต.อ. ภ�นุรัตน์   รวมทรัพย์ 0-2522-7343 [460] 08-0441-0139

กองก�ากับการปฏบิัตกิารพเิศษ Special Operation Sub- Division 
โทรศัพท์กลาง 0-2521-8012-8 ต่อ 807    E-mail : nsb0027.01@hotmail.com

ผกก. พ.ต.อ. สุภรณ์  หิรัญเวชบูรณ์ 0-2521-8012-8 [804] 08-1974-2137

สว. พ.ต.ท. ประสงค์  พันธุ์สวัสดิ์ 0-2521-8012-8 [807] 08-1685-2509

สว. พ.ต.ท. วรศักดิ์ รอดสัมฤทธิ์ 0-2521-8012-8 [807] 08-6761-7378

สว. พ.ต.ท. ทัตพล  อริย�นนท์ 0-2521-8012-8 [807] 08-8340-4856
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กองบัญชาการตำารวจสันติบาล

Special Branch Bureau

อาคาร 20 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2253  โทรสารกลาง 0-2255-3909

Web Site: www.sbpolice.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์   เกตุวรชัย 0-2205-1903 08-1651-2345
รอง ผบช. พล.ต.ต. อัตชัย   ดวงอัมพร 0-2205-1853 [1853] 08-1657-5075 
รอง ผบช. พล.ต.ต. ศร�ยุทธ   พูลธัญญะ 0-2205-1955 [1955] 08-5414-5419
รอง ผบช. พล.ต.ต. มโนช  ตันตระเธียร 0-2252-8029 [1555] 08-1480-0438
รอง ผบช. พล.ต.ต. สมช�ย   พัชรอินโต 0-2205-1205 [1205] 08-3511-5555
ผบก.ประจำ� พล.ต.ต.หญิง ขวัญต�   เจษฎ�นนท์ 0-2252-7943 [1109] 08-1720-0707
นว.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ประท�นพร  บำ�รุงน� 0-2205-1903 08-1141-6776

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว

รอง ผบก. พ.ต.อ.สุทธิพงศ์   แจ้งอริยวงศ์ - 08-6345-7799

กองบังคับการอ�านวยการ General Staff Division 
อาคาร 24 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1823 โทรสารกลาง 0-2254-1937

ผบก. พล.ต.ต. ปฏิเวธ  จุลินทร 0-2205-1379 [1379] 08-8536-2656
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง นิรมล   แก้วผลึก 0-2252-1716 08-1552-8999
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักย์ศิร�   เผือกอำ่� 0-2205-2604 [2604] 08-1806-4280
รอง ผบก. พ.ต.อ. รัฐพล   แม้นจันทร�รัตน์ 0-2205-1634 [1634] 08-1617-6726
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ชุติม�   ชัยมุสิก 0-2205-2160 08-1618-6420

ฝ่ายธุรการและก�าลังพล        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1823          โทรส�รกล�ง 0-2254-1937

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กรก�ญจน์   อรุณปลอด 0-2205-1822 [1822] 08-1637-0566
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปิยม�วดี  พุฒช�ติ 0-2205-1823 [1823] 08-9118-5126
รอง ผกก. พ.ต.ท. สถิตพร   บุณยรัตพันธุ์ 0-2205-1824 [1824] 08-1775-2222
สว.(ง�นธุรก�ร) ว่�ที่ พ.ต.ต. บันลือ   ง�มสะพรั่ง 0-2205-1823 [1823] 08-5361-4555
สว.(ง�นกำ�ลังพล) ว่�ที่ พ.ต.ต. พีระวิทย์  เปรมธน�รักษ์ 0-2205-1824 [1824] 08-1481-4851
สว.(ง�นสวัสดิก�ร) พ.ต.ท. วินัย   แช่มโชติ 0-2205-1107 [1107] 08-1994-7085
สว.(ง�นคว�มชอบ) พ.ต.ท.หญิง อนุสร�   ชังช่�งเรือ 0-2205-2835 [2835] 08-7925-8794

ฝ่ายยุทธศาสตร์           โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1640          โทรส�รกล�ง 0-2205-1641

ผกก. พ.ต.อ. จีรเดชน์   เหมจินด�  0-2205-1089 [1089] 08-4457-9458
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศ์สวัสดิ์   หวลสันเทียะ 0-2205-2164 [2164] 08-1636-3599
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รอง ผกก. พ.ต.ท. พีระพล   ไชยอรรถ 0-2205-1640 [1640] 08-1355-3988
สว. พ.ต.ท.หญงิ นงลักษณ์   กลจุติติพกัตร์ 0-2205-1560 [1560] 08-6911-5885
สว. พ.ต.ต. สงกร�นต์   วรรณท�นะ 0-2252-7944 08-6563-9275
สว. ว่�ที่ พ.ต.ต. ช�ลี   ตันวัฒนเสรี 0-2205-1640 [1640] 09-2271-6399
ฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง          โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1861  โทรส�รกล�ง   0-2251-6136, 0-2205-1859
ผกก. พ.ต.อ. โอฬ�ร   เอี่ยมประภ�ส 0-2205-1861 09-9321-9795
รอง ผกก. พ.ต.ท.รชัต์ทพงษ์         โพธ์ชยัจตภุทัร 0-2205-1861 08-1494-1495
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปัทม�  บุญศรี 0-2205-1902 08-5910-4758
สว.ง�นธุรก�ร พ.ต.ต. ศิริศักดิ์   พูลศิริ 0-2205-1861 08-0065-3553
งานทะเบียน และบัญชีพัสดุ

สว.ง�นพล�ธิก�ร พ.ต.ต.หญิง อภษฎ์ชญ�   นิ่มนวน       0-2205-1902 08-0065-3553
สว.ง�นสถ�นวีทิยรุ�ชดำ�รสิมัพนัธ์ พ.ต.ต.หญิง ศศิธร   สุขเพีย 0-2205-1859,0-2205-2121 08-1774-9069
ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   โทรศัพท์กล�ง  0-2205-2762 [2672], [2771]
ผกก. พ.ต.ท.หญิง ดุษฎี   ตีรสมิทธ์ 0-2205-2646 [2646] 08-7058-0880
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   ปัดตะคุ 0-2205-2762 [2762] 08-9920-1322
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี   กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง 0-2205-2697 [2697] 08-9116-3988
สว. พ.ต.ท.หญิง วิวรรณ   สมัครก�ร 0-2205-2762 [2762] 08-4114-3931
สว. พ.ต.ท.หญิง จันทร์เพญ็   ทวปีเรอืงอดุม 0-2205-2762 [2762] 08-1888-3505
สว. พ.ต.ท.หญิง ปัทม�   กิฎ�มร 0-2205-1860 [1860] 08-0086-9619
สว. พ.ต.ท.หญิง รุ่งฤดี   แสงแก้ว 0-2205-1444 [1444] 08-1339-4640
สว. พ.ต.ต.หญิง ภณัทช�   กบรัตน์ตติวงษ� 0-2205-2771 [2771] 09-7982-0456
ฝ่ายกฎหมายและวินัย     โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2606 [2606]
ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   ไชยวุฒิ 0-2205-2017 08-6540-5351
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชรัศนิ์   จ�รุธรรมรัตน์ 0-2254-1936 [1108] 08-9893-5608
รอง ผกก. พ.ต.ท. รชฏ   วิจ�รณกรณ์ 0-2252-5961 [2132] 08-3244-3333
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติภพ   อนุวงศ์วรเวทย์ 0-2251-8967 08-1503-8331
สว. พ.ต.ต. สมช�ย   เช�วนะ 0-2254-1936 [1108] 08-9044-7466
สว. พ.ต.ท. ปฐมพงศ์   เขียวคำ�จีน 0-2205-2606 [2606] 08-4693-7593
สว. พ.ต.ท. สุวิจักขณ์   ธวัชชัยพันธุ์ 0-2205-2698 [2698] 08-1919-9301
สว. พ.ต.ต. ประวิทย์  ทองจะโปะ 0-2252-1714 [1901] 08-9163-6651
สว. พ.ต.ต. เสริมมิตร   สุวรรณภูมิ 0-2252-5961 [2132] 08-4042-6958
สว. พ.ต.ต.ฉัตรชัย   เพชรป�นกัน 0-2252-8967 08-5164-2366
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ     โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2012 [2012]
ผกก. พ.ต.อ. วีระ   วรพันธ์พ�นิช  0-2205-2012 [2012] 08-1854-1991
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์  สุดใจ 0-2205-2012 [2012] 08-4001-3355
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ฉันฉ�ย   รัตนพ�นิช 0-2205-2012 [2012] 08-1682-6666
สว. พ.ต.ท.หญิง ชัญญ�ณ์ภัช   ม�กส�ข� 0-2205-2012 [2012] 08-7285-3181
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สว. พ.ต.ท. ทวยเทพ   เดวิด   วิบุลศิลป์ 0-2205-2012 [2012] 08-1639-0786
สว. พ.ต.ต.หญิง ฉันสินี   ไชยรักษ์ 0-2205-2012 [2012] 08-6107-9090

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1639 [1639]

ผกก. พ.ต.อ. กรธวัช   สวัสดิ์โรจน์ 0-2205-1639 [1639] 08-1656-9293
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทักษ์   สิงห์ลำ้�เลิศ 0-2205-1639 [1639] 08-8591-5545
สว. พ.ต.ท. ศรัณย์กร   อินทร์จักร์ 0-2205-1639 [1639] 08-0599-6566

ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บคุคล  โทรศพัท์กล�ง 0-2205-2168-9 โทรส�รกล�ง 0-2205-2165, 0-2205-1295
ผกก. พ.ต.อ. วรพจน์   ดิษยบุตร - 08-1846-0146
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกพงษ์   กองน�ค 0-2205-2165 08-1845-6159
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒน�  พัฒนชัย 0-2205-2167 08-6733-5590
สว. พ.ต.ต. สวิสส์   เจริญผล 0-2205-1984 08-9002-5858
สว. พ.ต.ท.หญิง ขวัญเรือน  ระเริงกลิ่น 0-2205-2167 08-1778-6940
สว. พ.ต.ต. จตุรงค์  ผลเกิด 0-2205-2162 09-3321-5555

กองบังคับการต�ารวจสันตบิาล 1 Special Branch Division 1
96  วังรัตนาภา  ถนนเศรษฐศิริ  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทรศัพท์กลาง  0-2241-5000 [7719]    โทรสารกลาง  0-2241-5000 [7729]

Web Site : www.sb1police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. สรำวุฒิ   กำรพำนิช 0-2241-5000  [6600] [6610] 08-8266-8888
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฎฐชัย   เทพส�ร 0-2241-5000 [7789] 08-1829-4289
รอง ผบก. พ.ต.อ. ก�นตพงศ์   ชัยรุ่งเรือง 0-2241-5000 [6603] 08-5449-4000
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์รัชช์   ดำ�ขำ� 0-2241-5000 [6621] 08-1850-7121
รอง ผบก. พ.ต.อ. มณฑล   บัวจีบ 0-2241-5000 [6605] 08-1350-9043
รอง ผบก. พ.ต.อ. วร�      เวชช�ภินันท์ 0-2241-5000 [6604] 08-9464-6464

ฝ่ายอ�านวยการ โทรศัพท์กล�ง 0-2241-5000 [7719]   โทรส�รกล�ง  0-2241-5000 [7719]

ผกก. พ.ต.ท. เอกชัย   ลิ้มวุฒิวงศ์ 0-2241-5000 [7700] 08-1815-2045
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ�ทิตย์   ซื่อสัตตบงกช 0-2241-5000 [7730] 08-9744-4652
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   สอนแจ่ม 0-2241-5000 [7710] 08-6772-9346
สว. ร.ต.อ. ม�นิตย์   หนูสี 0-2241-5000 [7731] 08-5932-0279
สว. พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ต   พันบูระ 0-2241-5000 [7723] 08-1810-1881
สว. พ.ต.ท.หญิง กัลย�   บุบผ� 0-2241-5000  [7720] [7721] 08-5008-8983
สว. พ.ต.ท. มนัส  พฤกษ์สุวัฒน์ 0-2241-5000 [7719] 08-9452-7899

กองก�ากับการ 1   โทรศัพท์กล�ง  0-2241-5000 [7781-3], 0-2241-4733   

ผกก. พ.ต.อ. โสภณ   พัดเอี่ยม 0-2241-5000 [7781] 09-1743-2929
รอง ผกก. พ.ต.ท. ไชยะ   ชลว�นิช 0-2241-5000 [7781] 08-1868-3090
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกรียงไกร   ก�ญจนวิทย์ 0-2241-5000 [7782] 08-9127-5962
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธัชพล  พึ่งสุข 0-2241-5000 [7783] 08-8305-8519
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สว. พ.ต.ท. วีระ   เนติพิพัฒน์กุล 0-2241-5000 [7783] 08-9881-3580
สว. พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   โสมรักษ์ 0-2241-5000 [7783] 08-7775-7228
สว. พ.ต.ท. ชย�นันท์   ไทยนิยม 0-2241-5000 [7783] 08-1621-1829
สว. พ.ต.ท. ถ�นันดร์  สุขสำ�ร�ญ 0-2241-5000 [7783] 08-3007-7079
สว. พ.ต.ท. เชษฐ์ไชย   คุ้มเปลี่ยน 0-2241-5000 [7783] 08-5488-6335
สว. พ.ต.ท. พัฒน�   แก้วสำ�อ�งค์ 0-2241-5000 [7783] 08-6337-7053
สว. พ.ต.ท. พรศักดิ์   บุญมี 0-2241-5000 [7783] 08-7070-1279
สว. พ.ต.ท. ณพอนนต์   ส่องแสงจันทร์ 0-2241-5000 [7783] 08-1929-0254
สว. พ.ต.ท. สิระ   สุวิกรม 0-2241-5000 [7783] 08-0551-0906
สว. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์  สิงห� 0-2241-5000 [7783] 08-1735-3200
สว. พ.ต.ท. ภูดิศกุล   ส�รภักดิ์ 0-2241-5000 [7783] 08-4663-3112
สว. พ.ต.ท. วัลลภ   พงษ์นัยรัตน์ 0-2241-5000 [7783] 08-5488-6343
สว. พ.ต.ต. คช�   ศรชัย 0-2241-5000 [7783] 08-9120-2771
สว. พ.ต.ต. ธีระศักดิ์   ต๊ะเป็ง 0-2241-5000 [7783] 08-1004-9837
สว. ร.ต.อ. เอกพจน์   สังเมียน 0-2241-5000 [7783] 08-9889-7111
สว. ร.ต.อ. ทศพล   จูมั่น 0-2241-5000 [7783] 08-5222-6835
สว. ร.ต.อ. ประวิทย์    อินต� 0-2241-5000 [7783] 08-7598-7162
กองก�ากับการ 2  โทรศัพท์กล�ง  0-2241-5457            โทรส�รกล�ง 0-2241-5000 [7784]
ผกก. พ.ต.อ. สันต์ชัย   มัยญะกิต 0-2241-5457 08-1644-9725
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนันต์   ลำ�นำ้� 0-2241-5457 08-1918-4589
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวีป   วร�พงศ์คีรี 0-2241-5457 08-1955-6515
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิษณุรักษ์   พรหมเมศร์ 0-2241-5457 08-4709-0550
สว. พ.ต.ท. สิงห์ชัย   ฐ�นไชยสิทธิ์ 0-2241-5457 08-1815-7000
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   หมั่นนอก 0-2241-5457 08-9035-2663
สว. พ.ต.ท. โกวิทย์   อินทร์วร 0-2241-5457 08-1600-8834
สว. พ.ต.ท. อ�ณ�เขต   ธรรมรักษ์ 0-2241-5457 08-1876-3169
สว. พ.ต.ท. สรวิศิษฎ์   สมบัติพิม�ย 0-2241-5457 08-7111-1814
สว. พ.ต.ต. วัชรสิทธิ์   ภัทรโยธินอมร 0-2241-5457 09-0996-6019
สว. พ.ต.ท. รณชัย   อังกระโทก 0-2241-5457 08-1354-9952
สว. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ม�ห�ธน�นันท์ 0-2241-5457 08-9982-0005
สว. พ.ต.ท. พิทักษ์   ก�รินไชย 0-2241-5457 08-5911-5665
สว. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   ศรีส�รค�ม 0-2241-5457 08-6889-1279
สว. พ.ต.ต. กันตพล   ทะส� 0-2241-5457 08-2221-5539
สว. พ.ต.ท. ธงชัย  นิลศรี 0-2241-5457 08-7505-4949
สว. พ.ต.ต. วีรช�ต ิ  เทพหสัดนิ ณ อยธุย� 0-2241-5457 08-1755-8448
สว. พ.ต.ต. อนิรุธ   ประภ�ไพฑูรย์ 0-2241-5457 08-6375-1659
สว. พ.ต.ต. นิพนธ์  แปกล�ง 0-2241-5457 08-9719-0170
สว. พ.ต.ต. ธนัท   กฤตย์จิรกร 0-2241-5457 08-4655-5111
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สว. พ.ต.ต. เทพรัตน์  ลึกทะเล 0-2241-5457 08-8339-6675
สว. ร.ต.อ. ศิริบุญธรรม   ฟักทอง 0-2241-5457 08-7904-1717
สว. ร.ต.อ. ชูเกียรติ  ต้นแก้ว 0-2241-5457 08-0440-6128
สว. ร.ต.อ. ศิริวัฒน์   วัฒนะศรี 0-2241-5457 08-8199-5747
กองก�ากับการ 3   โทรศัพท์กล�ง  0-2241-5000 [6683],[6687]  โทรส�รกล�ง    0-2241-5000 [6685]
ผกก. พ.ต.อ. จรูญ   ไพลดำ� 0-2241-4731 08-1692-6911
รอง ผกก. พ.ต.ท. กนัย   กรรณสูต 0-2241-5000 [6686] 09-2214-4392
รอง ผกก. พ.ต.ท. คำ�รณ   อิ่มใจ 0-2241-5000 [6686] 08-1888-5587
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดำ�รงพล  พูลอำ�ไภย์ 0-2241-5000 [686] 08-0466-7888
สว. พ.ต.ท. สุวะช�ติ   ศิริวรรณ์ 0-2241-5000 [6686] 08-1819-3593
สว. พ.ต.ท. สมบูรณ์   บุญโสภ�พ 0-2241-5000 [6686] 08-6376-6513
สว. พ.ต.ท. ณพงศ์   กปิตถัย 0-2241-5000 [6686] 08-9044-7466
สว. พ.ต.ต. ภนวัฒน์   คงง�ม 0-2241-5000 [686] 08-9433-2524
สว. พ.ต.ต. ศิริ   แสนคำ� 0-2241-5000 [6686] 08-1112-9404
สว. (เชียงใหม่) พ.ต.ท. จเร   ยิ้มจันทร์ 0-5327-7070 08-1688-4184
สว. (เชียงร�ย) พ.ต.ท. โชคชัย   พรหมประเสริฐ 0-5371-1448 08-5488-6380
สว. (ลำ�พูน) พ.ต.ท.หญิง วจี   น�มวงศ์ 0-5354-1460 08-9266-0099
สว. (น่�น) พ.ต.ท. คำ�ชัย   จันธิม� 0-5477-4100 08-1961-6297
สว. (พิษณุโลก) พ.ต.ท. ณัฏฐวัฒน์  พ่วงพร้อม 0-5525-8877 08-1886-6045
สว. (ต�ก) พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์   รุจิธนเศรษฐ์ 0-5551-3426 08-2565-6844
สว. (อุตรดิตถ์) พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   ธีรศรัณย�นนท์ 0-5541-7452 08-1951-1159
สว. (อุทัยธ�นี) พ.ต.ท. วรเศรษฐ์   พงศ์พลินฤทธิ 0-5651-3170 08-5488-6397
สว. (นครสวรรค์) พ.ต.ต. จอมทัพ   ด่�นเก่� 0-5688-1328 08-1888-7900
สว. (พิจิตร) พ.ต.ต. บงกช   แก้วสุวรรณ์ 0-5661-5553 08-5435-5346
สว.(ลำ�ป�ง) พ.ต.ท. มะนิตย์   ปลัดศรีช่วย 0-5421-8655 08-1764-4706
สว.(กำ�แพงเพชร) พ.ต.ท. ลำ�ดวน   บุญม� 0-5571-6690 08-5687-5545
กองก�ากับการ 4   โทรศัพท์กล�ง  0-2241-5000 [2243]  โทรส�รกล�ง    0-2241-5000 [2243]
ผกก. พ.ต.อ. วสุพจน์      นันทเกษม 0-2241-5000 [5503] 08-5076-0766
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประชิต     ชัยสุรินทร์ 0-2241-5000 [5504] 08-1271-1159
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทิน       วงศ์สุขกมล 0-2141-5000 [5505] 08-5785-1511
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกนิรุจฒิ์  วันสิริภักดิ์ 0-2241-5000 [5506] 08-1695-5353
สว. พ.ต.ต. จำ�น�ช   จันทน์เทศ 0-2241-5000 [5506] 08-1444-7447
สว. (ประจวบคีรีขันธ์) ร.ต.อ. สมัย   บุญชอบ 0-3251-2859 08-1350-3771
สว. (สมุทรส�คร) พ.ต.ท. สมพร      ทิพย์อ�ภ�กุล 0-3441-3193 08-1899-1511
สว. (ชุมพร) พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   บัวสุวรรณ 0-7782-2006 08-1970-2925
สว. (ภูเก็ต) พ.ต.ต. เตโชทัย       ขุนนัดเชียร 0-7621-3446 08-9733-1228
สว. (ระนอง) พ.ต.ท. ช�ญวุธ      เต็งสุวรรณ 0-7782-2006 08-1633-4656
สว. (ร�ชบุรี) พ.ต.ท. เนรมิต     ง�มขำ� 0-3233-7309 08-5488-6409
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สว. (สุร�ษฎร์ธ�นี) พ.ต.ท. ไชยศักดิ์   สว�ศรี 0-7728-8950 08-9738-2005
สว. (สุพรรณบุรี) พ.ต.ต. กุณฑ์ฤทธิ์      ห�ญจริง 0-3552-2110 08-7569-9994
สว. (เพชรบุรี) พ.ต.ท. สุขเนตร    เสนวงษ์ 0-3242-5155 08-5488-6419
สว. (ก�ญจนบุรี) พ.ต.ท. ณกรณ์      กรรณสูต 0-3456-4546 08-7110-8222
สว. (นครศรีธรรมร�ช) ร.ต.อ. ทศพล   สดศรี 0-7535-6417 08-7073-3995
สว. (สมุทรสงคร�ม) ร.ต.อ. เชวง   จันทร์วงษ์ 0-3471-6110 08-1257-1746
สว. (พังง�) พ.ต.ท. ยืนยง   วงศ์ประไพโรจน์ 0-7641-2317 08-5488-6417
สว. (กระบี่) พ.ต.ต. อิทธิพล   อิทธิพรทร�กูล 0-7561-1625 08-7967-0203
กองก�ากับการ 5   โทรศัพท์กล�ง  0-2241-5000 [4404]  โทรส�รกล�ง    0-2241-5000 [4406]
ผกก. พ.ต.อ. ชัฎฐ   น�คแก้ว 0-2241-5000  [4404] 08-1698-5516
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพจน์   ปรุงธัญญะพฤกษ์ 0-2241-5000 [4404] 08-1566-3737
รอง ผกก. พ.ต.ท. มลย�   โต๊ะเส็น 0-2241-5000 [4404] 08-1807-7145
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพจน์  ศรีสนั่น 0-2241-5000 [4404] 08-6787-4574
สว. พ.ต.ต. ดุษฎี  ศีลตระกูล 0-2241-5000 [4404] 08-1929-4359
สว. พ.ต.ต. น�วี  เหมมันต์ 0-2241-5000 [4404] 08-9735-1505
สว. ร.ต.อ. ธนกฤต  ศิริกุล 0-2241-5000 [4404] 09-3580-7417
สว. (นร�ธิว�ส) ร.ต.อ. เฉลิม   ศรีสงค์ 0-7364-2621 08-6386-5868
สว. (ตรัง) พ.ต.ท. ปริญญ�  เหมม�ชูเกียรติกุล 0-7521-0065 08-1658-4377
สว.(ยะล�) พ.ต.ต. อภิชัย   ว�รุณี 0-7321-6608 08-5894-2514
สว. (สงขล�) พ.ต.ต. เมฆพิศ�ล   ศรีภิรมย์ 0-7431-1121 08-6522-4659
กองก�ากับการ 6   โทรศัพท์กล�ง  0-2241-5000 [3301]  

ผกก. พ.ต.ท. ธน�ธิษณ์   กวยรักษ� 0-2241-5000 [3300] 08-1961-4453

รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติชัย   ส�ยเพ็ชร์ 0-2241-5000 [4406] 08-1456-8592

รอง ผกก. พ.ต.ท. ตร�ชู   ขุนพินิจ 0-2241-5000 [3301] 08-1503-8331

รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรศักดิ์  เลิศไกร 0-2241-5000 [3301] 08-1891-9245

สว. พ.ต.ท. สมช�ย  จิวะวัฒน�วนิช 0-2241-5000 [3301] 08-1850-1144

สว. พ.ต.ท. อลงกต   ส้มจีน 0-2241-5000 [3306] 08-1943-4267

สว. พ.ต.ท. ฐ�ณ�พัฒน์   ช�ครจิรเกียรติ 0-2241-5000 [3303] 08-0734-9799

สว. พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   ภักดีจอหอ 0-2241-5000 [3301] 08-9811-2507

สว. พ.ต.ท.หญิง ชูม�ลี   มูฮำ�หมัด 0-2241-5000 [3301] 08-5115-0853

สว. พ.ต.ท. วิทย�   กสิคุณ 0-2241-5000 [3301] 08-1636-5259

สว. พ.ต.ท. รัชพล  กิตติคุณชนก 0-2241-5000 [3301] 08-7777-9333

สว. พ.ต.ต. ธวัชชัย   ส�ยกระสุน 0-2241-5000 [3309] 08-1802-4610

สว. พ.ต.ต. ยุทธศักดิ์   คำ�ศักดิ์ด� 0-2241-5000 [3310] 08-9235-9200
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กองบังคับการต�ารวจสันตบิาล 2 Special Branch Division 2 
217 ถนนรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์กลาง 0-2551-2506-7  โทรสารกลาง 0-2551-2508

Web Site :  http://div2.sb.police.co.th                    E-mail: support_div2@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. อุดร  ยอมเจริญ 0-2552-8966 08-1819-5445
0-2521-3150 [222]

รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติโชติ  แก่นส�ร 0-2551-3122 08-1821-5263
0-2551-2506-7 [237]

รอง ผบก. พ.ต.อ. สิทธิพน   ธรรมสถิตย์พร 0-2551-2506-7 [114] 08-1969-3317
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิติพัฒน์   จ�รุเรืองพงศ์ 0-2551-3125 08-7666-8484

0-2551-2506-7 [236]
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกื้อบุญ   สงฆ์เจริญ 0-2551-2506-7 [113] 08-1754-1133
รอง ผบก. พ.ต.อ. พุฒิพัฒน์  โพธิ์คงสิริเดช 0-2551-2506-7 [230] 08-1563-9037
นว. (สบ 1)                   - 0-2551-2506-7 [226]              -

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ภูก�รวิก  โชติกเสถียร 0-2551-3133 08-1614-1188
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทิพย�  นิยมธรรม 0-2551-3134 08-5133-7722
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภัทรวลัย  แสงสุริยฤทธิ์ 0-2551-2506-7 [112] 08-9155-9818
สว. พ.ต.ท. ไพฑูรย์  โพธิ์คัง 0-2551-2506-7 [113] 08-7971-6632
สว. พ.ต.ท. ประภ�ศ  สรสิทธ� 0-2551-2506-7 [113] 08-3221-4897
สว. พ.ต.ท. อุกฤษฎ์   โกศลยุทธส�ร 0-2551-3134 08-6321-9394
สว. พ.ต.ท.หญิง ปิยะนิตย์   ทิมกลับ 0-2551-3134 08-1931-9259
กองก�ากับการ 1         โทรศัพท์กล�ง 0-2521-3155  โทรส�รกล�ง  0-2521-3155

ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   แก้ววิเศษ 0-2551-3155 08-1720-3832
รอง ผกก. พ.ต.ท. นัญฐวัสส์  เพ็งหยวก 0-2521-3155 08-9669-4448
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัทร์ช�พล   ภูริโภไคย 0-2521-3155 08-9488-6608
สว. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   เชียงน�ง�ม 0-2521-3155 [116] 08-6225-9766
สว. พ.ต.ท. บุญสนอง  เบ้�ตุ่น 0-2521-3155 08-7704-6006
สว. พ.ต.ท. จักรพงษ์  กิ่งแก้ว 0-2521-3155 08-9477-2835
สว. พ.ต.ท. ภูริภัทร   ภิรมย์ภู่ 0-2521-3155 08-7073-0455
กองก�ากับการ 2         โทรศัพท์กล�ง 0-2551-2506-7 [229] โทรส�รกล�ง 0-2551-2506-7 [229]

ผกก. พ.ต.อ. อัมรินทร์  อัมพรมห� 0-2551-2506-7 [229] 08-9096-4445
รอง ผกก. พ.ต.ท. เฉลิมชัย  ไวยสุระสิงห์ 0-2551-2506-7 [229] 09-2475-3617
รอง ผกก. พ.ต.ท. ว�ทิต  อิฎฐกุล 0-2551-2506-7 [229] 08-1914-6639
สว. พ.ต.ท. วร�วุธ   เมฆชัย 0-2551-2506-7 [229] 08-1854-3690
สว. พ.ต.ท. เกษม   กลัดเนินกุ่ม 0-2551-2506-7 [229] 08-1991-5635
สว. พ.ต.ท. ศักด�  ตลับทอง 0-2551-2506-7 [229] 08-9911-3344
สว. พ.ต.ต. โกศล   มีคว�มดี 0-2551-2506-7 [229] 08-9787-1110
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กองก�ากับการ 3          โทรศัพท์กล�ง 0-2551-2506-7 [336]   โทรส�รกล�ง 0-2551-2506-7 [336]

ผกก. พ.ต.อ. กิตติภณ  แก้วกัมพร 0-2551-2506-7 [336] 08-9197-9155
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประภ�วิน   ฉ�ยโฉมเลิศ 0-2551-2506-7 [336] 08-1304-4606
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุรนต์  สุขทวี 0-2551-2506-7 [336] 08-9889-2832
สว. พ.ต.ท. เศรษฐภัทร   เรืองว�นิช 0-2551-2506-7 [336] 08-1710-9118
สว. พ.ต.ท. คึกฤทธิ์   ศักด�รณรงค์ 0-2551-2506-7 [336] 08-6513-3854
สว. พ.ต.ท. ชูวิทย์   ชูเวช 0-2551-2506-7 [336] 08-9008-8890
สว. พ.ต.ต. ดุสิต   ส่งแสง 0-2551-2506-7 [336] 08-1138-0039
สว. พ.ต.ต. ฐ�นิษฎ์  นันท�วิศิษฐ์ 0-2551-2506-7 [336] 08-5136-6063

กองก�ากับการ 4          โทรศัพท์กล�ง 0-2551-2506-7 [444]   โทรส�รกล�ง 0-2551-2506-7 [444]

ผกก. พ.ต.อ. พิทย�   ก�ระเกษ 0-2551-2506-7 [444] 08-9985-6949
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศักด�วุธ  สม�นบุตร 0-2551-2506-7 [444] 08-1641-4130
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภสรร   วัชรเช�วภ�ส 0-2551-2506-7 [444] 08-5668-0290
สว. พ.ต.ท. อรรคพล   อุทัยผล 0-2551-2506-7 [447] 08-4908-9020
สว. พ.ต.ท. เสริมศักดิ์   ชมสวัสดิ์ 0-2551-2506-7 [450] 08-4143-0609
สว. พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์  ไตรพงศ์รัชตะ 0-2551-2506-7 [450] 08-1466-8756
สว. พ.ต.ต. เพ็ชรอมร  คร่องใจ 0-2551-2506-7 [452] 08-1019-3989
สว. ร.ต.อ. ชยุต  นิลประเสริฐ 0-2551-2506-7 [448] 08-1752-6661

กองก�ากับการ 5          โทรศัพท์กล�ง 0-2551-3154         โทรส�รกล�ง 0-2551-3154
ผกก. พ.ต.อ. จิรศักดิ์   ไกรเพชร 0-2521-3154 08-1495-5175
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภุชงค์   วิไลรัตน์ 0-2521-3154 08-1640-3746
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเสริฐ   โตศักดิ์สิทธิ์ 0-2521-3154 08-5901-7666
สว. พ.ต.ท. สุรัตน์   บุญมีโชติ 0-2521-3154 08-2224-2598
สว. พ.ต.ท. สรกฤช   เฉลิมนัย 0-2521-3154 08-1871-7656
สว. พ.ต.ต. พิเชษฐ์  ฉิมขันธ์ 0-2521-2154 08-3606-0002
สว. พ.ต.ต. โชติช่วง  รัศมี 0-2521-3154 08-0077-5858

กองบังคับการต�ารวจสันตบิาล 3 Special Branch Division 3
อาคาร 7 ชั้น 2 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1777   โทรสารกลาง 0-2251-0496 ,0-2251-2960

Web Site : www.Div3.sb.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ทวิพงศ์     พงษ์สูงเนิน 0-2205-1351 [1351] 08-1936-6304
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง วนิด�   ห�ญบุญเศรษฐ 0-2252-7163 08-1918-5675
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยสวินท์   หรรษมนตร์ 0-2251-0548 09-1632-2265
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรช�ติ   มณีจักร 0-2205-2725 [2725] 08-6320-3267
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุเมธ   เมฆขจร 0-2205-1438 [1438] 08-9171-3636
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณพล   กลัดเข็มเพชร 0-2205-1777 [1777] 08-1910-9708
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. กิติพงศ์   รักษ์สัตย�นันท์ 0-2205-2726 [2726] 08-9925-2577
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ฝ่ายอ�านวยการ           โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1777          โทรส�รกล�ง 0-2251-2960

ผกก. พ.ต.อ. วินัย   สมนึก 0-2251-0496 08-1300-3485
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อ�ภ�ศิริ   เจียรสำ�ร�ญ 0-2205-1777 [1777] 08-4751-0647
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พัชรี   วิรัตน์โยสินทร์ 0-2205-1818 [1818] 08-9767-0005
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�สรณ์   เจริญสมบัติ 0-2205-1777 [1777] 08-9920-9095
สว. พ.ต.ท. วีระ   มะเดื่อทอง 0-2205-1819 [1819] 08-9051-7822
สว. พ.ต.ท. อัครเดช   สุริยงค์ 0-2205-1830 [1830] 08-6819-4488
สว. พ.ต.ท. ปริตร   สังขนันท์ 0-2205-1777 [1777] 08-2455-5446
กองก�ากับการ 1         โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1515          โทรส�รกล�ง 0-2250-1518

ผกก. พ.ต.อ. วิทัย   ตรีสุผล 0-2205-1515 [1515] 08-1822-4449
รอง ผกก. พ.ต.ท. ม�นพ   มีแสง 0-2205-1515 [1515] 09-7924-1625
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิทธิชน   อังศุศ�สตร์ 0-2205-1515 [1515] 08-6383-7343
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิกร   ด้วงฉุน 0-2205-1515 [1515] 08-1377-2335
สว. พ.ต.ท. นิสิต   แสนเพ็ชร์ 0-2205-1515 [1515] 08-1817-3009
สว. พ.ต.ท. สมภพ   ไม้แก้ว 0-2205-1515 [1515] 08-4696-9371
สว. พ.ต.ท.หญิง ผณิน�พันธุ์   โตจันทร์ 0-2205-1515 [1515] 08-6389-6058
สว. พ.ต.ท. ชนัญวิทย์   ศักดิ์คเชนทร์ 0-2205-1515 [1515] 08-9294-1755
สว. พ.ต.ท.หญิง ฐ�ณิญ�   ไชยชนะ 0-2205-1515 [1515] 08-7584-2929
สว. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ขวัญสมคิด 0-2205-1515 [1515] 08-0652-2024
สว. พ.ต.ต. หฤษฎ์   เดชคำ�แหง 0-2205-1515 [1515] 08-1990-1280
กองก�ากับการ 2       โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1924          โทรส�รกล�ง 0-2251-7943

ผกก. พ.ต.อ. แดนไทย   ปลั่งดี 0-2205-1924 [1924] 08-1852-5836
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมพงษ์   ศุภนันท์ 0-2205-1924 [1924] 08-1422-9613
รอง ผกก. พ.ต.ท. อตนิ�ท   อศิร�งกรู ณ อยธุย� 0-2205-1924 [1924] 08-4559-9040
รอง ผกก. พ.ต.ท. กริช   อุดรสะอ�ด 0-2205-1924 [1924] 08-9666-4964
สว. พ.ต.ท. พีรเดช   เจิมไทย 0-2205-1924 [1924] 08-7542-1551
สว. พ.ต.ท. ประเชิญ  อรชร 0-2205-1924 [1924] 08-9484-0938
สว. พ.ต.ท. พิชัย   ศรีโพธิ์อ่อน 0-2205-1924 [1924] 08-1650-0834

กองก�ากับการ 3       โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2712          โทรส�รกล�ง 0-2251-4141

ผกก. พ.ต.อ. จักรเทพ   กุญชร ณ อยุธย� 0-2205-1425 [1425] 09-3328-5065
รอง ผกก. พ.ต.ท. สงวน   มโนรัศมี 0-2205-1425 [1425] 08-1985-4010
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์รัชช์  ใจดี 0-2205-1425 [1425] 08-9205-3147
รอง ผกก. พ.ต.ท. พันธุ์กระวี   แสงมิตร 0-2205-2625 [2625] 09-5701-3652
สว. พ.ต.ท. วิชิต   โพธิรัตนวงศ์ 0-2205-1425 [1425] 08-9480-9910
สว. พ.ต.ต. เขมพัฒน์   สุวรรณจินด� 0-2205-1425 [1425] 08-1825-8222
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กองก�ากับการ 4         โทรศัพท์กล�ง 0-2288-4420         โทรส�รกล�ง 0-2288-4420

ผกก. พ.ต.อ. ปกปภพ   บดีพิทักษ์ 0-2288-4418 08-9919-4646
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมเด็จ   ขันธะวงศ์ 0-2288-4420 08-6058-6611
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติ   ก�บบัว 0-2288-4420 08-1559-3454
รอง ผกก. พ.ต.ท. สม�น   บุญประสงค์ 0-2288-4668 08-1612-1233
สว. พ.ต.ท. สุพัฒก์  อยู่ดี 0-2288-4980 08-1301-8337
สว. พ.ต.ท. ศึกษ�   อุ่มเจริญ 0-2288-4980 08-4002-4309
สว. พ.ต.ท. รุ่ง   ทองมนต์ 0-2288-4980 08-6374-1262
สว. พ.ต.ต. วัทธิกร  ไชยสงค์ 0-2288-4980 08-2450-1236
กองก�ากับการ 5         โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2765          โทรส�รกล�ง 0-2252-0183

ผกก. พ.ต.อ. เสริมพงศ์   กำ�พุศิริ 0-2205-1906 [1906] 08-1646-4544
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จิตติม�   เศรษฐ์ศิริวรกุล 0-2252-6988 08-9047-6233
รอง ผกก. พ.ต.ท. สินสวัสดิ์   วรภัทร์ 0-2205-2765 [2765] 08-5219-8859
สว. พ.ต.ท. ภคภัค   ก�วิละ 0-2205-2765 [2765] 08-9477-5353
สว. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์   บุญประวัติ 0-2205-2765 [2765] 08-1543-5551
สว. พ.ต.ท. ถิรภัทร   จิรศรีสกุล 0-2205-2765 [2765] 08-1858-1893

กองก�ากับการ 6      โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2716          โทรส�รกล�ง 0-2251-4144

ผกก. พ.ต.อ. อรรถช�ย   อรรถตร�สิงห์ 0-2205-2716 [2716] 08-9500-3124
รอง ผกก. พ.ต.ท. บัญช�ศิลป์   บุญมณี 0-2205-2716 [2716] 08-1755-5575
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิวัฒน์   พิทักษ์ 0-2205-2716 [2716] 08-9257-3888
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัลลภ   วรรณกูล 0-2205-2716 [2716] 08-6626-4503
สว. พ.ต.ท. ทิว�  สัมม�พรต 0-2205-2517 [2517] 08-1808-3302
สว. พ.ต.ท. สมยศ   ปองเสงี่ยม 0-2205-2716 [2716] 08-9201-0582
สว. พ.ต.ท. รณกร   รัตนะพร 0-2205-2716 [2716] 08-9349-9999

กองบังคับการต�ารวจสันตบิาล 4 Special Branch Division 4
96 อาคารวังรัตนาภา ชั้น 8 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง 0-2241-5694-5  โทรสารกลาง  0-2241-5694-5  [1115] 

Web Site : www.police special  branch 4      E-mail : specialbranch4@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ชยุต   รัตนอุบล 0-2241-5694-5 [1120] 09-0974-7825
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปร�โมทย์   ไชยชิต 0-2241-5694-5 [6660] 08-1648-2224
รอง ผบก. พ.ต.อ. ตรรกพร   สุขโชคศิริชัยพร 0-2241-5694-5 [1102] 08-1918-1551
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปรีชญ�วุฒิ   อุดมพิสุทธิคุณ 0-2241-5000 [1126] 08-1450-0045
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บช.ส.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. รัฐชัย   ชวลิตธำ�รง 0-2241-5694-5 [1106] 08-1627-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. นวมินทร์   ลมเมฆ 0-2241-5694-5 [1106] 08-1658-6080
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์ภัทร์   เทพไพฑูรย์ 0-2241-5694-5 [1106] 08-3517-2727
สว. พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   ระเริงกลิ่น 0-2241-5694-5 [1116] 08-5246-4614
สว. พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์   สมรรถน�วิน 0-2241-5694-5 [1121] 09-5641-9269
สว. พ.ต.ต.หญิง รัชฎ�พร   คลังแสง 0-2241-5694-5 [1121] 08-1868-2964
กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน

ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   นิ่มไพบูลย์ 0-2241-5694-5 [1103] 08-1840-5343
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง คนึงนิจ   วีระปุลลี 0-2241-5694-5 [1103] 08-1610-5787
สว. พ.ต.ท. เอนก  จงธรรมสุขยิ่ง 0-2241-5694-5 [1103] 08-9453-2417

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม

ผกก. พ.ต.อ. นิตินัย   ไชยพิเดช 0-2241-5694-5 [1111] 08-3197-1177
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิรักษ์   วงมณี 0-2241-5694-5 [1111] 08-4448-8288
สว. พ.ต.ท.หญิง ตรีด�ร�   วงษ์ว�นิช   0-2241-5694-5 [1111] 08-5253-7825
กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง

ผกก. พ.ต.อ. สุนันท์   เรืองจันทร์ 0-2241-5694-5 [1102] 08-6120-8918
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระยุทธ   วนะภูติ 0-2241-5694-5 [1102] 08-3188-8553
สว. พ.ต.ท. เทอดศักดิ์   ปัทม�ลัย 0-2241-5694-5 [1102] 08-1343-0662
กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิพัฒน์   เพ็งคำ� 0-2241-5694-5 [1108] 08-4697-1579
รอง ผกก. พ.ต.ท. พชรวัฒน์   ธนัญธรสวัสดิ์ 0-2241-5694-5 [1105] 08-1721-1152
สว. พ.ต.ต. ปิยะบดินทร์   ลิ้มประเสริฐ 0-2241-5694-5 [1105] 08-6544-9377

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศุทธินี   ทรงวรวิทย์ 0-2241-5694-5 [1107] 08-9501-5414
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวิทย์   จ�มจุรี 0-2241-5694-5 [1124] 08-5351-3939
สว. พ.ต.ท. ปฐมวุฒิ   ดวงบุบผ� 0-2241-5694-5 [1124] 08-1331-3578

กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ

ผกก. พ.ต.อ. รัชเดช   นันทพฤกษ�เดช� 0-2241-5694-5 [1116] 08-1869-5746
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมยศ   ศรีศรยุทธ์ 0-2241-5694-5 [1116] 08-0707-7744
สว. พ.ต.ท. อมรพงศ์   สมน�วรรณ 0-2241-5694-5 [1116] 08-6787-4574
สว. พ.ต.ท.หญิง อิศริย�   พันธุ์ยุร� 0-2241-5694-5 [1116] 08-1149-9952
สว. พ.ต.ต. มัสนุ   เจ๊ะสะตำ� 0-2241-5694-5 [1116] 08-1896-2258
สว. พ.ต.ต. กฤษฎิ์พงษ์ธร   ธน�กรวิริยะ 0-2241-5694-5 [1116] 08-9090-1901
สว. พ.ต.ต. รัชพล   รุ่งกิตติวรกุล 0-2241-5694-5 [1116] 08-6059-2359
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ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว Intelligence Development Center 
เลขที่ 27/6-8 ซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์กลาง 0-2551-7077-84    โทรสารกลาง  0-2551-7077 ต่อ 120

E-mail : idcsb6@gmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. นพดล   ศรส�ำรำญ 0-2551-7077 [101] 08-6399-3535

ฝ่ายอ�านวยการ

รอง ผกก. พ.ต.ท. โชติวิเชียร   วิเชียรโชติ 0-2551-7077 [102] 08-1626-9677
สว. พ.ต.ท. วิทย�   สนธิ์ส�ยสิงห์ 0-2551-7077 [103] 08-3397-6635
สว. พ.ต.ท. อิทธพล   กริสว่�ง 0-2551-7077 [104] 08-4144-5068

ฝ่ายจัดการฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ. รังสรรค์   วรรณศรี      0-2551-7077-84 [301] 08-1960-5607
รอง ผกก. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ศัพท์เสน�ะ 0-2551-7077-84 [303] 08-9493-9630
สว. พ.ต.ท. ทิม   มณีแต้ม 0-2551-7077-84 [126] 08-6535-4715
สว. พ.ต.ท.หญิง ทวีรัตน์   สุกเพชร 0-2551-7077-84 [126] 08-6321-4898

ฝ่ายปกครอง

ผกก. พ.ต.อ. กิตติ   อริย�นนท์ 0-2551-7077-84 [202] 08-1761-2311
รอง ผกก. พ.ต.ท. เขมรินทร์   แสนนรินทร์ 0-2551-7077-84 [201] 08-6899-9193
สว. พ.ต.ท. ปพนธรรม์   กิจไชยพร 0-2551-7077-84 [542] 08-4019-8709
สว. พ.ต.ท.หญิง สุวรรณ�  นุ่มดี 0-2551-7077-84 [541] 08-1906-2103

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ชนัดด�   ภูวเศรษฐ�วร 0-2551-7077-84 [302] 08-1829-5896
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภ�รดี   อินทรกำ�แหง 0-2551-7077-84 [304] 09-1632-2665
สว. พ.ต.ท. จักรพันธุ์   ภักดี  0-2551-7077-84 [305] 08-9081-0414
สว. พ.ต.ท. มณฑล   ศรีทอง 0-2551-7077-84 [309] 08-9499-3102

บันทึก
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สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง
Immigration Bureau

507  ซอยสวนพลู  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

โทรศัพท์กลาง 0-2287-3101-10, Immigration Contact Center 1178, 

โทรสารกลาง 0-2287-1516, 0-2287-1310

Web Site : www.immigration.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. ศักดำ   ชื่นภักดี 0-2287-3913 [2113] 09-5721-9009
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุกิจ   โคอินทร�งกูร 0-2286-2880 [2151] 08-1855-5558
รอง ผบช. พล.ต.ต. ณัฐธร   เพร�ะสุนทร 0-2286-2936 [2225] 09-1916-5559
รอง ผบช. พล.ต.ต. ภ�คภูมิ   สัจจพันธุ์ 0-2287-4808 [2233] 08-1647-0077
รอง ผบช. พล.ต.ต. นุชิต   ศรีสมพงษ์ 0-2287-1709 [2155] 08-1458-4543
รอง ผบช. พล.ต.ต. อภิรัต   นิยมก�ร 0-2287-1774 [2119] 08-2338-8999
ผบก.ประจ�ำ พ.ต.อ. ทิฆัมพร   แก้วขำว 0-2286-0845 [2101] 08-6773-7878
นว.(สบ 2) พ.ต.ต. วัสส์ธนภูมิ   กุลจิตติชุติพร 0-2287-3913 [2113] 08-3756-9333

กองบังคับการอ�านวยการ  General Staff Division
โทรศัพท์กลาง  0-2287-3101-10, Immigration Contact Center 1178 โทรสารกลาง 0-2287-1516, 0-2287-1310

ผบก. พล.ต.ต. กฤษฎำ   สุรเชษฐพงษ์ 0-2287-3830 [2157] 08-1629-5555
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักรทิพย์   ศตพิมลศักดิ์ 0-2287-3101-10 [2176] 08-6341-3201
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์   ห�ญสวัสดิ์ 0-2287-2503 [2179] 08-1630-3300
รอง ผบก. พ.ต.อ. ระพีพงษ์   สุขไพบูลย์ 0-2287-3904 [2133] 08-6030-4343
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิชิต   อิทธิป�ทชัย 0-2286-0772 [2103] 08-9733-9814

ฝ่ายอ�านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. ยศเอก   รักษ�สุวรรณ 0-2287-3101-10 [2135] 09-9919-6456
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภช�ติ   เวชพร 0-2287-3101-10 [2137] 08-1374-4191
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกนรินทร์   สุวรรณท� 0-2287-3101-10 [2138] 08-5165-9565
สว.(ง�นสวัสดิก�ร) พ.ต.ท.หญงิ วนัทน�   ชยัก�ญจน�ศกัดิ์ 0-2287-3101-10 [2250] 08-1616-2067
สว.(ง�นธุรก�ร) พ.ต.ต.หญิง นิศ�รัตน์   ธ�ตุดี 0-2287-3101-10 [2148] 08-7685-7279
สว.(ง�นกำ�ลังพล) พ.ต.ต. กิตติพงษ์   เนวนิช 0-2287-3101-10 [2104] 08-9090-1010
สว.(ง�นประวัติและสรรห�) พ.ต.ต.หญิง รำ�พึง   ทองอ่อน 0-2287-3101-10 [2105] 08-1653-0763

ฝ่ายอ�านวยการ 2 

ผกก.     พ.ต.อ. ฤทธิดล   ธีรเนตร 0-2287-3101-10 [2162] 08-1853-0330
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุสรณ์   ธุวสินธุ์ 0-2287-3101-10 [2162] 08-1530-4558
สว.(ง�นอำ�นวยก�รข่�ว) พ.ต.ท.หญิง รจิต   อินอำ�พันธุ์ 0-2287-3101-10 [2162] 08-1714-3988
สว.(ง�นก�รข่�ว) พ.ต.ต.หญิง ภัทร�พร   เจริญสุข 0-2287-4602 [2162] 08-3892-7795
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ฝ่ายอ�านวยการ 3 

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์นคร   นครสันติภ�พ 0-2287-1734 [2219] 08-1428-9098
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัชนี   ถนัดหนังสือ 0-2287-3101-10 [2144] 08-1489-9562
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เปรมใจ   ขุนวิชัย 0-2287-3101-10 [2143] 08-7692-8799
สว.(ง�นแผน) พ.ต.ต.หญิง ระติ   รัตนศิลปพงศ์ 0-2287-3101-10 [2236] 08-1859-1666
สว.(ง�นยุทธศ�สตร์) พ.ต.ท. ธนสร   แตงแก้ว 0-2287-3101-10 [2143] 08-1884-8309
สว.(ง�นวิจัยและประเมินผล) พ.ต.ท.หญิง เลิศศิริ   สงวนทรัพย์ 0-2287-3101-10 [2144] 08-5817-6665
สว.(วิเคร�ะห์ งบประม�ณ) พ.ต.ท.หญิง นิธิก�นต์   เปียคำ� 0-2287-3101-10 [2219] 08-1835-4289

ฝ่ายอ�านวยการ 4 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พรรณี   แจ้งแจ่มจิตต์ 0-2286-0798 [2178] 08-1665-0152
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พรชนก   เพชรก�ฬ 0-2287-3124 [2165] 08-1825-8999
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักริน   เป็นสุข 0-2287-3124 [2165] 08-1265-6596
สว.(ง�นพล�ธิก�ร) พ.ต.ท.หญิง วิมลก�นต์   กิจควร 0-2287-4665 [2228] 08-1255-4171
สว.(ง�นพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง ป�ณภัส   ปทุม�รักษ์ 0-2286-0798 [2126] 08-1372-5678
สว.(ง�นสื่อส�ร) พ.ต.ท. วุฒิ   น�ถะพินธุ 0-2287-1746 [2178] 08-9896-2234
สว.(ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ต. ณัฐพงษ์   จันทร์แจ่มหล้� 0-2287-3124 [2165] 08-3555-9447

ฝ่ายอ�านวยการ 5 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ปุณณด�   ตันติย�นนท์ 0-2287-3101-10 [2273] 08-4383-9191
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิช�ต   เขียวพุ่มพวง 08-1950-6963 [2274] 08-1950-6963
สว.(ง�นอำ�นวยก�ร, ง�นกจิก�รฯ) พ.ต.ท.หญิง ปภ�เพ็ญ   นพรัตน์ 0-2287-3101-10 [2272] 08-7911-5278
สว.(ง�นประช�สัมพันธ์) พ.ต.ท.หญิง ชญ�น์นัทช์   โคจริก 0-2287-4378 [2271] 08-0924-4194

ฝ่ายอ�านวยการ 6 

ผกก. พ.ต.อ. วัลลภ   กังธ�ร�ทิพย์ 0-2285-5593 [2166] 08-6826-4077
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศิธร   ไพโรจน์ 0-2287-3120 [2164] 08-6056-4666
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรัญญ�  สิทธิโชค 0-2287-3125 [2163] 08-1816-6619
สว.(ง�นบริห�รงบประม�ณ) พ.ต.ท.หญิง พิจ�รณ�   แขวงโสภ� 0-2286-0650 [2153] 08-8398-0035
สว.(ง�นก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง กฤษณ�   กิจมี 0-2287-3119 [2154] 08-6076-7682
สว.(ง�นธุรก�รและง�นบัญชี) พ.ต.ท.หญิง สุว�รี   กฤษณพิพัฒน์ 0-2287-3120 [2168] 08-1926-5356
สว.(ง�นตรวจจ่�ย) พ.ต.ต.หญิง อรัญญ�  สุขเกษม 0-2287-1263 [2167] 08-1171-8252

ฝ่ายอ�านวยการ 7

ผกก. พ.ต.อ. นิติพันธ์   กนกเวชยันต์ 0-2287-4621 [2293] 08-1318-7696
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชิดศักดิ์   ต้นสกุลพร 0-2287-4621 [2123] 08-8958-5589
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัน   คิ้วสุวรรณสุข 0-2286-0814 [2160] 08-1839-8546
สว.(ง�นวินัย) พ.ต.ท. ประทีป   คำ้�คูณ 0-2287-4621 [2140] 08-7821-1556
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สว.(ง�นร้องเรียน) พ.ต.ท. พีรพงษ์   สมณะช้�งเผือก 0-2287-4621 [2140] 08-1895-1228
สว.(ง�นกฎหม�ย) พ.ต.ท.หญงิ นันฐ์ชนก   พรหมภ�นเุสถยีร 0-2286-0814 [2160] 08-6310-3732
สว.(ง�นธุรก�รคดี) พ.ต.ต.หญงิ พิมพ�ภรณ์   มนตรีพศิ�ล 0-2287-4046 08-1655-9357

ฝ่ายอ�านวยการ 8 

ผกก. พ.ต.อ. กฤษฎ�กรณ์   กลิ่นเกษร 0-2287-3101-10 [2284] 08-4719-3535
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นงน�ฎ   เหมอังกูร 0-2286-1781 [2175] 08-1869-9252
สว.(ง�นแปลและล่�ม) พ.ต.ท.หญิง จตุพร   ทองอ่อน 0-2287-3909 [2253] 08-1774-2029
สว.(ง�นกิจก�รต่�งประเทศ) พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐ์จริย�   วิสูตรรุจิร� 0-2287-4719 [2254] 08-6226-5162

ฝ่ายอ�านวยการ 9

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นวรัตน์   นุตสติ 0-2286-0991 [2260] 08-9893-9336
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พรรณิภ�   หวังอนุตตร 0-2287-4784 [2261] 08-6338-9493
สว.(ง�นวิช�ก�ร) พ.ต.ท.หญิง ยุพิน   ลี้ไพโรจน์กุล 0-2286-3189 [2145] 08-9220-0095
สว.(ง�นบริก�รศึกษ�) พ.ต.ท.หญงิ กนกวรรณ   สวุรรณวงศ์ 0-2286-3189 [2265] 08-4083-1436
สว.(ง�นฝึกอบรม) พ.ต.ท.หญิง สุด�รัตน์   ลวดเงิน 0-2286-3189 [2266] 08-7702-4217

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 1 Immigration Division 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์กลาง  0-2141-9889  โทรสารกลาง  0-2143-8228

Web Site : www.bangkok.immigration.go.th           E-mail : divi.immi1@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. พรชัย   ขันตี 0-2141-9884 08-9201-2137
รอง ผบก. พ.ต.อ. พีระพล   ตรีเพ็ชร์ 0-2141-9883 08-4143-1234
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประส�น   บุญเหมือน 0-2141-9882 08-1731-6693
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปิติ   นิธินนทเศรษฐ์ 0-2141-9901 08-1720-2047
รอง ผบก. พ.ต.อ. รณกร   ฤทธิรงค์ 0-2141-9885 08-1718-2137
น�ยตำ�รวจติดต�ม ร.ต.อ.หญิง ณัฐฐวดี   ก�ญจนพนัง 0-2141-9884 08-1677-7789

ฝ่ายอ�านวยการ     โทรศัพท์กล�ง  0-2141-9889    โทรส�รกล�ง  0-2143-8228

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ปทิด�  รุ่งรักสกุล 0-2141-9886 08-9898-2717
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อลิส�   ฉ�ยศิริ 0-2141-9887 08-1866-1540
สว.(ง�นธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ท.หญิง ณฤดี   หันประดิษฐ์ 0-2141-9888 08-9174-1362
สว.(ง�นแผนและงบประม�ณ) พ.ต.ต.หญิง ชนิสร�   นนท์ชย�กร 0-2141-9890 08-1408-1921
สว.(ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ท. ศิลป์ชัย   ใจห�ญ 0-2141-9893     08-3300-7172
สว.(ง�นก�รเงิน) พ.ต.ต.หญิง วณิชช�   แผลงศรี 0-2141-9892     08-1840-2317
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กองก�ากับการ 1   โทรศัพท์กล�ง  0-2141-9889  โทรส�รกล�ง  0-2143-8228

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กนกศรี   ธุระทอง 0-2141-9896  08-1956-4669
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วัชรี   ปั้นทอง 0-2141-9897 08-6765-0909
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุทีป   แสงนัยน� 0-2141-9904 08-1441-4055
สว.(ง�นใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่) พ.ต.ท.หญิง พรพิบูลย์   สว่�งแผ้ว 0-2141-9900 08-3556-6599
สว.(ง�นทะเบียนคนต่�งด้�ว) พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐ�   ศุกระศร 0-2141-9899 08-6546-5299
สว.(ง�นขอมีถิ่นที่อยู่) พ.ต.ท. ครองพล   หิรัญพรรณ 0-2141-7873 08-9815-3120
สว.(ง�นตรวจลงตร�) พ.ต.ท.หญิง ยุวดี   ส�รสิงห์ 0-2141-9902 08-9777-6111
สว.(ง�นอนุญ�ตกลับเข้�ม�ใน
ร�ชอ�ณ�จักรอีก)

พ.ต.ท.หญิง ธิด�   ว่องวันดี 0-2141-7871 08-6445-2459

กองก�ากับการ 2    โทรศัพท์กล�ง  0-2141-9889    โทรส�รกล�ง  0-2143-8228

ผกก. พ.ต.ท. อโนทัย  แสงเฟือง 0-2141-9908 08-1752-7788
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อังศุวรรณ   รัตน�นนท์ 0-2143-9232 08-1449-9651
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรวัฒน์   ทิพย์ธน�วิวัฒ 0-2143-9232 08-7746-8666
สว.(ง�นสืบสวน) พ.ต.ท. พจน์   แก้วทอง 0-2143-9371 08-1804-5326
สว.(ง�นขออยูต่่อประเภททัว่ไป) พ.ต.ท.หญิง จันตรี   แจ่มกระจ่�ง 0-2141-7890 08-9980-7121
สว.(ง�นแรงง�นต่�งด้�ว 3 สญัช�ต)ิ พ.ต.ท.หญิง วิภ�วดี   ช่�งพ�นิช 0-2530-4535 (อมิพเีรยีล) 08-4558-8229

0-2463-2045 (เมเจอร์ฯ)
สว.(ง�นขออยูต่่อประเภทส่วนร�ชก�ร
รับรอง)

พ.ต.ท.หญิง ธนภรณ์   มีผล 0-2143-9232 08-9777-0090

สว.(ง�นขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว) พ.ต.ท. สุทิน   จันทน์แดง 0-2141-7881 08-1916-6226
สว.(ง�นขออยูต่่อประเภทธรุกจิ) พ.ต.ท.หญิง วรัศมณภ์   คนตรง 0-2141-9913 08-4366-6877
สว.(ง�นขออยูต่่อประเภทอ่ืนๆ) พ.ต.ต. จตุพร   ยันต์น�ว� 0-2141-7884 09-1495-5655
สว.(ง�นขออยูต่่อประเภททัว่ไป) พ.ต.ต.หญิง อ้อยใจ   อุ่นอ�รมณ์ 0-2141-9915 08-9924-4595

กองก�ากับการ 3    โทรศัพท์กล�ง 0-2209-1100 [1016]    โทรส�รกล�ง 0-2209-1193

ผกก. พ.ต.อ.หญิง เอกอ�ภ�   ตันศิริ 0-2209-1100 08-1848-4884
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุนันท์   อนุเอกจิตร 0-2209-1100 08-6376-9941
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปรีย�นุช   คงพิพิธ 0-2209-1100 08-5073-1111
สว. พ.ต.ท.หญงิ ภรสรัลพัทธ์   สนัติชน�ธิปัต 0-2209-1184 08-1496-0626
สว. พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ   โยม� 0-2209-1100 09-5659-2656
สว. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   อันทะโย 0-2209-1100 08-1659-5742
สว. พ.ต.ต.หญิง สุภ�ภรณ์   งบสูงเนิน 0-2209-1100 08-1903-2399
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กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 2 Immigration Division 1 
หมู่ 1  ถนนสุวรรณภูมิสาย 4  ต�าบลหนองปรือ  อ�าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540

โทรศัพท์กลาง  0-2134-0841-4  โทรสารกลาง  0-2134-0845

Web Site : www.division2.immigration.go.th    E-mail : division2.imm@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สุวิชญ์พล   อิ่มใจรัชต์ 0-2134-0858 08-9921-8899
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดิฐษร   ศิริชัย 0-2134-0851 08-5661-9365
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประยุทธ   ชมม�ลี 0-2134-0848 08-9764-0409
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูฉัตร   ธ�รีฉัตร 0-2134-0853 08-1616-3939
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรพล   เจริญศิริ 0-2134-0847 08-1808-7777
รอง ผบก. พ.ต.อ. อัศวิน   น�คสวัสดิ์ 0-2134-0852 08-6318-0225
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิศิษฐ    ชำ�น�ญไพร 0-2134-0849 08-1812-8522
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. ณัฐพล   เอกฉันท์ 0-2134-0856-8 08-6777-1733

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง 0-2134-0841-4   โทรส�รกล�ง  0-2134-0845

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วิรญ�   พรหม�ยน 0-2134-0860 08-1874-3838
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรุณี   อ่อนอิ่มสิน 0-2134-0854 08-1499-4310
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชรพล  สว่�งแผ้ว 0-2134-0854 08-1340-1871
สว.(ง�นธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต.หญงิ โสภดิ�   บญุประกอบศกัดิ์ 0-2134-0875 08-1860-6880
สว.(ง�นแผนและงบประม�ณ) พ.ต.ท.หญิง รุ่งอรุณ   คำ�ดำ� 0-2134-0869 08-9894-7309
สว.(ง�นก�รเงิน) พ.ต.ต.หญิง วรรณวิภ�  มั่งมีผล 0-2134-0861 08-6367-7462
สว.(ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ต. เสกสรรค์   โคตรสิงห์ 0-2134-0874 08-8267-9986
สว.(ง�นเทคโนโลยี) พ.ต.ต.หญิง กฤษณ�   สนธิศิริ 0-2134-0841 08-3607-1616
สว.(ง�นเทคโนโลยี) พ.ต.ต. สิริวัฒน์   สิริพศุตม์ 0-2134-0291 08-1440-5350

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ   โทรศัพท์กล�ง 0-2134-0305 
โทรส�รกล�ง  0-2134-0306

ผกก. พ.ต.อ. นรินทร์   คำ�แก่น 0-2134-0305 08-1427-2444
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทน�   ศิริชัย 0-2134-0305 09-2424-9354
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยพร   ออฟูวงศ์ 0-2134-0305 08-1814-4096
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์ชัย   วงศ์ชนะภัย 0-2134-0305 08-9442-2028
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรพงศ์   ปัจฉิมสวัสดิ์ 0-2134-0305 08-1995-8888

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฯ (โซนตะวันออก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สว.ผลัด 1 พ.ต.ต.หญิง ณฐิต�   ภูน�เงิน 0-2134-0316 08-9275-3553
สว.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์รัชต์   เสมจิตร 0-2134-0316 08-1917-5854
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง อ�รี   หวังสู้ศึก 0-2134-0316 08-1206-0648
สว.ผลัด 4 พ.ต.ต. อติศักดิ์   ปัญญ� 0-2134-0316 08-1401-9729
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ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฯ (โซนกลาง) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สว.ผลัด 1 พ.ต.ต.หญิง ปัญจวรรณ   ริมผดี 0-2134-0320 08-6610-1102
สว.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญิง ธญัญรัตน์   บณุยรัตกลนิ 0-2134-0320 08-6566-3224
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง อิศลักษมิ์   เฉลิมศรี 0-2134-0320 08-1291-5453
สว.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญงิ พชัรนิทร์   อนนัต์บญุสขุ 0-2134-0320 08-2578-6787

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฯ (โซนตะวันตก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สว.ผลัด 1 พ.ต.ท.หญิง จำ�เรียง   พรอมตรุ่งเรือง 0-2134-0324 08-1936-9431
สว.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญิง ชฎ�พร   ทองเกิด 0-2134-0324 08-6099-8317
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง ณัฐชย�   หนูประสิทธิ์ 0-2134-0324 08-1481-9809
สว.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง สิริก�ญจน์   ภู่ชัย 0-2134-0324 08-1614-4167 

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ  โทรศัพท์กล�ง  0-2134-0310 
โทรส�รกล�ง  0-2134-0311

ผกก. พ.ต.อ. อภิมุข   ก�นตย�กร 0-2134-0310 08-1908-5353
รอง ผกก.ผลัด 1 พ.ต.ท. สุทธิสุนทร   ซ้�ยขวัญ 0-2134-0310 08-9814-1111
รอง ผกก.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญงิ วณัณวร�งค์   อภชิ�ตเิสนย์ี 0-2134-0310 08-9923-7237
รอง ผกก.ผลัด 3 พ.ต.ท. เขมช�ติ   วัฒนนภ�เกษม 0-2134-0310 08-1948-2055
รอง ผกก.ผลัด 4 พ.ต.ท. ดำ�รง   สิงห์ทอง 0-2134-0310 08-1908-8009

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก (โซนตะวันออก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สว.ผลัด 1 พ.ต.ต.หญิง เพชรลัดด�   ธรรมขันธ์ 0-2134-0261 08-9199-4123
สว.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญิง ชื่นจิตต์   ส�ม�รถ 0-2134-0261 08-1557-9018
สว.ผลัด 3 พ.ต.ต.หญิง ชัญญ�   พรหมว�รี 0-2134-0261 09-6461-5954
สว.ผลัด 4 พ.ต.ต.หญิง จ�รุวัลย์   ปะภูสะโร 0-2134-0261 08-9185-0088

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก (โซนตะวันตก) ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สว.ผลัด 1 พ.ต.ต. ปณิธ�น   ชุมทอง 0-2134-0222 08-6503-4203
สว.ผลัด 2 พ.ต.ต. พิสิษฐ   คำ�มุงคุณ 0-2134-0222 08-5641-8844
สว.ผลัด 3 พ.ต.ต. ณัฐกร   กุญแจทอง 0-2134-0222 08-6514-2345
สว.ผลัด 4 พ.ต.ต.หญิง อ�รด�   ทัศนเปรมสิน 0-2134-0222 09-5642-4556

ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สวุรรณภมู ิโทรศพัท์กล�ง  0-2134-0340 โทรส�รกล�ง 0-2134-0341

ผกก. พ.ต.อ. เชิงรณ   ริมผดี 0-2134-0340 09-8749-4553
รอง ผกก.ผลัด 1 พ.ต.ท.หญิง ยุพิน   โพธิ์ชนะพันธุ์ 0-2134-0337 08-9009-8768
รอง ผกก.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์   เข็มทอง 0-2134-0337 08-9998-2299
รอง ผกก.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง จันทน�   ฐิติก�นต์กุล 0-2134-0337 08-5777-2002
รอง ผกก.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง กัญญ�   เนตรสอดจิตร 0-2134-0337 08-1845-3754
สว.ผลัด 1 พ.ต.ต.หญิง ลักขณ�   สำ�วรรณนำ� 0-2134-0337 08-6612-2295
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สว.ผลัด 2 พ.ต.ท. จำ�ลอง   ภักดีอุธรณ์ 0-2134-0337 08-1442-7766
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง ศุภรด�   เทพจันทร์ต� 0-2134-0337 08-9926-6839
สว.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง ช�ติญ�   น�จรุง 0-2134-0337 08-1916-4444

ฝ่ายพธิกีารเข้าเมอืง ด่าน ตม.ทอ.สวุรรณภมู ิโทรศพัท์กล�ง 0-2134-0335 โทรส�รกล�ง 0-2134-0334

ผกก. พ.ต.อ. นิรันดร์   บริบ�ลบุรีภัณฑ์ 0-2134-0333 09-1819-5760
รอง ผกก.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง จำ�รัสลักษณ์   ศิริป�เด 0-2134-0335 08-1817-7744
รอง ผกก.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญงิ ปทมุรตัน์   ชตุมิ�วทิย�คม 0-2134-0335 08-9444-3256
รอง ผกก.ผลัด 1, 3 พ.ต.ท. วีระศักดิ์   วงศ์ป้อม 0-2134-0335 08-1837-5139
สว.ผลัด 1 พ.ต.ท.หญงิ ปรญิญ�ภรณ์   ร�ษฎร์ลอื 0-2134-0359 08-1646-5934
สว.ผลัด 2 พ.ต.ต. ระลึก   อินทรัศมี 0-2134-0359 08-6297-5515
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญงิ ธติกิ�ญจน์   ปิยะดิษย�วฒัน์ 0-2134-0359 08-4516-6653
สว.ผลัด 4 พ.ต.ต.หญิง อ�รีย์   รักก�รแพทย์ 0-2134-0359 08-5110-6628

กองก�ากับการสืบสวนปราบปราม   โทรศัพท์กล�ง  0-2134-0300   โทรส�รกล�ง 0-2134-0299

ผกก. พ.ต.อ. วิฑูรย์   เดโช 0-2134-0300 08-1755-8391
รอง ผกก. พ.ต.ท. อมรศักดิ์   แสงวรรณ 0-2134-0300 08-1648-3338
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อภิรดี   ปร�ส�ททรัพย์ 0-2134-0300 08-1932-3937
สว. พ.ต.ท. ไชย�   วัฒน� 0-2134-0303 08-1778-2331
สว. พ.ต.ท. ศุภช�ติ   พันธุมณิ 0-2134-0308 08-1559-5449
สว. พ.ต.ต. ส�โรจน์   ติระกิจพ�ณิชย์ 0-2134-0303 08-7830-0022
สว. พ.ต.ต. เทวกฤต   มณีรัตน์ 0-2134-0303 08-6345-8858
สว. พ.ต.ต. พรต   เศรษฐกร 0-2134-0303 08-6624-6245

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงท่าอากาศยานกรงุเทพ โทรศพัท์กล�ง 0-2535-1029 โทรส�รกล�ง 0-2535-1029

ผกก. พ.ต.อ. ณัฎฑี   มหึเมือง 0-2535-3188 08-7499-3365
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทิพพวรรณ   ยรรยง 0-2535-3187 08-1831-7666
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์   ม�นะปรีช� 0-2535-1327 08-5150-6293
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ญ�ณิภัทร์   อุบลจินด� 0-2535-1071 08-1402-9542
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ รสัรนิทร์   พงศ์เพยีรง�ม 0-2535-1361 08-1755-1728
รอง ผกก. พ.ต.ท. คมสันต์   ร่วมสนิท 0-2535-1783 08-1827-0282
สว.(ง�นอำ�นวยก�ร) พ.ต.ท.หญิง ชล�สัย   พลับจีน 0-2535-1290 09-9283-9871
สว.(ง�นสืบสวน ผลัด 1) พ.ต.ต. โสรัจ   วิชยสุทธิ์ 0-2535-1783 08-1345-1000
สว.(ง�นสืบสวน ผลัด 2) พ.ต.ต. ช�ตรี   ชูแก้ว 0-2535-1783 08-7113-8888

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า 

สว.ผลัด 1 พ.ต.ท. ภวัต   หอมจันทร์ 0-2535-3187 08-1373-4856
สว.ผลัด 2 พ.ต.ท.หญิง รัตน�   ศรสุรินทร์ 0-2535-3187 08-1441-1414
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สว.ผลัด 3 พ.ต.ต. ณรงค์วิทย์   สุกหอม 0-2535-3187 08-1935-0403
สว.ผลัด 4 พ.ต.ต. กนธีร์   สุทธิกุล 0-2535-3187 08-6368-3786

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก 

สว.ผลัด 1 พ.ต.ท.หญิง ภัททิด�   เพิ่มพูน 0-2535-1327 08-1373-2833
สว.ผลัด 2 พ.ต.ต.หญิง ทุเรียน   ประตังถ�โต 0-2535-1327 08-1754-9263
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง กิติโฉม   ศรีพัฒน�นนท์ 0-2535-1327 08-1837-0942
สว.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง ปรีย�   สรรณพงษ์ 0-2535-1327 09-2386-1916

ฝ่ายตรวจลงตรา 

สว.ผลัด 1 พ.ต.ท.หญิง พีรญ�   พูลผล 0-2535-1071 08-1919-4565
สว.ผลัด 2 พ.ต.ท. นเรศ   สนอ่วม 0-2535-1071 08-9489-1144
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท.หญิง มุทิต�   สถ�นนท์ 0-2535-1071 09-2292-2955
สว.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ   เตชะกัน 0-2535-1071 08-9930-7122

ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง

สว.ผลัด 1 พ.ต.ท.หญิง จ�รุกร   อิ่มเอิบ 0-2535-1361 08-9671-8080
สว.ผลัด 2 พ.ต.ต.หญิง สัมพันธ์   บุตรโพธิ์ 0-2535-1361 08-1482-8182
สว.ผลัด 3 พ.ต.ท. กฤตวัตน์   อำ�น�จ 0-2535-1361 08-9795-6688
สว.ผลัด 4 พ.ต.ท.หญิง ธัญด�   เล�ห์ทวี 0-2535-1361 09-4415-1966

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่  โทรศัพท์กล�ง 0-5327-7180, 0-5327-7190 
โทรส�รกล�ง  0-5327-7180, 0-5327-7190

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ กญัญ์ชญ�   เขตต์สนัเทยีะ 0-5327-7180 08-1833-8122
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   ตะมะพุฒ 0-5327-7180 [190] 08-1707-3765
สว. พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ   กองม�ลัย 0-5327-7180 [190] 08-6991-4607
สว. พ.ต.ต.หญิง ผุสดี   ธรรมศักดิ์   0-5327-7180 [190] 08-1671-9626

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงท่าอากาศยานภูเกต็ โทรศพัท์กล�ง 0-7632-7138 โทรส�รกล�ง 0-7632-7138

ผกก. พ.ต.อ. ศุภโชค   หยงสต�ร์ 0-7632-7138 08-9449-9812
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนันต์   ไทยง�ม 0-7632-7138 08-7669-8833
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชรพล   ก�ญจนกันทร 0-7635-1115 08-6339-5252
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชิดชนก   ส�ครเย็น 0-7635-1115 08-1899-8228
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพจน์   ช�วศรีทอง 0-7635-1301 08-1133-4222
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�ออก) พ.ต.ท. จรูญ   ป้อมกฤษณ์ 0-7635-1162 08-1297-3877
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�เข้�) พ.ต.ท.หญิง วรรณี   ทรงชัยสงวน 0-7635-1115 09-1659-1544
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�ออก) พ.ต.ท.หญิง ชลิด�   แสงจันทร์ 0-7635-1162 09-3761-0687
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�เข้�) พ.ต.ท.หญิง ศมพร   ทิตติพรสุรภ� 0-7635-1115 08-4941-6535
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�ออก) พ.ต.ท.หญิง โณรี   ลูกอินทร์ 0-7635-1162 08-1892-2556
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สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�ออก) พ.ต.ท.หญงิ รสัรนิทร์   ธรีพฒัน์ธน�กลู 0-7635-1162 09-5419-3662
สว.(ง�นพธีิก�รเข้�เมอืงและง�นสบืสวน
ปร�บปร�ม)

พ.ต.ท. ส�ธิต   สุตันทวงษ์ 0-7635-1301 08-6182-2882

สว.(ง�นตรวจลงตร�) พ.ต.ท.หญิง วัชรี   หยงสต�ร์ 0-7635-1115 08-1368-4838
สว.(ง�นตรวจลงตร�) พ.ต.ท.หญิง ภทัธนัทฉตัร์   เรอืงวฒัน�นนท์ 0-7632-7138 [1115] 08-6405-0868
สว.(ง�นตรวจลงตร�) พ.ต.ต.หญิง ส�ยสุนี   คุ้มครอง 0-7632-7138 [1115] 08-1804-2649
สว.(ง�นตรวจลงตร�) พ.ต.ต.หญิง ดุสิตกร   พันธุ์แสงจิตต์ 0-7632-7138 [1115] 08-6788-7098
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�เข้�) พ.ต.ต.หญิง อนัญญ�   ธูปสมุทร 0-7632-7138 [1115] 08-6792-5902
สว.(ง�นตรวจบคุคลและพ�หนะข�เข้�) พ.ต.ต.หญิง โชติก�   สุวรรณโชติ 0-7632-7138 [1162] 08-3551-8558
สว.(ง�นก�รสื่อส�รและเทคโนโลยีฯ) ร.ต.อ. ศวัส   โชติรณพัส 0-7635-1152 08-4458-4561
สว.(ปฏบิตัริ�ชก�ร ด่�น ตม.ทอ.กรงุเทพ) พ.ต.ต.หญิง กิติโฉม   ศรีพัฒน�นนท์ 0-7632-7138 [1108] 08-1837-0942

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงท่าอากาศหาดใหญ่   โทรศพัท์กล�ง  0-7425-1096   โทรส�รกล�ง  0-7425-1096

สว. พ.ต.ท. สุริยะ   เสริมวิทยวงศ์ 0-7425-1096 08-1479-8084

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 3  Immigration Division 3
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารบี ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 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. พล.ต.ต. ธ�ำรงค์   แสงวัฒนกุล 0-2143-0981 08-1734-7887
รอง ผบก. พ.ต.อ. เจษฎ�   ใยสุ่น 0-2141-9942 09-9145-9359
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิชญ�   บุญขจร 0-2143-8326 08-1639-0636
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�ณัติ   ภุมรินทร์ 0-2143-0989 08-1802-9889
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิลปคมณ์   เอี่ยมวงศ์ 0-2143-0982 08-6555-5557

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง 0-2141-9954    โทรส�รกล�ง  0-2143-8333

ผกก. พ.ต.อ. ภัคพงศ์   ส�ยอุบล 0-2143-9945 08-1842-3535
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภรณี   ดุริยประสิทธิ์ 0-2141-9947 08-6567-8905
สว.(ง�นธุรก�ร) พ.ต.ท.หญงิ ภทัร�พร   ภทัรพงศ์สินธุ์ 0-2141-9953 08-1838-7226
สว.(ง�นก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง พรหมพร   พูลทรัพย์ 0-2141-9962 08-1496-3142
สว.(ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ท.หญิง ทศพร   สุริยันต์ 0-2141-9966 08-6365-1463
สว.(ง�นแผน) พ.ต.ต.หญิง สุวรรณี   ภูตะล� 0-2141-9957 08-7694-5681

กองก�ากับการบริการคนต่างด้าว 

ผกก. พ.ต.อ. เธียรวิโรฒ   เชี่ยวช�ญ 0-2143-0991 08-1255-8492
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัฐนันท์   จินด�ศุข 0-2143-0991 08-1489-8666
สว. พ.ต.ท. ฤทธิไกร   กะระกล 0-2143-0991 08-9811-5334
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สว. พ.ต.ท. นคร   เส็งทอง 0-2143-0991 08-6213-4396
สว. พ.ต.ต. อธิคุณ   อินทรเสน 0-2143-0991 08-1090-4561

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี   โทรศัพท์กล�ง  0-3456-4279  โทรส�รกล�ง  0-3456-4279

ผกก. พ.ต.อ. วีรยศ   ก�รุณยธร 0-3456-4279 [1] 08-5318-8887
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ�ทร   วงศ์ใจเกื้อ 0-3456-4279 [1] 09-2275-5051
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิรช�ติ   ร่มส�ยหยุด 0-3456-4279 [1] 08-4939-9954
สว. พ.ต.ท. สุช�ติ   เพ็ญภู่ 0-3456-4279 [5] 08-9135-0052
สว. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์   กรุณ�มงคล 0-3456-4279 [1] 09-0980-4842
สว. พ.ต.ท. สุช�ติ   แสงนิล 0-3456-4279 [4] 08-1666-6456
สว. พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์   ตรีแดงน้อย 0-3456-4279 [5] 08-1302-2555

ห้องกัก ตม.จว.ก�ญจนบุรี 0-3456-4288 -
ห้องกัก ตม.สังขละบุรี 0-3459-5335 -
จุดตรวจถ�วรไทรโยค 0-3456-5115 -
จุดตรวจพระเจดีย์ส�มองค์ 0-3459-0105 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุร ี   โทรศัพท์กล�ง 0-3825-2750-4(พัทย�)/ 0-3831-2571(ศรีร�ช�)/
0-3821-6215(สีชัง)   โทรส�รกล�ง  0-3825-2750-4 [100]

ผกก. พ.ต.อ. ประพันธ์ศักดิ์   ประส�นสุข 0-3825-2750-4 08-1987-8789
รอง ผกก. พ.ต.ท. รัชทพงศ์   เตี้ยสุด 0-3831-2571 08-1552-4252
รอง ผกก. พ.ต.ท. นครัฐ   ปริปุณน�นนท์ 0-3825-2750-4 08-1840-8023
สว.(ง�นธุรก�ร) พ.ต.ท.หญิง อังคณ�   เมืองแสน 0-3825-2750-4 08-9893-3768
สว. พ.ต.ท.หญิง อัญชรี   แฉล้มรักษ์ 0-3825-2750-4 08-1815-1144
สว. พ.ต.ท. ส�โรช   จิตต์สงวน 0-3831-2571 [108] 08-9922-9920
สว. พ.ต.ท. อ�ชีพ   เจริญสันติสุข 0-3831-2571 08-6788-6359
สว. พ.ต.ท.หญิง สุพัตร�   ถิ่นกมุท 0-3840-9346 08-9749-1520

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว   โทรศัพท์กล�ง  0-3723-1131   โทรส�รกล�ง  0-3723-2672

ผกก. พ.ต.อ. ไพรัช   พุกเจริญ 0-3723-1131 08-9665-0666
รอง ผกก. พ.ต.ท. เบญจพล   รอดสว�สดิ์ 0-3723-1131 08-6313-2726
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ทองคำ� 0-3723-1131 08-1401-5031
สว. พ.ต.ท. เรืองเดช   ธรรมนันท์ 0-3723-1131 08-1805-7338
สว. พ.ต.ท. ญ�ณกวี   ประวัติภักดี 0-3723-1227 08-3762-5199
สว. พ.ต.ท.หญิง นันท์ลินี   ส�ลีผลิน 0-3723-0154 08-9266-3236
สว. พ.ต.ท.หญิง ธิด�รัตน์   ช่วยสงค์ 0-3723-1131 08-1949-2594
สว. พ.ต.ต. นที   ทองสุกแก้ว 0-3723-0154 08-1812-4784

จุดผ่�นแดนถ�วรบ้�นคลองลึก 0-3723-0154 -
อ�ค�รควบคมุคนต้องห้�มรอก�รส่งกลบั 0-3723-1227 -
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง   โทรศัพท์กล�ง 0-3868-4544   โทรส�รกล�ง 0-3868-4544 [21]

ผกก. พ.ต.อ. ประส�ธน์   เขมะประสิทธิ์ 0-3868-4544 [11] 08-1612-1616
รอง ผกก. พ.ต.ท. พันธศักย์   พันธุ์เพ็ง 0-3868-4544 [17] 08-4101-7007
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ส�ริย�   น้อยษ� 0-3868-4544 [16] 08-1847-9669
สว. พ.ต.ท.หญิง ธัญจิร�   ลิ้มทองเจริญ 0-3868-4544 [19] 08-5043-2442
สว. พ.ต.ท.หญิง ชวนันท์   สุวรรณบ�ตร์ 0-3868-4544 [16] 08-1422-3838
สว. พ.ต.ต. สำ�รวย   สม�น 0-3868-4544 [17] 08-8524-4418

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์กล�ง 0-3252-0616 โทรส�รกล�ง 0-3252-0620

ผกก. พ.ต.อ. คธ�ธร   คำ�เที่ยง 0-3252-0616-7 08-9115-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีรวัต   เครือสมบัติ 0-3265-3617 08-1889-2354
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อ�รมณ์   ขวัญเนตร 0-3265-3617 08-5072-6777
สว. พ.ต.ท. สมพล   ก�ญจน� 0-3252-0616-7 08-1012-3344
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พ   ศรีสุข 0-3281-0566 08-7925-0880
สว. พ.ต.ต. เอกฤทธิ์   พหลเวชช์ 0-3252-0616-7 09-4159-5551

ห้องกัก 0-3281-0566 -
จุดตรวจ 0-3281-1062 -

ตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดัสมทุรสาคร โทรศพัท์กล�ง  0-3486-7666  โทรส�รกล�ง 0-3486-7777 [102]

ผกก. พ.ต.อ. วันชนะ   บวรบุญ 0-3486-7666 08-6328-3626
รอง ผกก. พ.ต.ท. พนมไพร   จักรภ�ส 0-3486-7666 08-1442-7101
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสิรี   พันธะจิน�ธัช 0-3486-7666 09-2124-0225
สว. พ.ต.ท.หญิง นิภ�   ชื่นจิตร 0-3486-7666 09-7285-1515
สว. พ.ต.ท. ธนูเทพ   ฤทธิฦ ชัย 0-3486-7666 08-6366-3636
สว. พ.ต.ท. พัดธงทิว   ด�ม�พงศ์ 0-3486-7666 08-6060-7799

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ   โทรศัพท์กล�ง 0-2395-0029 [12]-[17], 0-2389-4474  
โทรส�รกล�ง  0-2389-4474, 0-2389-2351 [13], 0-2395-0029 [13]

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์เวทย์   โอนสูงเนิน 0-2702-6469 08-1775-1955
รอง ผกก. พ.ต.ท. ระพีพัฒน์   อุตส�หะ 0-2395-0029 08-9200-6069
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุม�ลี   พุ่มสุข 0-2395-0029 08-1825-6168
สว. พ.ต.ท. ณัฐพันธ์   เศรษฐบุตร 0-2395-0029 08-1818-1818
สว. พ.ต.ต. ชัยพร   เฮงจิตตระกูล 0-2395-0029 08-0447-1441
สว. พ.ต.ต.หญงิ สทุธก�นต์   น�คะเสถยีร 0-2395-0029 09-5956-6599

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด  โทรศัพท์กล�ง  0-3959-7261  โทรส�รกล�ง  0-3959-7261 [71]

สวญ. พ.ต.ท. ดุสิต�นนทร์   ทำ�ดี 0-3959-7261 08-9813-2599
สว. พ.ต.ท. วิศรุต   วัจนะพุกกะ 0-3959-7261 08-7712-2020
สว. พ.ต.ต.หญิง อุทิศ   โชติเจริญน�น 0-3959-7261 08-9522-1919
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์กล�ง 0-3938-7127 โทรส�รกล�ง  0-3938-7127 [18]

สวญ. พ.ต.ท. เฉลิมชนม์   แหลมทอง 0-3938-7127 09-3753-3753
สว. พ.ต.ท. ปิยบุตร   เพชรก้อน 0-3938-7127 08-7107-9995
สว. พ.ต.ต.หญิง ธรรมม์   สุรัติสุพพัต 0-3938-7127 08-1926-9356

ตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดัพระนครศรอียธุยา โทรศพัท์กล�ง 0-3532-8411 โทรส�รกล�ง 0-3532-8412

สวญ. พ.ต.ท. พรรณศักดิ์   วรวิบูลย์สวัสดิ์ 0-3532-8411 08-1732-3717
สว. พ.ต.ท. สุรศักดิ์   เทียนทอง 0-3532-8411 08-9206-2222
สว. พ.ต.ท. ณัทศิต   สัณห์ปภพ 0-3532-8411 08-6165-3399

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์กล�ง  0-3851-4011 โทรส�รกล�ง  0-3851-2788

สวญ. พ.ต.ท. กีรติศักดิ์   ก้องเกียรติศิริ 0-3851-4011 08-4644-2424
สว. พ.ต.ต. พิทักษ์พงษ์   เจริญกุล 0-3851-4011 08-9986-9300
สว. พ.ต.ท.หญิง ปร�รถน�   นิจรี 0-3851-4011 08-9492-2225

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธาน ีโทรศัพท์กล�ง  0-2593-1991  โทรส�รกล�ง  0-2593-1991 [18]

สว. พ.ต.ท. กิตติพรรธ   เป้�เปี่ยมทรัพย์ 0-2593-1991 [15] 08-1836-3777

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์กล�ง  0-2834-2223 โทรส�รกล�ง  0-2834-2226

สว. พ.ต.ต. ช�ตเวท   พงษ์ศักดิ์ 0-2834-2223 08-9918-1133

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์กล�ง  0-3431-8997  โทรส�รกล�ง  0-3431-8996

สว. พ.ต.ท. ยุทธน�   ร�ชจันทร์ 0-3431-8997 08-1584-5449

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุร ีโทรศัพท์กล�ง  0-3642-4686  โทรส�รกล�ง 0-3642-4862

สว. พ.ต.ท. ปกกิจ   คล้�ยเพ็ชร 0-3642-4686 08-9811-7655

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ โทรศัพท์กล�ง 0-2249-4122, 0-2249-0807 
โทรส�รกล�ง 0-2249-4122, 0-2249-0807

สว. พ.ต.ท. นุพงศ์   พรหมภ�นุเสถียร 0-2249-4122 08-4696-1953

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 4 Immigration Division 4
323 หมู่ 9  ต�าบลหนองบัวศาลา อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์กลาง  0-4421-2997   โทรสารกลาง  0-4421-8333

Web Site : www.division4.immigration.go.th      E-mail : imm4korat@gmail.com@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ชำติชำย   เอี่ยมแสง 0-4421-2038 08-1844-1642
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิบูลย์   กิตติแสงสุวรรณ 0-4421-2997 08-6310-1122
รอง ผบก. พ.ต.อ. รุ่งเกียรติ   สนแจ้ง 0-4421-2997 08-6488-6587
รอง ผบก. พ.ต.อ. พิชญ์วุฒิ   สงวนสมบัติศิริ 0-4421-2997 08-8516-1536
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภีมเดช   ส�ระกูล 0-4421-2997 08-4714-8000
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. จักรกฤษณ์   กองม่วง 0-4421-2997 08-0185-7046
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ผกก. พ.ต.ท. วิกรม   ลียะวณิช 0-4421-2997 08-1447-3241
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ   อุ่นบุญ 0-4421-2997 08-9201-3870
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต.หญิง เพ็ญสินี   อินทรภิรมย์ 0-4421-2997 08-1810-0148
สว.(นโยบ�ยแผน) พ.ต.ต. อังค�ร   ยะสะนพ 0-4421-8299 08-1788-3203
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง นิลุบล   พันธศรี 0-4421-2999 08-9422-9287
สว.(ส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ท. ธนโชติ   จันทรคนธ์ 0-4421-2039 08-6336-3486

กองก�ากับการบริการคนต่างด้าว

ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   เจียห์สกุล 0-4421-8444 08-1341-1400
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิพัฒน์   จตุรโกมล 0-4421-8444 08-9111-8655
สว. พ.ต.ท. ธนพัฒน์   ปรมสุข 0-4421-8444 08-1429-4038
สว. พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐ�   เลิศวรรณเอก 0-4421-8444 08-1876-7418
สว. พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร   ม�ตย์ภูธร 0-4421-8444 08-0064-8009

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์กล�ง  0-4267-4072 โทรส�รกล�ง  0-4267-4072

ผกก. พ.ต.อ. สังคม   ตัดโส 0-4267-4072 08-1810-8272
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�พร   ส�ยัณห์ศิริ 0-4267-4041 08-1699-6302
รอง ผกก. พ.ต.ท. จตุพร   เนวะม�ตย์ 0-4267-4072 08-9273-4848
สว. พ.ต.ท.หญิง นิรบล   วิชัย 0-4267-4072 08-6860-2553
สว. พ.ต.ท. ศุภโชค   พณิชยพงศ์ 0-4267-4041 08-9446-1661
สว. พ.ต.ท. ธนวัสส์  ขนิษฐวงศ์ 0-4267-4043 08-5058-5656
สว. พ.ต.ท. ชุมพล   บัวชุม 0-4267-4072 08-1710-6245

ห้องกัก 0-4267-4041 -
จุดตรวจท่�เทียบเรือเทศบ�ลเมืองมุกด�ห�ร 0-4261-1994 -
จุดตรวจ 0-4267-4043 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  โทรศัพท์กล�ง  0-4299-0935  โทรส�รกล�ง  0-4299-0941

ผกก. พ.ต.อ. พัลลภ   สุริยกุล ณ อยุธย� 0-4299-0935 [16] 08-1827-8260
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิเชียร   ลี้ไพโรจน์กุล 0-4299-0935 [17] 08-1457-9665
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ   แสงเดือน 0-4299-0935 [19] 08-1855-4747
สว. พ.ต.ท.หญิง วัชรี   ขันธเนตร 0-4299-0935 [20] 08-1256-9933
สว. พ.ต.ท. กันต์พจน์   แจ่มปร�งค์ทอง 0-4299-0935 [24] 08-1445-4750
สว. พ.ต.ท.หญิง ศรีเมือง   ศิริวิเศษ 0-4242-2689 09-1420-0243
สว. พ.ต.ท. ปริวัฒน์   สัจจ�พันธ์ 0-4242-0244 08-1563-0702

จดุตรวจสะพ�นมติรภ�พไทย-ล�ว (ข�เข้�) 0-4242-0243 -
จดุตรวจสะพ�นมติรภ�พไทย-ล�ว (ข�ออก)  0-4242-0244 -
จุดตรวจท่�เรือเทศบ�ล (ห�ยโศก)           0-4241-1154 -
อ�ค�รควบคมุผู้หลบหนเีข้�เมอืง (ห้องกกั)     0-4242-2689 -
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์กล�ง  0-4249-1283   โทรส�รกล�ง  0-4249-1832

สวญ. พ.ต.ท. วัลลภ   ขุนหมื่น 0-4249-1283 08-1616-1100
สว. พ.ต.ท. อนันต์   ทองสุข 0-4249-1283 08-7082-0737
สว. - - -

จุดตรวจบุคคล(ท่�เรือ) 0-4249-1173 -
จุดตรวจพ�หนะ(ท่�แพ) 0-4202-4112 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ีโทรศัพท์กล�ง 0-4544-1108, 0-4544-2219 โทรส�รกล�ง 0-4544-1108

ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   กอไพบูลย์กิจ 0-4544-1108 08-1457-6565
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธร�   สรณ�รักษ์ 0-4544-1108 08-5645-4356
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุภมิตร   กะตะศิล� 0-4544-1108 08-1303-5554
สว. พ.ต.ท.หญิง อนงค์   อรรคเดโช 0-4544-1108 08-1450-5347
สว. พ.ต.ท. พงศ์ศักดิ์   วัฒนหฤทัย 0-4544-1108 08-1640-0729
สว. พ.ต.ท.หญิง วรรณ�   ส�ยศิริวิทย์ 0-4544-1108 08-1926-0495
สว. พ.ต.ท. มนภพ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 0-4544-1108 08-1683-9118

จุดผ่�นแดนถ�วรช่องเม็ก 0-4548-5107 -
ด่�น ตม.เขมร�ฐ 0-4549-1211 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม    โทรศัพท์กล�ง  0-4251-1235  โทรส�รกล�ง  0-4251-1473

ผกก. พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์   ค้�ดี 0-4251-1235 08-4123-9393
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชว�ล   แก้วม�นพ 0-4251-1235 08-5354-9141
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุรณะ   วันเหิม 0-4253-2644 09-2515-7557
สว. พ.ต.ท. ยศพร   ม�ศรีนวล 0-4251-1235 08-4526-2277
สว. พ.ต.ท. สุวิทย์   สิงห์ก�ล 0-4253-2676 08-1977-5231
สว. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   ดีลี 0-4251-1235 08-1924-5117
สว. พ.ต.ท.หญิง อัปษร   เสรีจิตวิชิต 0-4253-2676 09-1061-5433

ห้องกัก 0-4253-2675-6 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทรศัพท์กล�ง 0-4282-1911, 0-4282-1284 โทรส�รกล�ง 0-4282-1911, 
0-4282-1284

สวญ. พ.ต.ท. จันทร์ชัย   แดงประเสริฐ 0-4282-1911 08-1868-2918
สว. พ.ต.ท.หญิง นิออน   แก้วก่� 0-4282-1284 08-9886-5677
สว. พ.ต.ต. ธนเดช   บุษบ�บดินทร์ 0-4282-1911 08-5459-4488

จดุตรวจสะพ�นมติรภ�พนำ�้เหอืงไทย-ล�ว 0-4286-3609 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์กล�ง  0-4581-8056  โทรส�รกล�ง  0-4581-4800

สวญ. พ.ต.ท. เศรษฐภัทร   ณ สงขล� 0-4581-4800 08-6309-8948
สว. พ.ต.ท. สุรพงษ์   วิเศษชลธ�ร 0-4581-4800 08-7936-5666
สว. พ.ต.ท.หญิง ธัญญนันทน์   อุ่นคำ� 0-4581-4800 09-0894-4873
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ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดันครรราชสมีา โทรศพัท์กล�ง 0-4437-5138-9  โทรส�รกล�ง 0-4437-5138-9

สวญ. พ.ต.ท. ประสิทธิ์    สมใจประสงค์ 0-4437-5138-9 08-0585-1010
สว. พ.ต.ท.หญิง กฤติก�   คำ�ส�ริรักษ์ 0-4437-5138-9 08-6046-4748
สว. พ.ต.ท. ทวี   ชอบเรียบร้อย 0-4437-5138-9 08-6387-2619

ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง   โทรศัพท์กล�ง  0-4455-9127   โทรส�รกล�ง  0-4455-9128

สวญ. พ.ต.ท. สมศักดิ์   วงศ์ชัยประเสริฐ 0-4455-9127 08-8245-5536
สว. พ.ต.ท. บรรชิด   หวังแววกล�ง 0-4455-9127 08-1976-4158
สว. พ.ต.ต. เสฏฐพงศ์   ขจรบุญญ�วัฒน์ 0-4455-9127 08-4783-2333

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์กล�ง  0-4346-5242   โทรส�รกล�ง  0-4346-5242

สว. พ.ต.ท. บุญเรือง   เล็กน้อย 0-4346-5242 08-1930-2116

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์กล�ง  0-4271-5219  โทรส�รกล�ง  0-4224-9984

สว. พ.ต.ต.หญงิ ศริญิ�พร   จนัทร์แฉ่งอคัรภ� 0-4271-5219 08-9206-4477

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี   โทรศัพท์กล�ง 0-4224-9982   โทรส�รกล�ง  0-4224-9982

สว. พ.ต.ต. เฉลิมช�ติ   เจนก�ร 0-4224-9982 08-4895-3568

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ�านาจเจริญ  โทรศัพท์กล�ง  0-4552-3239 โทรส�รกล�ง  0-4552-3239

สว. พ.ต.ท. อนุสรณ์   นุชนนท์ 0-4552-3239 08-1854-5553

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 5 Immigration Division 5
314  ถนนคันคลองชลประทาน  ต�าบลดอนแก้ว  อ�าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180

โทรศัพท์กลาง  0-5312-1323   โทรสารกลาง  0-5312-1324

Web Site : www.division5.immigration.go.th        E-mail : division5.imm@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. บัณฑิต   ตุงคะเศรณี 0-5312-1323 08-5645-5145
รอง ผบก. พ.ต.อ. สงบ   สันอุดร 0-5312-1323 08-1992-7953
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุเมฆ   บวรเศวตฉัตร 0-5312-1323 08-5050-0500
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นัด   ศรีวงษ� 0-5312-1323 08-1639-0636
รอง ผบก. พ.ต.อ. ขจรศักดิ์   เลิศประไพ 0-5312-1323 08-6367-0626

ฝ่ายอ�านวยการ โทรศัพท์กล�ง  0-5312-1323 โทรส�รกล�ง  0-5312-1324

ผกก. พ.ต.อ. นิธิคมน์   ปัญจม�ล� 0-5312-1323 08-3639-7879
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธนพร   รูปขจร 0-5312-1323 08-1956-6326
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต.หญิง ชุติณัฏฐ์   ณ ลำ�ป�ง 0-5312-1323 08-3945-1941
สว.(นโยบ�ยและแผน) พ.ต.ท.หญิง ณพทัธ์สมร   มงพลเมอืง 0-5312-1323 08-6923-2333
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง ปัญจ�   โพธิ์แก้ว 0-5312-1323 08-9855-5678
สว.(ส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ต.หญงิ อนงค์น�ฎ   กลนัทกพนัธ์ 0-5312-1323 08-0793-1078
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กองก�ากับการบริการคนต่างด้าว   โทรศัพท์กล�ง  0-5312-1320   โทรส�รกล�ง  0-5312-1322

ผกก. พ.ต.อ. ชัยยศ   วรักษ์จุนเกียรติ 0-5312-1320 08-1873-3377
รอง ผกก. พ.ต.ท. จำ�นงค์   จิน�เฟย 0-5312-1320 08-1993-4221
สว. พ.ต.ท. เรืองชัย   เรืองไพศ�ล 0-5312-1320 08-1859-1231
สว. พ.ต.ท.หญิง พิทย�   เกี่ยวก�รค้� 0-5312-1320 08-6606-4355
สว. พ.ต.ต.หญิง ฑิมพิก�   พิพัฒน์วงศ์ 0-5312-1320 08-1960-4927

ตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดัเชยีงราย โทรศพัท์กล�ง 0-5373-1008-9 [10] โทรส�รกล�ง 0-5373-1008-9 [33]

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิ์   ศิริกังว�ลกุล 0-5373-1008-9 [22] 08-9924-4227
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภ�วีร์   สิริธีรศ�นต์ 0-5373-1008-9 [24] 09-1551-9656
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกรียงไกร   อ�ริยะยิ่ง 0-5373-1008-9 [25] 08-6750-1813
สว. พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์   น�คช�ติ 0-5373-1008-9 [26] 08-6774-9672
สว. พ.ต.ท.หญิง สุกัลลย�ณิ์   ภุมรินทร์ 0-5373-1008-9 [27] 08-8404-4635
สว. พ.ต.ท.หญิง มุกด�   ธนะสมบัติ 0-5373-1008-9 [29] 08-4111-3445
สว. พ.ต.ท. ชิติพัทธ์   ย�งสวย 0-5373-3727 08-3344-5656
สว. พ.ต.ท.หญิง พนอ   จ�รุแพทย์ 0-5373-3248 08-1952-1355

จุดตรวจ ด่�น ตม.แม่ส�ย 0-5373-3261 -
ท่�อ�ก�ศย�นแม่ฟ้�หลวง 0-5379-8127 -
ศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ ตม.จว.เชียงร�ย 
(ส่วนแยก)

0-5317-5376 -

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน  โทรศัพท์กล�ง  0-5377-7118   โทรศัพท์กล�ง  0-5377-7118

ผกก. พ.ต.อ. ณัชธฤต   ปิ่นปัก 0-5377-7118 08-1953-6956
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรรธน์   พรรธนภณ 0-5377-7118 08-1902-3349
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธ�ร�ทิพย์   จำ�รัส 0-5377-7118 08-1288-0977
สว. พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์   จุลศ�สตร์ 0-5377-7118 08-1689-8232
สว. พ.ต.ท. สืบพงษ์   วิสูตรธน�วิทย์ 0-5377-7118 08-5555-5885
สว. พ.ต.ท. จีรศักดิ์   ไล้ทองคำ� 0-5377-7118 08-1568-5152
สว. พ.ต.ต. ปฐพน   อ่อนนวล 0-5377-7118 08-7918-6524

จุดตรวจสะพ�นมิตรภ�พ 4 0-5379-2824 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์กล�ง  0-5320-1756   โทรส�รกล�ง  0-5327-7510

ผกก. พ.ต.อ. รุจพงศ์   ส�รวน�งกูร 0-5320-1756 [11] 08-1573-3434
รอง ผกก. พ.ต.ท. บรรพต   กิตติวีระ 0-5320-1756 [14] 08-7172-7696
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดม   สุวรรณเลข� 0-5320-1756 [17] 08-1961-9293
สว. พ.ต.ท.หญิง กำ�ไลภรณ์   ยุววรรณ 0-5320-1756 [13] 08-9997-5151
สว. พ.ต.ท.หญิง รติรส   อัจฉริยะเสถียร 0-5320-1756 [18] 08-1804-5550
สว. พ.ต.ท. อภิช�ต   ป�นมุข 0-5320-1756 [17] 08-6788-2984

ห้องกัก 0-5320-1756 [20] -
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  โทรศัพท์กล�ง  0-5556-3000     โทรส�รกล�ง  0-5556-3000

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   เดชแพ 0-5556-3000 08-1934-1543
รอง ผกก. พ.ต.ท. นิธิวัชร์   ดิลกพงศ์โยธิน 0-5556-3000 08-1566-4533
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เจียมกรกต 0-5556-3000 08-1802-5353
สว. พ.ต.ท. ศิริชุณุพงศ์   จิตรจักร์ 0-5556-3000 [12] 09-8260-8495
สว. พ.ต.ท. สถิตย์   บุตรฉิม 0-5556-3000 08-1973-5365
สว. พ.ต.ท. ธีรศักดิ์   หอมม�ก 0-5556-3000 08-1819-8033
สว. พ.ต.ต.หญิง อรพิน   อุปคำ� 0-5556-3000 08-1379-3950
สว. พ.ต.ต. ชัยชนะ   สุริยวงค์ 0-5556-3000 08-1941-4076

พื้นที่พักรอเพื่อก�รส่งกลับ 0-5556-3000 [17] -
จุดตรวจบ้�นห้วยหินฝน 0-5580-1692 -
จดุตรวจสะพ�นมติรภ�พไทย-เมียนม� 0-5556-3004 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  โทรศัพท์กล�ง  0-5471-6138    โทรส�รกล�ง  0-5471-6135

สวญ. พ.ต.ท. ทวนทอง   ถิตย์ฉ�ย 0-5471-6138 [104] 08-1959-6702
สว. พ.ต.ท. กันต์พงษ์   วงค์วิชัย 0-5471-6138 [110] 08-0597-5500
สว. พ.ต.ท.หญิง นวลปร�ง   ตัณศุภผล 0-5471-6138 [111] 08-4170-1328

จดุผ่�นแดนถ�วรบ้�นห้วยโก๋น จว.น่�น 0-5469-3530 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์กล�ง  0-5361-2106  โทรส�รกล�ง  0-5361-2106

สว. พ.ต.ท. ปิยชัย   เรือนป�ง 0-5361-2106 08-9261-9824

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์กล�ง  0-5524-7722 โทรส�รกล�ง  0-5524-7722

สว. พ.ต.ท. สัญญ�   ห�ญวณิช�นนท์ 0-5524-7722 08-1456-2113

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์  โทรศัพท์กล�ง  0-5688-1518 โทรส�รกล�ง  0-5688-1517

สว. พ.ต.ท. วชิร�ธร   ภุมรินทร์ 0-5688-1518 08-1618-2828

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 6 Immigration Division 6
94 หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งต�าเสา อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์กลาง  0-7425-0801-4  โทรสารกลาง  0-7425-0803-4

Web Site : www.immigrationdiv6.go.th            E-mail : immigration06@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ธัชชัย   ปิตะนีละบุตร 0-7425-0801 [103] 08-1641-7707
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง มณัฑน�   ทวยีนต์เนรมติร 0-7425-0801 [119] 08-1808-7111
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณพัฒน์ศักย์   ธรรมรักษ์ 0-7425-0801-2 [109] 08-1938-2266
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูศักดิ์   พนัสอัมพร 0-7425-0801-2 [107] 08-1808-9058
รอง ผบก. พ.ต.อ. สิทธิชัย   โล่กันภัย 0-7425-0801 [107] 08-9225-4141
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. อภิเชษฐ์   ห้วยทร�ย 0-7425-0801 [103] 08-8580-3856
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ผกก. พ.ต.อ. ธนะศักดิ์   วงศ์ลือเกียรติ 0-7425-0801 [108] 08-1407-1491
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   ช่วยเสริม 0-7425-0801 08-8516-1543
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ท.หญิง สุพิศ   น�ว�รัตน์ 0-7425-0801 [110] 08-0556-5453
สว.(นโยบ�ยและแผน) พ.ต.ท.หญิง โสภิต   สมพงษ์ 0-7425-0801 [114] 09-2565-1666
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ต. สุกรี   ปลัดส�มะ 0-7425-0801 [112] 08-6122-1200
สว.(ส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ต. ปฏิยุทธ   ดำ�คง 0-7425-0801 [122] 08-1542-7329

กองก�ากบัการบรกิารคนต่างด้าว โทรศพัท์กล�ง  0-7425-0801 [118]   โทรส�รกล�ง  0-7425-0803-44

ผกก. พ.ต.อ. ชัยสิทธิ์   ดีสุข 0-7425-0801 [118] 08-1498-4685
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักร   ถนัดอักษร 0-7425-0801 [118] 08-1959-2656
สว. พ.ต.ท.หญิง วิภ�   อ�ชวคุณ 0-7425-0801 [117] 08-5582-2168
สว. พ.ต.ท. ธีร์รชสิษ   เจี่ยงเพ็ชร 0-7425-0801 [117] 08-1978-2915
สว. พ.ต.ต. อภิศิษฎ์   โรจน์อนนท์ 0-7425-0801 [118] 08-1988-4258

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์กล�ง  0-7622-1905    โทรส�รกล�ง  0-7621-2108

ผกก. พ.ต.อ. สัญชัย   โชคขย�ยกิจ 0-7622-1905 [106] 08-1616-0118
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมจิต   วะระทุม 0-7622-1905 [119] 08-1555-5699
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธวัชชัย   หนองบัว 0-7622-1905 [117] 08-5349-3333
สว. พ.ต.ท. ณภัทร  หนูเสน 0-7622-1905 [104] 08-1892-4809
สว. พ.ต.ท. สุบรรณ   กรุดพันธ์ 0-7622-1905 [115] 08-1630-8526
สว. พ.ต.ต. เทียนชัย   ชมพู 0-7622-1905  [118] 08-4876-9898

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  โทรศัพท์กล�ง 0-7425-7019  โทรส�รกล�ง  0-7425-7019

ผกก. พ.ต.อ. สุนทร   อรุณน�ร� 0-7425-7019 08-1814-0989
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัชญ์กฤชโชค   เกษมณี 0-7425-7019 08-1918-7811
รอง ผกก. พ.ต.ท. ดนยวรรธน์   กอสน�น 0-7425-7019 08-1954-5652
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมพงษ์   ไสยมรรค� 0-7425-7019 08-3943-4747
สว. พ.ต.ท. ประยุทธ   สิม�ธรรม 0-7425-7019 08-1540-5554
สว. พ.ต.ท.หญิง กัญญ�   เพชรไพรโรจน์ 0-7431-3480 08-8516-2699
สว. พ.ต.ท. ประยุทธ   ดิษฐปัญญ� 0-7439-8807 08-7699-6645
สว. พ.ต.ท.หญิง ธิด�รัตน์   อิฐสุวรรณ 0-7425-7019 09-5440-4563
สว. พ.ต.ท.หญิง อ�ภ�   เกื้อกูล 0-7425-7019 08-1965-5265
สว. พ.ต.ท. ธีระ   วงศ์ร�ช 0-7439-8807 09-0439-2921

ห้องกัก ตม.จว.สงขล� 0-7439-8802 -
ด่�น ตม.สะเด� 0-7439-8807 -
ด่�น ตม.ท่�เรือสงขล� 0-7431-3480 -
ด่�น ตม.บ้�นประกอบ 0-7453-6238 -
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  โทรศัพท์กล�ง  0-7471-1080   โทรส�รกล�ง  0-7471-1080

ผกก. พ.ต.อ. ธีระยุทธ   บุตรนำ้�เพชร 0-7471-1080 08-1422-3033
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรัณรพีร์   อิสริยพัฐ 0-7471-1080 08-1944-9922
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัชว�ล   ทิพย์พิชัย 0-7471-1080 08-6901-6465
สว. พ.ต.ท.หญิง ภัทร�วดี   บุนน�ค 0-7471-1080 08-0395-5665
สว. พ.ต.ท. ชัยศักดิ์   ก�ฬสินธุ์ 0-7471-1080 08-1956-2656
สว. พ.ต.ต. ศยธน   กระบิน 0-7471-1080 08-0561-5931

ด่�น ตม.ควนโดน 0-7472-2731 -
ด่�น ตม.ตำ�มะลัง 0-7471-0648 -
ด่�น ตม.กันตัง 0-7525-1030 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์กล�ง 0-7361-1231   โทรส�รกล�ง  0-7361-1231

ผกก. พ.ต.อ. ก�นต์   ธรรมเกษม 0-7361-1231 08-1855-1683
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฏฐ์ชูเดช   จรัสร่มเย็น 0-7361-1231 08-4655-6444
รอง ผกก. พ.ต.ท. พูลศักดิ์   แก้วสีข�ว 0-7361-1231 08-1628-4999
สว. พ.ต.ท. วีรวัฒน์   นิลวัตร 0-7361-1231 08-1956-5452
สว. พ.ต.ท. ฉัตรชัย   หะยีม�มะ 0-7361-1231 08-6950-0600
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   แสงสิน 0-7361-1231 08-6597-4527
สว. พ.ต.ท.หญิง ปรีย�   น�ขวัญ 0-7361-1231 08-1598-6799

จุดตรวจสุไหงโก-ลก 0-7361-4114 -
จุดตรวจต�กใบ 0-7364-2307 -
จุดตรวจบูเก๊ะต� 0-7358-6002 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง  โทรศัพท์กล�ง  0-7782-1216 โทรส�รกล�ง  0-7782-2016 [102]

ผกก. พ.ต.อ. เอกกร   บุษบ�บดินทร์ 0-7782-2016 [103] 08-1653-3876
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   จิตสงบ 0-7782-2016 [104] 08-6429-3389
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุสรณ์   แก่งสันเทียะ 0-7782-2016 [105] 08-9956-3349
สว. พ.ต.ท. เสริมเกียรติ   คัมภีระ 0-7753-4492 08-4678-5384
สว. พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์   ปลื้มจิตต์ 0-7782-2016 08-1914-4915
สว. พ.ต.ต. รัชชวิช   อัครม�ส 0-7782-2016 [108] 08-2979-6465
สว. พ.ต.ต. ฐิติวัฒน์   ฤช�นุกูล 0-7782-2016 08-1936-7700

ส่วนแยก จว.ชุมพร 0-7753-4492 -
ห้องกักฯ 0-7782-6274 -
จุดตรวจท่�เทียบเรือสะพ�นปล� 0-7781-6373 -
จุดตรวจท่�เทียบเรืออันด�มันคลับ 0-7787-1085 -
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์กล�ง  0-7727-3217   โทรส�รกล�ง  0-7727-3217

ผกก. พ.ต.อ. ศุภฤกษ์   พันธ์โกศล 0-7727-3217 08-1583-8148
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐนพงศ์   หมกทอง 0-7727-3217 08-1739-2879
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรชัย   เอี่ยมผึ้ง 0-7727-3217 08-9171-6798
สว. พ.ต.ท. สมเดช   ประกอบผล 0-7742-1069 08-9846-4246
สว. พ.ต.ท.หญิง อัมพร   จุนทะเส 0-7742-8513 08-9508-2862
สว. พ.ต.ต. เทพประสิทธิ์   ส�มสี 0-7742-1069 08-9195-3955

ด่�น ตม.สมุย 0-7742-1069 -
จุดตรวจสน�มบินสมุย 0-7742-7513 -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  โทรศัพท์กล�ง  0-7561-1097   โทรส�รกล�ง  0-7561-1097 [4]

สวญ. พ.ต.ท. บัญช�   ลิมปิช�ติ 0-7561-1097 08-5665-4935
สว. พ.ต.ท.หญิง วัลลี   หนูทอง 0-7561-1097 08-1788-4580
สว. พ.ต.ท. สุเทพ   เกิดมุสิก 0-7561-1097 08-1757-3535

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์กล�ง 0-7532-0727, 0-7534-6679  
โทรส�รกล�ง  0-7532-0727, 0-7534-6679

สว. พ.ต.ต. ธนูศิลป์   ดวงแก้วง�ม 0-7532-0727 08-1456-9944

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี   โทรศัพท์กล�ง  0-7346-0202 โทรส�รกล�ง  0-7346-0207

สว. พ.ต.ท. เนติ   ขันบุญ 0-7346-0202 08-1557-3922

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา   โทรศัพท์กล�ง  0-7646-0512    โทรส�รกล�ง  0-7646-0512  

สวญ. พ.ต.ท. นภดล   รักช�ติ 0-7646-0512 08-1401-5515
สว. พ.ต.ต. พิงคะรัตน์   ซ้�ยขวัญ 0-7646-0512 08-9823-3888
สว. พ.ต.ต. อุดม   ทองจีน 0-7646-0512 08-9867-2442

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา   โทรศัพท์กล�ง  0-7323-1292 โทรส�รกล�ง  0-7323-1292 

สว. พ.ต.ท. สุรชัย   พงษ์สวัสดิ์ 0-7323-1292 08-1959-6191
ห้องกัก/จุดตรวจด่�น ตม.เบตง 0-7323-0026 -

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์   โทรศัพท์กล�ง  0-7452-1658 โทรส�รกล�ง  0-7452-1658

สวญ. พ.ต.ท. ธนกฤต   พรมดอนช�ติ 0-7452-1658 08-1855-1233
สว. พ.ต.ท. ช�รัตน์   ช�คริต�นันท์ 0-7452-1658 08-9544-4445
สว. พ.ต.ต. สุระศักดิ์   ใจดี 0-7452-1658 08-9871-5070
สว. พ.ต.ต. รัฐไกร  ประยูรศร 0-7452-1658 09-5553-3355

ห้องกัก ด่�น ตม.ป�ดังเบซ�ร์ 0-7452-1658 -
จุดตรวจบุคคลและย�นพ�หนะ 0-7452-1020 -
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กองบังคับการสบืสวนสอบสวน  Investigation Division
507  ซอยสวนพลู  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

Web Site : http://inv.immigration.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วรำวุธ   ทวีชัยกำร 0-2286-8055 [2131] 08-5905-4343
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง วิล�วัณย์   ปิต�วร�นนท์ 0-2286-0233 [2305] 08-1836-3535
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรวัฒน์   อมรวิวัฒน์ 0-2286-1512 [2197] 08-1441-1336
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรพล   สวัสดี 0-2287-3129 [2200] 08-1862-1962
รอง ผบก. พ.ต.อ. เฉลิมพล   จินตรัตน์ 0-2286-3384 [2280] 08-1443-8067
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ลักษณ์ปกรณ์   ลูกรักษ์ 0-2287-4620 [2132] 09-1115-0000

ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พัชร�   มิ่งไม้ 0-2287-3101-10 [2159] 08-1836-0777
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรัณย�   ทับเป็นไทย 0-2287-3101-10 [2191] 08-1459-9057
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ต.หญิง เบญจ�   ช�ติเผือก 0-2286-3397 [2291] 09-0980-2893
สว.(นโยบ�ยและแผน) พ.ต.ต.หญิง รัชฎ�   เนวนิช 0-2287-3101-10 [2246] 09-2425-5225
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง เบญญ�ภ�   ไชยชนะ 0-2287-1158 [2199] 09-2269-4514
สว.(ส่งกำ�ลังบำ�รุง) พ.ต.ต. วรุต   โกไศยก�นนท์ 0-2286-0192 [2263] 08-4163-2426

กองก�ากับการ 1  (สืบสวนปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ) 

ผกก. พ.ต.อ. ชยวุฒิ   จันทร์สมบูรณ์ 0-2286-1429 [2212] 08-9569-5355
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภวัต   วงศ์ระรื่น 0-2287-3101-10 [2303] 08-9482-6023
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภชัย    พละเดช 0-2287-3101-10 [2303] 08-7435-5995
สว. พ.ต.ท. ธวัชชัย   นรินรัตน์ 0-2286-6392 [2303] 08-1334-2423
สว. พ.ต.ท. วุฒิช�ติ   บุตรศรีภูมิ 0-2286-6392 [2303] 08-1880-0777

กองก�ากับการ 2  (สืบสวนคว�มผิดของบุคคลต่�งด้�ว) 
Sub-Division 2 Investigation and Suppresssion of Illegal Alien Worker and Human Trafficking Crime

ผกก. พ.ต.อ. ทิฆัมพร   ศรีสังข์ 0-2287-3128 [2202] 08-1956-4651
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรม   พฤทธิกุล 0-2287-3128 [2203] 08-6768-4545
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประวิทย์   ศิริธร 0-2287-3128 [2210] 08-1914-1804
สว. พ.ต.ท. พลสิทธิ์   สุทธิอ�จ 0-2287-3128 [2210] 08-1750-0809
สว. พ.ต.ท. ทวีป   ช่�งต่อ 0-2287-3128 [2210] 08-2244-8008

กองก�ากับการ 3  (ง�นคนต้องห้�ม ง�นส่งกลับ ง�นห้องกัก)
ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   แดงศิริรัตน์ 0-2286-5776 [2294] 08-9672-8899
รอง ผกก. พ.ต.ท. จิตติ   ส�มทอง 0-2287-3126 [2287] 08-9919-3959
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภัสกิตต์   จิระประเสริฐสุข 0-2287-3126 [2223] 08-1350-7996
สว.(ง�นคนต้องห้�ม) พ.ต.ท. พญ�   อ่อนศรีประไพ 0-2287-3126 [2183] 08-7449-5635
สว.(ง�นส่งกลับ) พ.ต.ท. ระพิน   ช�ติไทย 0-2213-2369 [2298] 08-0080-0430
สว.(ง�นห้องกัก) พ.ต.ท. จีรัชญ์   จงอิทธิ 0-2213-2369 [2288] 08-1249-3733
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พงส.ผทค./หัวหน้�กลุ่มง�นสอบสวน พ.ต.อ. ธนวิน   จันทวี 0-2287-3129 [2205]  08-9244-4683
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. เช�ว์วัย   ศ�นกมล 0-2287-3129 [2205] 08-9691-0408
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. รุ่งโรจน์   นิลมงคล 0-2287-3129 [2205] 08-1838-4987
พงส.ผทค.  พ.ต.อ. พีรพัน   รตโนภ�ส 0-2287-3129 [2205] 08-3905-7605
พงส.ผนพ. พ.ต.ท. สมเกียรติ   โนนทะพ� 0-2287-3129 [2205] 08-6054-9965
พงส.ผนพ.   พ.ต.ท. จำ�เนียร   ประคองทรัพย์ 0-2287-3129 [2205] 08-9488-1746
พงส.ผนก.     พ.ต.ท. ธีเดช   สัจจ�นุรักษ์วงศ์ 0-2287-3129 [2205] 08-4077-1230
พงส.ผนก.     พ.ต.ท. วัฒน�   เกตุอำ�ไพ 0-2287-3129 [2205] 08-6966-6170
พงส.ผนก.   พ.ต.ต. นฤดล   ถุนพุฒดม 0-2287-3129 [2205] 08-5966-4242
พงส.ผนก. พ.ต.ต. พงศธร   แก่นพุฒิ 0-2287-3129 [2205] 09-0894-1764

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศตรวจคนเข้าเมอืง Information Technology Center
507  ซอยสวนพลู  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
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รอง ผบก. พ.ต.อ. วิรัช   ปังฉิม 0-2287-3101-10 [2249] 08-1835-6933

ฝ่ายอ�านวยการ  ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศตรวจคนเข้�เมือง อ�ค�ร 1 ชั้น 2         

ผกก. พ.ต.อ. กันตวัฒน์   พงศ์สถ�บดี 0-2287-3101-10 [2255] 08-6302-4444
รอง ผกก. พ.ต.ท. นรบดี   ศศิประภ� 0-2287-3101-10 [2256] 08-1925-5555
สว.(ง�นธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ท. ประสิทธิ์   อิ่มเอิบ 0-2287-3101-10 [2257] 08-6752-2608
สว.(ง�นก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท. วิชิต   วิจิตรหงษ์ 0-2287-3101-10 [2268] 08-1296-4645

ฝ่ายประมวลผลข้อมูล  ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศตรวจคนเข้�เมือง อ�ค�ร 1 ชั้น 3

ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์   เทพิกัน 0-2287-3101-10 [2190] 08-9226-2222
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนภณ   ธรรมพิทักษ์ 0-2287-3101-10 [2224] 08-5118-8722
สว.(ประมวลผลข้อมูล) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   โพธิ์ศรี 0-2286-2774 [2244] 08-1622-4681
สว.(ง�นสถติข้ิอมลูคนเข้�เมอืง) พ.ต.ท.หญิง สุจิตร   กิจดำ�รงตระกูล 0-2287-3101-10 [2241] 08-6083-8323

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศตรวจคนเข้�เมือง

ผกก. พ.ต.อ. บุญชัย   ปัญญ�ธร�นุกุล 0-2287-3101-10 [2242] 08-1533-4844
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชูวงษ์   อุทัยส�ง 0-2287-3101-10 [2242] 08-1610-0110
สว.(ง�นประมวลผลข้อมูล) พ.ต.ท. อัครเดช   จันทร์ตระกูล 0-2287-3101-10 [2242] 08-6610-3000
สว.(ง�นประมวลผลข้อมูล) พ.ต.ต.หญิง สมพร   ไกรวัตนุสสรณ์ 0-2287-3101-10 [2242] 08-1353-5359
สว.(ง�นควบคมุเครือ่งคอมพวิเตอร์) พ.ต.ท. รุจน์พงศ์   กลมเกลียว 0-2287-3101-10 [2242] 08-1964-5294
สว.(ง�นควบคมุเครือ่งคอมพวิเตอร์) พ.ต.ต. ณัฐสิทธิ์   ศิริรังสรรค์กุล 0-2287-3101-10 [2242] 08-2951-6111
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กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน

Border Patrol Police Bureau

1279 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์กลาง 0-2279-8250-9, 0-2279-9520-34, 0-2278-8000  โทรสารกลาง  0-2278-2016        

Web Site : www.bpp.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. อรรถชัย   เกิดมงคล 0-2619-6468 [170] 08-1908-7552
รอง ผบช. พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   น�ควิจิตร 0-2278-4941 [128], [268] 08-1957-9881
รอง ผบช. พล.ต.ต. ดร   ปิ่นเฉลียว 0-2278-5153 [115], [100] 08-1813-9522
รอง ผบช. พล.ต.ต. ช�ลี   เทพ� 0-2619-7922 [238], [409] 08-1278-4901
รอง ผบช. พล.ต.ต. เทพ   อมรโสภิต 0-2278-5350 [207], [452] 08-9960-3064
รอง ผบช. พล.ต.ต. อรรณพ   ปิ่นแจ้ง 0-2279-9897 [255] 08-1929-1466
รอง ผบช. พล.ต.ต. วันช�ติ   คำ�เครือคง 0-2278-5130 [119], [337] 08-1922-1755
รอง ผบช. พล.ต.ต. ประพันธ์   จันทร์เอม 0-2619-5544 [169], [430] 08-1328-8023
ผบก.ประจ�ำ พล.ต.ต. ระพีพงษ์  สุพรศรี - 08-1826-2589
นว.(สบ 2) พ.ต.ท. ภูมิช�ย   พันธ์กล้� 0-2278-5129 [262] 08-9850-3955

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
โทรศัพท์กลาง 0-2279-8250-9, 0-2279-9520-34 .0-2278-8000   โทรสารกลาง  0-2278-5255

ผบก. พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์   สุขศิริมัช 0-2271-3801 [245] 08-9814-0134
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมบัติ    สุดเจริญ 0-2278-5134 [230] 08-1807-1002
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนต์ชัย   เรืองจรัส 0-2278-5125 [231] 08-1933-9961
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐ   สิงห์อุดม 0-2278-5732 [237] 08-1830-3922
รอง ผบก. พ.ต.อ. เตชิต   สุนทรศ�รทูล 0-2279-0441 [124], [393] 08-6913-0030
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรพัฒน์   บุญม�  08-1783-8479
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. โกเมน   สุวรรณช�ตรี 0-2278-5255 [247] 08-8751-3266

ฝ่ายอ�านวยการ 1 โทรศัพท์กล�ง 0-2279-9520    โทรส�รกล�ง  0-2279-9520 ต่อ 188 , 0-2279-4370

ผกก. พ.ต.อ. ทศพร   ปทุมย� 0-2279-3052 [218] 09-1964-2546
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุลด�   คงสวน  [144] 08-6009-6655
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิพัฒน์   นุฤทธิ์มนตรี  [212] 08-9699-8700
สว.อำ�นวยก�รและธุรก�ร ร.ต.อ. ขจรพล   เดชมี  [311, 429, 188 ] 08-7182-0780
สว.ง�นทะเบยีนพลและอตัร�กำ�ลงั พ.ต.ต. รณรัตน์   ออมสินสมบูรณ์  [395, 312] 08-7905-4343
สว.ง�นพัฒน�กำ�ลังพล พ.ต.ต. อรรถพล   แพสอ�ด  [210] 08-9254-5144
สว.ง�นคว�มชอบ พ.ต.ท.หญงิ ประวนัน�   สริโิชตธินสกุล  [382, 112] 09-1716-8537
สว.ง�นประวัติ พ.ต.ท.หญิง เรณู   จันทร  [190, 313] 08-1811-7346
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ฝ่ายอ�านวยการ 2 โทรศพัท์กล�ง 0-2279-9520-9  โทรส�รกล�ง 0-2279-8130   โทรศพัท์กล�ง 43-61005, 53-51005  

ผกก. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์   ศรีสุวรรณ์  [246] 08-1865-2123
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุช�ติ   ว่องประท�นพร  [232] 08-6556-7384
รอง ผกก. พ.ต.ท. สวัสดิ์   บุญมั่น  [234] 08-1940-6175
สว.อำ�นวยก�รและแผนที่ พ.ต.ต. เสรี   พรหมช�ติ  [321, 177] 08-1269-6022
สว.ง�นข่�วกรองคว�มมั่นคง พ.ต.ท. พีระเดช   แก้วมรกต  [322, 180] 08-4729-3457
สว.ง�นข่�วกรองอ�ชญ�กรรม พ.ต.ต. จักรพล   จันทนพันธ์  [323, 178] 08-6703-8129
สว.ง�นต่อต้�นข่�วกรอง พ.ต.ท. อภินันท์   พันธุ์หิม  [324, 179] 09-1773-7600
สว.ง�นรักษ�คว�มปลอดภัย พ.ต.ต. อัครพนธ์   เนียมสุวรรณ  [328] 08-1989-7790
คลังพล�ธิก�รบ�งเขน 0-2521-1588

ฝ่ายอ�านวยการ 3   โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520-34  ต่อ  229, 402   โทรส�รกล�ง  0-2278-5733

ผกก. พ.ต.อ. ปฐม   อุ่นอบ 0-2279-1459 [225] 08-1372-1146
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรัตม์   เจตน�นนท์  [242] 08-1899-0290
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์    ริ้วไสว  [330] 08-1988-8288
สว.ง�นอำ�นวยก�รวจิยัและประเมนิผล พ.ต.ต. ไพโรจน์   เร่งมีศรีสุข  [402], [229] 08-4870-0599
สว.ง�นยุทธศ�สตร์และแผน พ.ต.ท.หญงิ ชชัฎ�กรณ์   ข�วแม้นจนัทร์  [186], [458] 08-1633-8046
สว.ง�นคว�มมั่นคง พ.ต.ต. บัณฑิต   สีห�โคตร  [406], [380], [392] 08-9959-7255
สว.ง�นรกัษ�คว�มสงบเรยีบร้อย ร.ต.อ. เมธิส   นำ้�ดอกไม้  [192], [332] 09-4659-9689
ศปก.ตชด. 0-2270-0791 [326]

ฝ่ายอ�านวยการ 4  โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520   โทรส�รกล�ง  0-2279-1675      

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ สดุ�พร   ปัญญ�ภญิโญผล   [141] 08-1836-9656
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิธิด�   เจริญวงศ์   [325] 08-1255-3525
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นธี   หงษ์ษ�   [181] 08-4088-1886
สว.ง�นอำ�นวยก�ร พ.ต.ท. ธีรพล   ภู่เนติ   [215], [344] 08-1762-4266
สว.ง�นวเิคร�ะห์และตัง้คำ�ของบประม�ณ พ.ต.ต. อรัญ   มูสิกิ้ม   [211], [184] 08-1736-4024
สว.ง�นบรหิ�รจดัสรรงบประม�ณ พ.ต.ต.หญิง ทัศวรรณ   ภูมิประสิทธิ์  [211], [184] 08-9196-5664

ฝ่ายอ�านวยการ 5    โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520-34      โทรส�รกล�ง  0-2279-2014

ผกก. พ.ต.อ. สนิท   ศรีวงษ์ทอง  [227] 08-1889-2087
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ ชนญัญ�   วรอนวุฒันกลุ  [416] 08-9922-2388
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปช�   อมรสิริพ�ณิชย์  [218] 08-5702-3009
สว.ง�นอำ�นวยก�ร พ.ต.ต. ทวีศักดิ์   มุสิกปักษ์  [275], [356] 08-9876-8971
สว.ง�นพฒัน�และช่วยเหลอืฯ พ.ต.ท.หญิง อรัญญ�   สุกุลนนท์  [240], [354] 08-9819-0498
สว.ง�นมวลชนสัมพันธ์ฯ พ.ต.ต.หญิง กีรติภรณ์   สิงห์วิเศษ  [461], [357] 08-0509-3299

ฝ่ายอ�านวยการ 6   โทรศัพท์กล�ง   0-2279-8250-9  โทรส�รกล�ง  0-2278-5259  

ผกก. พ.ต.อ. สุทิน   คุณธร 0-2279-9520-34 [407] 08-1385-0695
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิสิฑฐ์   สังข์แก้ว  [383] 08-2429-0006
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ประจวบ   อ่อนดี  [319] 08-1698-5553
สว.ง�นอำ�นวยก�รรับเร่ืองร�วร้องทกุข์ พ.ต.ต. วัชรพงษ์   ไชยแก้ว  [221] 08-2249-5353
สว.ง�นวินัย พ.ต.ท. จำ�ลอง   โปแก้ว  [314] 08-9810-3734
สว.ง�นคดปีกครองและคดแีพ่ง พ.ต.ท. วัชระ   ศรีสว่�ง  [405] 08-9996-3809
สว.ง�นนิติก�ร ร.ต.อ. ธีร์วศิษฐ์   เต็งสุวรรณ  [290] 08-6780-3090

ฝ่ายอ�านวยการ 7   โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520 ต่อ 122   โทรส�รกล�ง  0-2278-4505  

ผกก. พ.ต.อ. นพคุณ   บำ�รุงพงษ์  [120] 09-2453-9535
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลด�วัลย์   ช�ติไทย  [352] 08-1441-3732
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ เส�วณย์ี    เรอืงสภุ�ภชิ�ติ  [336] 08-1869-7372
สว.ง�นอำ�นวยก�ร พ.ต.ต. อะหลี   เอียดไหน  [122, 239] 08-1094-0204
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณฯ พ.ต.ต. สมจิตร    อ้นทอง  [308] 09-8273-5681
สว.ง�นหลกัสตูรประกันคุณภ�พฯ พ.ต.ท. สมช�ย   ก�ละวงศ์  [353] 08-9553-1478
สว.ง�นพัฒน�เดก็และเย�วชนฯ พ.ต.ท. สุทธิพันธ์   แสงศรีจันทร์  [195] 08-9825-9229
สว.ง�นพัฒน�ระบบข้อมูลส�รสนเทศ พ.ต.ท. บุญเทียบ   ถูระวรณ์  [422] 08-4497-0352

ฝ่ายอ�านวยการ 8    โทรศัพท์กล�ง 0-2279-9520-34

ผกก. พ.ต.อ. ชนะเดช    ปรุงศักดิ์  [219] 08-1759-4099
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒนสิทธิ์    เข็มเงิน   [453] 08-4754-6660 
สว. พ.ต.ท. กัลป์    วงศ์มณี   [455] 09-2398-7951
สว. ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย    บุญภิโย   [455] 08-8560-7993

กองบังคับการสนับสนุน	 General	Support	Division	
โทรศัพท์กลาง  0-2279-8250-9, 0-2279-9520-34   โทรสารกลาง  0-2279-4373

ผบก. พล.ต.ต. องอำจ   ชุณหะนันทน์ 0-2278-5351 [127] 08-9811-7512
รอง ผบก. พ.ต.อ. พีระพงค์   ช่�งสุพรรณ 0-2278-5131 [320] 08-1923-8824
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สธน�   กลิ่นหอม 0-2279-1961 [291] 08-1812-9126
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงศ์ปณต  พรมพันธ์ใจ 0-2278-5014 [426] 08-2083-1899
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประสิทธิ์    เผ่�จินด� 0-2278-5254 [384] 08-1956-1835
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. เขมณัฏฐ์   ห่อเล  [346] 08-5905-8877
รับ-ส่ง/ เวร รปภ.อ�ค�รฯ  [146], [274]

ฝ่ายสนับสนุน 1   โทรศัพท์กล�ง 0-2279-9520-34 โทรส�รกล�ง 0-2279-4380

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นันทิก�นต์   สุทัศษ� 0-2279-2669 [457] 08-9925-6362
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภคภณ   อมก�ร 0-2279-2669 [156] 08-9406-0278
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุช�ติ   บุปป�จันโท 0-2279-2669 [359] 08-7260-5119
สว.ง�นอำ�นวยก�รและบรกิ�ร พ.ต.ท. วรกิจ   บุญธรรม 0-2279-2669 [137], [427] 08-9789-2610
สว.ง�นสงเคร�ะห์และมูลนิธิ พ.ต.ต. ปัญจพล  คุ้มภัย 0-2279-2669 [340], [437] 08-1943-1659
สว.ง�นสวัสดิก�ร พ.ต.ต. สุนิตย์   ห้องชู 0-2279-2669 [293], [263] 08-7161-3644
สว.ง�นส่งเสริมจริยธรรม พ.ต.ท. ปรีช�   พวงจันทร์ 0-2279-2669 [446] 08-6273-2863
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ฝ่ายสนับสนุน 2  โทรศัพท์กล�ง 0-2279-8250-9 , 0-2279-9520-34    โทรส�รกล�ง 0-2279-1674, 
0-2279-6292, 0-2279-4372  โทรศัพท์ทห�ร  53-46002, 53-62001  
ผกก. พ.ต.อ. สุกิจ   หังสน�วิน  0-2279-6408 [355], [168] 08-7911-8171
รอง ผกก. พ.ต.ท. เจตษฎ�พร   แก้วไพฑูรย์  [303] 08-1949-9562
รอง ผกก. พ.ต.ท. ตรัย   เข็มเพชร   [400] 08-8840-1225
สว.ง�นอำ�นวยก�รและพัสดุสื่อส�ร พ.ต.ท.หญิง เฉลยศรี    แทนรินทร์  [235], [148], [116] 08-1267-4390
สว.ง�นปฏิบัติก�รสื่อส�ร พ.ต.ท. ณัฏฐพล   สุขสมัย  [217], [305] 08-9073-1999
ศูนย์สื่อส�ร “พหลโยธิน”  [250], [333]
โทรส�ร ศนูย์สือ่ส�ร”พหลโยธนิ” 0-2279-1674

0-2279-6292
0-2279-4372

สว.ง�นซ่อมบำ�รุงพัสดุสื่อส�ร  [109], [132], [111]
สว.ง�นฝึกอบรมด้�นสื่อส�รฯ พ.ต.ท. ถวิล   เทียนบุญ  [114] , [236] 08-1856-4730
รร.สื่อส�ร  ตชด. 0-3250-8031

ฝ่ายสนับสนุน 3 โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520-34    โทรส�รกล�ง  0-2278-5007, 0-2619-6950  

ผกก. พ.ต.อ. พงศกร   เศรษฐวชิร�  [154, 454] 08-5249-8207
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกพรรณ   ทองอ่อน  [404] 08-7074-9931
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ลี   ศรีคำ�วงศ์  [252] 08-2074-9229
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุธี   พุฒต�ล  [418] 08-1628-7046
สว.ง�นอำ�นวยก�รและส่งกำ�ลงั พ.ต.ต. ช�ติลักษณ์   ดิเรกวัฒนะ  [198], [147], [197] 08-6296-1108
สว.ง�นพล�ธิก�ร พ.ต.ท. ชัยชนะ   ศรีประไหม  [194], [130], [423] 08-9683-1081
สว.ง�นสรรพ�วุธ -  [133] -
รรท.สว.ง�นโยธ�ธิก�ร -           [103], [433] -
สว.ง�นย�นพ�หนะและขนส่งฯ พ.ต.ท. วรุตม์   พรพิพิธ  [150], [153] ,[110] 08-6165-5554

ฝ่ายสนับสนุน 4 โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520-34   โทรส�รกล�ง  0-2270-1953   

ผกก. พ.ต.อ.หญิง น�ถฤดี   มัธยมจันทร์ 0-2279-1733 [138], [412] 08-1407-4014
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ยุวดี   ศรีเพชร  [445] 08-9926-8624
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์   ป�นคง  [347] 08-9181-2109
สว.ง�นอำ�นวยก�รและเบิกจ่�ยเงินฯ พ.ต.ต. จ�รุพงษ์   สะอ�ดยิ่ง  [441] 08-3126-6901
สว.ง�นเบกิจ่�ยเงนิงบประม�ณ -  [442], [464] -
สว.ง�นเบกิจ่�ยเงนิเดอืน ค่�ตอบแทนฯ พ.ต.ท.หญิง ประภัสสร   ศรีง�มผ่อง  [425], [444] 09-2251-9648
สว.ง�นบัญชี พ.ต.ท.หญิง ศศิธร   ชนะภัย  [443] 08-1866-4569

ฝ่ายสนับสนุน 5   โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520-34 ต่อ 189  โทรส�รกล�ง  0-2279-2154

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พนิด�   ง�มนิยม   [129] 08-9116-1685
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ประวีณ�   กระจ่�งจิตร   [284] 08-1850-0160
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พงศ์สิริ    ทัดศรี   [160] 08-1863-7616
สว.ง�นอำ�นวยก�รและพัสดุฯ พ.ต.ท. ประยุทธ   จุ้มอังวะ   [189] 08-1954-8395



บช.ตชด.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 703

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว.ง�นส่งเสริมสุขภ�พ พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย์   ศลสกล   [294] 08-9823-0087
สว.ง�นพย�บ�ลสน�ม พ.ต.ท.หญิง ดรุณี    มีสวัสดิ์   [316] 08-6258-5335
สว.ง�นก�รแพทย์ ร.ร.ตชด. พ.ต.ท.หญงิ ภทัร�นษิฐ์   พทัิกษ์สกุลกิตย�   [285], [226] 08-1929-5767

กองบังคับการฝึกพเิศษ		 Special	Training	Division
1279 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์กลาง  0-2279-9520-34    โทรสารกลาง  0 -2278- 5266    E-mail  : bpp_tr@bpp.go.th

ผบก. พล.ต.ต. บุญลือ   กอบำงยำง 0-2278-5136 [147] 08-1954-0164
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์   ลิ้มเฉลิมฉัตร 0-2279-4376 [136] 09-7998-0514
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประกอบ   พลเตช� 0-2279-4375 [279] 08-9938-7736
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนพล     โอบอ้อม 0-2278-4127 [415] 08-1617-2223
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ปรัญชัย   สว่�งแก้ว [131], [244], [216], [163] 09-4347-1110

ฝ่ายอ�านวยการ    โทรศัพท์กล�ง  0-2279-9520-34    โทรส�รกล�ง  0-2278-5266  

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   สีบุญเรือง 0-2278-5373 [241] 08-4708-1161
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรีธร   ถิ่นโท  [329] 08-9792-6880
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สวยสม   บุญโนนแต้  [349] 08-1319-0905
สว.ง�นธรุก�ร กำ�ลงัพล และสวสัดกิ�ร พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   มูสิก  [411], [267] 08-6286-6908
สว.ง�นก�รฝึก และวิช�ก�ร พ.ต.ท. โสตถิ   พรหมณี  [317] 08-5164-2727
สว.ง�นแผนง�น และงบประม�ณ พ.ต.ต. เชิดชัย   หน่อทอง  [259], [438] 08-9154-6866
สว.ง�นก�รเงนิ และส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท.หญิง อรชร   น�มศิริ  [377], [414] 08-0782-6603
กลุ่มง�นนิติก�รและวินัย ร.ต.อ. ส�ยชล   ตุงคะศิริ  [177] 08-9040-9704
กลุม่ง�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ -  [413] -

กองก�ากับการ 1  โทรศัพท์กล�ง  0-3250-8026     โทรส�รกล�ง  0-3250-8032

ผกก. พ.ต.อ. วันชนะ   ธรรมเสม� 0-3250-8029 [210] 08-1984-1392
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพิ่มศักดิ์   ต�ตะนันทน์ 0-3250-8034 [222] 08-1378-4235
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   ค�มิคลิขิตกุล 0-3250-8399 [223] 08-1897-7917
รรท.สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วินัยฯ ร.ต.อ. พรพจน์   จิตตธรรม  [214] 08-9132-5557
รรท.สว.ง�นก�รฝึกและวชิ�ก�ร ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี   ชูวงศ์ 0-3250-8027 [215] 08-0581-6281
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ประสิทธิ์   แต้มจันทร์ 0-3250-8033 [216] 08-1880-9646
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ ร.ต.อ.หญิง มยุรี   วงศ์รักษ� 0-3250-8030 [236] 08-1986-8460
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ภคิน   ภัทรฐิติดิลก  [231] 09-2642-5499
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. ปัญญ�   ว่องไว  [232] 08-1759-3010
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ต. วิชิต   เครือจันทร์  [233] 08-5450-3305
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. อนุชิต   เพ็ญสดใส  [234] 08-9996-7318
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ต. ประวิน   คุรุเสถียร  [235] 08-1856-2415
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. พยุงศักดิ์   เจริญสุช - 08-9826-8211
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. ปัญญ�   ทรงสกุล - 08-7170-9315
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กองก�ากับการ 2 โทรศัพท์กล�ง  0-3858-9118   โทรส�รกล�ง  0-3858-9118  
ผกก. พ.ต.อ. จักร์กฤษฏ์   จีระเศรษฐ 0-3858-9112 08-9889-5499
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�น�จ   ห�ญไฟฟ้� 0-3858-9114 08-7820-7308
รอง ผกก. พ.ต.ท. แสงเพชร   ทะเลน้อย 0-3858-9114 08-7802-7308
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท.หญิง เย�วลักษณ์  พรหมดี 0-3858-9117 08-5128-1119
สว.ง�นก�รฝึกและวิช�ก�ร พ.ต.ท. อ�ทร   ท้�วศรีบุญเรือง 0-3858-9114 08-1826-5534
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท.หญิง บุญศรี   หอมเหมือน - 08-1948-8979
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท.หญิง วิภ�  เก่งป�นสิงห์ 0-3858-9116 08-9504-3003
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. เดชณรงค์   สุนทรศิริ - 08-6815-6376
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. จุมพลภัทร์   มณีวรรณ์ - 08-4611-7889
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. ชัยณรงค์    ละมุล - 08-4858-0831
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ต. พงษ์อำ�น�จ   สมศรี - 08-9024-8895
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. สมพงษ์   โสภ�วรรณ - 08-9579-7333
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ด.ต. ณัฐฎ์   น�มสอน - 08-1683-9029

กองก�ากับการ 3 โทรศพัท์กล�ง  0-4531-1687 โทรศพัท์มห�ดไทย 38987, 38988    โทรส�รกล�ง  0-4531-1687 
ผกก. พ.ต.อ. ประจวบ   จรูญธรรม  [730] 08-1739-8080
รอง ผกก. พ.ต.ท. คำ�รณ   ถีสูงเนิน  [731] 09-3525-2883
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภดล   วงศ์ชีวะ  [732] 08-1899-2851
สว.ง�นธรุก�ร กำ�ลงัพลและวนิยั พ.ต.ท. ชูศักดิ์    ลดขุนทด  [171] 08-5027-1334
สว.ง�นจัดฝึกอบรม,ครูฝึก พ.ต.ต. กฤตพล    ศิริภูธร  [272] 08-6255-5915
สว.ง�นแผนและงบประม�ณ พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐ�   ศรีบุญ  [373] 08-8584-3498
สว.ก�รเงินและพัสดุ พ.ต.ท.หญิง ธีระรัตน์   ทองกระจ่�ง  [474] 09-1470-8605
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ต่อศักดิ์   ธงชัย  [101] 08-3366-3268
ผบ.ร้อย 2 ร.ต.อ. จำ�ลอง   กำ�มะหยี่  [202] 08-1265-9829
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์   บุญประสม  [303] 08-1725-9768
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. สุวิทย์   บัวถ�  [115] 09-2935-5921
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ต. เกษม   เริญตะชิล  [505] 08-1111-5146
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. ประจวบ   ประเสริฐแก้ว - 09-5912-2365

กองก�ากับการ  4  โทรศัพท์กล�ง  0-4222-2202     โทรส�รกล�ง  0-4224-8819

ผกก. พ.ต.อ. บุรินทร์   ชื่นอ�รมย์ 0-4224-8820 08-1973-1147
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสพโชค   จนัทร�เรืองฤทธิ์ 09-8552-5885 09-6165-2740
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพรัตน์   กองเมืองปัก - 08-1066-6373
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. รณวัน   ปิ่นทอง - 09-1065-7528
สว.ง�นก�รฝึกและวิช�ก�ร ร.ต.อ. ดิศนัย   ฉิมน้อย - 08-7653-5001
สว.ง�นแผนและงบประม�ณ พ.ต.ท.หญิง ยุพ�พักตร์   ส�ยสุทธิ - 08-1369-0300
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท.หญิง ลัดด�   ฟิลลิปส์ - 08-3358-5351
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. วิชัย   ช�ภูคำ� - 08-1871-7896
ผบ.ร้อย 2 ร.ต.อ .สงบ   คำ�ญ� - 08-9943-7436
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ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. บรรห�ร   กองพิมพ์ - 08-9276-7684
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. คำ�สอน   คำ�จันวงษ� - 08-7223-1384
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. สุรศักดิ์   ม�วิเศษ - 08-9398-4113
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. เวชช�   จันทร์ศรี - 08-0480-4866

กองก�ากับการ 5 โทรศัพท์กล�ง  0-5304-6620    โทรส�รกล�ง  0-5304-6620
ผกก. พ.ต.อ. ว�ทยุทธ   สิงห์ไฝแก้ว 0-5304-6611 08-9633-4665
รอง ผกก. พ.ต.ท. บงก�ร   เจริญสุข 0-5304-6613 08-1504-4973
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   สมศักดิ์ 0-5304-6612 08-1531-8667
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. สุวัฒน์   โล่ห์จิระก�ญจนกุล 0-5304-6614 08-1746-7999
สว.ง�นก�รฝึกและวิช�ก�ร พ.ต.ท. บุญมี   เข้มแข็งบุญ 0-5304-6615 08-9950-0034
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ส�ยัณห์   เที่ยงคำ� 0-5304-6616 08-6198-9909
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   สมแก้ว 0-5304-6617 08-1883-0231
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. พิรุณ   สมพงษ์ 0-5304-6623 08-6730-6065
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. สมศักดิ์   ศิริเวช 0-5304-6618 08-5722-5389
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. นรินทร์   เกิดสังข์ 0-5304-6619 08-4800-7654
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. ประพันธ์   มิตรเฉลียว 0-5304-6625 08-8141-5565
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. บุญส่ง   ศรีสุบิน 0-5304-6622 08-9591-7060
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. อนันต์   ญ�ณไพศ�ล 0-5304-6621 08-4047-0123

กองก�ากับการ 6   โทรศัพท์กล�ง  0-5594-5090     โทรส�รกล�ง  0-5594-5096
ผกก. พ.ต.อ. นพเก้�   โกกิละว�ที 0-5594-5090 08-6445-1763
รอง ผกก. พ.ต.ท. กัมปน�ท   ศรีภิรมย์ 0-5594-5090 09-0057-0520
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิรุณ   ช�ตะเวที 0-5594-5090 08-1910-6269
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. ประยูร   หม่อมต� 0-5594-5090 08-7206-5526
สว.ง�นก�รฝึกและวิช�ก�ร พ.ต.ท. ประพัฒน์   สุริยะมล 0-5594-5090 08-4486-6592
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. สมศักดิ์   รัชตวัชร�งกูร 0-5594-5090 08-1705-3804
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท. สมพร    รักช�ติ 0-5594-5090 08-9853-6951
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ประวัติ    น�คเมือง 0-5594-5090 08-1562-4034
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. สิโรจน์   โลกนิยม 0-5594-5090 08-5905-8046
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ต. จตุรงค์   ยมมะลิวรวงค์ 0-5594-5090 08-9599-8985
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. สมจิตร   เขียนน้อย 0-5594-5090 08-7195-3263
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. ขวัญเมือง   คุ้งว�รี 0-5594-5090 08-9461-0506
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. ถ�วร   พุทธเสน 0-5594-5090 09-6254-3246

กองก�ากับการ 7 โทรศัพท์กล�ง  0-3250-3041-2  โทรส�รกล�ง  0-3250-3041-2  
ผกก. พ.ต.อ. ชุติพนธ์   อินทรไทย - 08-1878-4951
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติก�นต์   กัปปิยบุตร - 08-7540-0011
รอง ผกก. พ.ต.ท. ถวัลย์   พัฒนเจริญ - 08-9567-3638
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท.หญิง ประไพ   ทองนุช - 08-9055-2629
สว.ง�นก�รฝึกและวิช�ก�ร พ.ต.ท. อดิศร   ใจดี - 08-9689-8208
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สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. บรรพต   สุดยอด - 08-9510-7730
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท.หญิง นันทวัน   เพี้ยนภักตร์ 0-3250-3045 08-9893-4485
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. สุช�ติ   ศรีหิรัญ - 08-9825-1379
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. เดช�   กระจ่�งพล - 08-7416-4640
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. ชล   อยู่ไทย - 08-9769-1395
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. วิรัตน์   ผ่องสวัสดิ์ - 08-7163-5450
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. ลือชัย   จันทร์โชติ - 09-2395-4004
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. สมหม�ย   อ�รีรักษ์ - 08-7152-0269

กองก�ากับการ 8 โทรศัพท์กล�ง 0-7577-3301   โทรส�รกล�ง  0-7577-3296   
ผกก. พ.ต.อ. ชัยณรงค์   สุตสม 0-7577-3299 [801] 08-1379-2772
รอง ผกก. พ.ต.ท. โกเศรธฐ์   ส�อุ  [802] 08-3549-6065
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรรณะ   บุญชัย  [803] 08-1894-4975
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. ส�นนท์   ณ นคร 0-7577-3301 [804] 08-7886-0036
สว.ง�นก�รฝึกและวิช�ก�ร พ.ต.ท. ไพบูลย์   บุญเจริญ 0-7577-3297 [805] 08-7307-0878
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. บุญเลิศ   ธ�นีรัตน์ 0-7577-3297 [806] 08-0694-2936
สว.ง�นก�รเงนิและส่งกำ�ลงับำ�รงุ พ.ต.ท.หญิง วิภ�   องค์สวัสดิ์ 0-7577-3295 [807] 08-1082-2557
ผบ.ร้อย  1 พ.ต.ท. วิทย�   สุวรรณมณี - 08-1963-6485
ผบ.ร้อย  2 พ.ต.ท. ยุทธนันต์   ขันโสม - 08-6270-9292
ผบ.ร้อย  3 พ.ต.ต. วิโรจน์   จันทน� - 08-9879-0855
ผบ.ร้อย  4 พ.ต.ต. สงบ   ศรีประดิษฐ์ - 08-9872-5856
ผบ.ร้อย  5 ร.ต.อ. อ�คม   โพธิ์อ่อง - 08-5473-8265
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. สัมฤทธิ์   อิฏผล - 08-7268-3417

กองก�ากับการ 9  โทรศัพท์กล�ง  0-7429-2225   โทรส�รกล�ง  0-7249-2227, 0-7429-2228  
ผกก. พ.ต.อ. สถ�พร   แก้วสนิท 0-7429-2188 08-1959-3039
รอง ผกก. พ.ต.ท. บูรหัน   ต�นีเห็ง 0-7429-2226 08-1896-4831
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำ�นวย   ชูสงค์ 0-7429-2226 08-1957-0593
สว.ง�นธรุก�ร กำ�ลงัพลและวนิยั พ.ต.ต. นพพันธ์   สุขศรีเจริญวงศ์ 0-7429-2225 08-1368-4340
สว.ง�นจัดฝึกอบรมและวชิ�ก�ร ร.ต.อ. วิเชียร   ข�วสังข์ 0-7429-2226 08-1728-9404
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. เอกพงศ์   แวเด็ง 0-7429-2225 08-1142-4321
สว.ง�นก�รเงินและพัสดุ พ.ต.ท.หญงิ หทัยรตัน์   สขุศรเีจรญิวงศ์ 0-7429-2223 08-6599-8799
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. สมพงษ์    ภ�พพิธี 0-7429-2225 08-1957-9720
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. พิสิทธิ์    สัมพัชนี 0-7429-2225 08-6294-7327
ผบ.ร้อย 3 ร.ต.อ. ปร�โมทย์   เทพทวี 0-7429-2225 08-9658-4929
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. สุนันท์   ไชยศรี 0-7429-2225 08-6742-6363
ผบ.ร้อย 5 ร.ต.อ. ไพโรจน์    วินิตกฤษฎ� 0-7429-2225 08-9566-2450
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. อุดม   แก้วชูเสน 0-7429-2146 08-4691-4104

ศูนย์ฝึกสุนัขต�ารวจ โทรศัพท์กล�ง  0-3240-6147    โทรส�รกล�ง  0-3240-6147     
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธน�    กิจพ่วงสุวรรณ 0-3270-6030 08-9836-0908
รอง ผกก. พ.ต.ท. กษิดิ์เดช   พิกุลทอง - 08-4965-9393
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สว.ง�นอำ�นวยก�ร พ.ต.ท. สำ�ร�ญ   ม�โชค 0-3240-6232 08-1989-7500
สว.ง�นก�รฝึกอบรม พ.ต.ท. ไสว   คีรี 0-3270-6032 08-6001-3330
สว.ง�นวิจัยและพัฒน� พ.ต.ต. สุรเชต   ดีเจริญดี 0-3270-6029 08-2264-7419
สว.ง�นสัตวบ�ล พ.ต.ท. นิธินันท์   น�คบุรี 0-3270-6031 08-1904-6864

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ			 Aerial	Reinforcement	Division	
ค่ายนเรศวร  เลขที่ 1280  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลชะอ�า  อ�าเภอชะอ�า  จังหวัดเพชรบุรี  76120

โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355-6    โทรสารกลาง  0-3222-2458    

Web Site : bppparu.go.th   

ผบก. พล.ต.ต. ปรีชำ   บุญสุข 0-3244-2357 08-1880-9227
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทัศน�   แสงง�ม 0-3244-2357 [106] 08-1857-4260
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณพล   บุญประสิทธิ์ 0-3244-2357 [108] 08-1939-9515
รอง ผบก. พ.ต.อ. อรินทร   เดช�ธรอมร 0-3244-2357 [105] 08-1493-7646
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. พรวสันต์   คำ�ปินโต 0-3244-2357 [107] 08-1909-4864
สง.ผบก. - 0-3244-2357 [104] 08-8390-5469

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง  0-3244-2355-6  โทรส�รกล�ง  0-3222-2458     

ผกก. พ.ต.อ. อมร   ผ่องสมรูป 0-3244-2355 [201] 08-7448-4595
รอง ผกก. พ.ต.ท. รณรงค์   เชื้อน�ค 0-3244-2355 [201] 08-1743-4019
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กรองทอง เกตุบุญลือ 0-3244-2355 [202] 06-1565-4608
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพลฯ ร.ต.อ. จิตพงศ์   ภู่บัวเผื่อน 0-3244-2355 [211] 08-0113-0962
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. สุทิน   ข�วเรือง  0-3244-2355 [221] 08-6312-0878
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ประช�   วังคีรี 0-3244-2355 [231] 08-9271-8777
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. สมบูรณ์   ปิดส�ยะ 0-3244-2355 [241] 08-1705-2250
สว.ง�นกิจก�รพลเรือน พ.ต.ต. ชูศักดิ์   วิมล 0-3244-2355 [251] 08-6291-0546
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ต.หญิง สุดแสน   แดงดี 0-3244-2355 [261] 08-1750-4632
ผบ.ร้อย พ.ต.ท ศุภพล   อ�รีย์ 0-3244-2355 [270] 08-1858-6003

กองก�ากับการ 1  โทรศัพท์กล�ง  0-3244-2475    โทรส�รกล�ง  0-3244-2475  

ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   ศรีศรยุทธ์  0-3244-2355 [111] 08-1898-9342
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิศ�ลพงศ์   สร้อยกุลบดี 0-3244-2355 [110] 08-9939-2945
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุช�ติ   ม�กกำ�เหนิด 0-3244-2355 [110] 08-1802-8121
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 1 ร.ต.อ. สุวิทย์   มณีวงษ์ 0-3244-2355 [110] 08-9919-9102
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 2 พ.ต.ต. สุ่น   อ้นพันธุ์ 0-3244-2355 [110] 08-9257-1118
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 3 พ.ต.ท. เดชฤทธิ์   สะถิตรโชติ 0-3244-2355 [110] 08-1846-4505
ผบ.ร้อย รบพิเศษที่ 4 พ.ต.ต. ธนเดช   หล�บม�ล�  0-3244-2355 [110] 08-9870-3559
ผบ.ร้อย ปฏิบัติก�รจิตวิทย� พ.ต.ต. อำ�นวย   ตะเภ�ทอง 0-3244-2355 [110] 08-7152-1939
ผบ.ร้อย อ�วุธ พ.ต.ท. นิคม   มะพุก 0-3244-2355 [110] 08-6176-0548
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กองก�ากับการ 2  โทรศัพท์กล�ง  0-3251-1218    โทรส�รกล�ง  0-3251-1218 ต่อ 16  

ผกก. พ.ต.อ. ไกรวรรณ   ประชุมพันธ์  0-3251-1218 [22] 08-2267-5779
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรสิทธิ์   ห�ญโยธิน 0-3251-1218 [20] 08-1780-6723
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิ่นเพชร   ช่อคง 0-3251-1218 [21] 08-9299-0383
ผบ.ร้อย กิจก�รพิเศษที่ 1 พ.ต.ท. วิชัย   ห�ญเลิศ 0-3251-1218 [11] 08-6245-8099
ผบ.ร้อย กิจก�รพิเศษที่ 2 พ.ต.ต. จรูญ   อรภักดี 0-3251-1218 [11] 08-4728-7473
ผบ.ร้อย กิจก�รพิเศษที่ 3 พ.ต.ต. เอกภพ   กมลสัจจะ 0-3251-1218 [11] 08-7899-4459
ผบ.ร้อย กิจก�รพิเศษที่ 4 พ.ต.ท. พลวัฒน์   พลอยพิมล  0-3251-1218 [26] 09-8256-1946
ศูนย์สื่อส�ร ร.ต.ท. อเนก   เซ่งตระกูล 0-3251-1218 [11] 08-4572-4176

กองก�ากับการ 3  โทรศัพท์กล�ง  0-3244-2390   โทรส�รกล�ง  0-3244-2390  

ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์   อินทช�ติ  0-3244-2390 [300] 09-3190-8989
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ตรี   มีรสสม 0-3244-2390 [300] 08-1857-7302
รอง ผกก. พ.ต.ท. อินทรัตน์   ปัญญ� 0-3244-2390 [300] 08-1874-7222
ผบ.ร้อย ปฏิบัติก�รพิเศษที่ 1 พ.ต.ท. อธิวัฒน์   ล�สุทธิ 0-3244-2390 08-5381-0099
ผบ.ร้อย ปฏิบัติก�รพิเศษที่ 2 พ.ต.ต. ช�ยวุธ   ช�ยโอฬ�ร 0-3244-2390 08-1940-0103
ผบ.ร้อย ปฏิบัติก�รพิเศษที่ 3 พ.ต.ต. อ�ทิตย์   วงษ์จันน� 0-3244-2390 [335] 09-8257-8059
สว.ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถุระเบดิ พ.ต.ท. ชูพันธ์   จันทะเมนชัย  0-3244-2390 [350] 08-1737-9085
ผบ.ร้อย กู้ชีพ พ.ต.ท. เจษฎ�   ชุมพล 0-3244-2390 [334] 09-6276-8588
ศูนย์สื่อส�ร - 0-3244-2390 [333] -

กองก�ากับการ 4    โทรศัพท์กล�ง  0-3244-2355-6  ต่อ 400  โทรส�รกล�ง  0-3244-2458

ผกก. พ.ต.อ. เสวัจ   พิชิตภัย  0-3244-2355-6 [401] 08-1572-4838
รอง ผกก. พ.ต.ท. รังสรรค์   เนตรเกื้อกิจ 0-3244-2355-6 [403] 08-1291-1342
สว. พ.ต.ท.หญิง ศรน�รี   ศรพรมม�ส 0-3244-2355-6 [404] 08-1941-3224
ผบ.ร้อย ฝึกส่งกำ�ลงัท�งอ�ก�ศ พ.ต.ท. รชต   เรียงอิศร�ง 0-3244-2355-6 [445] 09-4564-4155
ผบ.ร้อย ฝึกรบพิเศษ พ.ต.ท. อนุช�   อุดมเกษตรรัตน์ 0-3244-2355-6 [117] 08-4917-5077
ผบ.ร้อย ฝึกอ�วุธยุทธวิธี พ.ต.ต. เช�วลิต   บุญเพ็ง - 08-1986-7678

กองก�ากับการ 5   โทรศัพท์กล�ง  0-3244-2355-6    โทรส�รกล�ง  0-3240-6202  

ผกก. พ.ต.อ. วชิระ   พ�นิชก�ร 0-3244-2355-6 [501] 08-1446-3505
รอง ผกก. พ.ต.ท. สรนันท์   ม่วงศรีพิทักษ์ 0-3244-2355-6 [501] 09-2318-5218
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พธู   วุฑฒวิภ�ต 0-3244-2355-6 [501] 08-1763-0169
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีระศักดิ์   เครือสุวรรณ 0-3244-2355-6 [501] 08-2486-3983
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิทธิสุนทร   สุนทรโชติ 0-3244-2355-6 [501] 08-1902-8122
สว. พ.ต.ท. สมเกียรติ   สัมม�ขันธ์ 0-3244-2355-6 [501] 08-1192-1722
สว. พ.ต.ท. สมรัฐ   อ�วรณ์ 0-3244-2355-6 [501] 08-9952-7322
สว. พ.ต.ท. ดนัย   ทองน้อย 0-3244-2355-6 [501] 08-9750-5599
สว. พ.ต.ท. ปัญญ�ชโย   อุน�สิงห์ 0-3244-2355-6 [501] 08-8896-5908
สว. พ.ต.ท. สุริยัณห์   ห�ญจริง 0-3244-2355-6 [501] 08-3568-0516
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สว. พ.ต.ต. อนุรักษ์   ไชยสิทธิ์ 0-3244-2355-6 [501] 08-6412-6959
สว. พ.ต.ต. วิโรจน์   ชอบเอียด 0-3244-2355-6 [501] 08-9975-1565
สว. พ.ต.ต. สุพร   พรมจันทร์ 0-3244-2355-6 [501] 09-0146-9321
สว. พ.ต.ต. สมบัติ   สัมฤทธ์ 0-3244-2355-6 [501] 08-2826-7425
สว. พ.ต.ต. สุรศักดิ์   บุญรอด 0-3244-2355-6 [501] 09-2656-2998
สว. พ.ต.ท.หญิง ทัศรินทร์   ภิบ�ลแทน 0-3244-2355-6 [501] 08-6910-4747
สว. พ.ต.ต. สมศักดิ์   สัจจะบุญทวี 0-3244-2355-6 [501] 08-9292-8583
สว. พ.ต.ต. ดำ�รงช�ติ   ช่�งปลูก 0-3244-2355-6 [501] 08-1198-0980
สว. พ.ต.ต. ปริญญ�   ผลโพธิ์ 0-3244-2355-6 [501] 08-9869-3313
สว. ร.ต.อ. สมพงษ์   สินสมุทรไทย 0-3244-2355-6 [501] 08-5266-4969
ศูนย์สื่อส�ร - 0-3244-2355-6 [501] -

ศูนย์อ�านวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

General Staff of Royal Development Projects 
โทรศัพท์กล�ง  0-3259-3251-5  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-3259-3252   โทรศัพท์มห�ดไทย  51047

รอง ผบก. พ.ต.อ. นพพล   ช�ติวงศ์  0-3259-3252    08-1888-9796
ผกก. พ.ต.อ.หญิง พัชรินทร์   ดิษบรรจง  0-3259-3252  08-1832-6707
รอง ผกก. พ.ต.ท. จำ�เริญ   กันท�หงษ์  0-3259-3252   08-9851-5764
สว.ง�นศึกษ�ทดลอง และขย�ยผล พ.ต.ท. ช�ญ   ร�มัญอุดม  0-3259-3255  08-9551-8827
สว.ง�นสนับสนุน พ.ต.ท.หญิง ชญ�ก�นท์   พงษ์เพชร  0-3259-3252    08-5186-5668
สว.ง�นอำ�นวยก�ร พ.ต.ท.หญิง นิภ�พร   วิล�ศรี  0-3259-3252   08-6333-4508
สว.ง�นพัฒน�พื้นที่ฯ พ.ต.ต. สุพงษ์สิทธิ์  แจ้งพันธ์  0-3259-3255   08-0053-8215

กองบงัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	1			Border	Patrol	Police	Region	1
61  หมู่ 6  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

โทรศัพท์กลาง  0-2192-2401-5  โทรสารกลาง  0-2192-2408-9 

Web Site : www.bpp.1.go.th    E-mail : po1@bpp.go.th                                       

ผบก. พล.ต.ต. สมจิตร  กำญจนสันเทียะ  [801] 08-1965-5740
รอง ผบก. พ.ต.อ. กิติ   ก�ญจนกิติ  [802] 08-1857-5005
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์   เมธ�นุชิต  [803] 08-1479-1364
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   ท�นธรรม  [804] 08-1897-9720
รอง ผบก. พ.ต.อ. เรืองศักดิ์   อยู่เมี่ยง  [805] 08-1948-4193
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมกูล   ก�ญจนอุดมก�ร - 08-1892-5436

ฝ่ายอ�านวยการ  โทรศัพท์กล�ง  0-2192-2401-5 โทรส�รกล�ง  0-2192-2408-9                                    

ผกก. พ.ต.อ. สิงหน�ท  สีก�แก้ว 0-2192-2400 08-1891-9301
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ พชัรีวรรณ ประส�นพันธ์ 0-2192-2400 08-1514-0947
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉล�ม   พงษ์เพชร 0-2192-2400 08-1587-9176
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพลและสวัสดิก�ร พ.ต.ท.หญิง นริศร�  พลีธัญญวงศ์  [102] 08-9500-8284
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สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ชัชชัย  กอศิริวล�นนท์  [201] 08-5431-0021
สว.แผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ณัฐฑกร  มังคล�กุล  [303] 08-1583-7251
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. วุฒิชัย  เข่งทรัพย์  [402] 08-7130-1028
สว.ง�นกิจก�รพลเรือน พ.ต.ท. สัมฤทธิ์   ดีนุ่ม  [502] 08-9000-1125
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. ธีรพล    โยวะมุด  [602] 08-6101-0099
ผบ.ร้อย สนับสนุน ร.ต.อ. วรพงศ์   พรัมรัตนพงศ์ - 08-9888-2252

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่11 โทรศพัท์กล�ง  0-3938-9015-6  โทรส�รกล�ง  0-3938-9193  
ผกก. พ.ต.อ. ฉัตรมงคล  พ้นภัย 0-3938-9015-6 [140] 08-1377-1139
รอง ผกก. พ.ต.ท. คัคคพงษ์   พิมพ์เสน 0-3938-9015-6 [142] 08-5279-6330
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐ�ปนนท์   หน่องพงษ์ 0-3938-9015-9 [142] 08-0422-3337
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเพก  วิเศษดี 0-3938-9015-6 [143] 08-6138-1115
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. จำ�ลอง   นกเล็ก 0-3938-9015-6 [131] 08-1862-9299
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. นที  ศรีสุข 0-3938-9015-6 [132] 08-9247-4343
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. มนัส  ท้�วส�ลี 0-3938-9015-6 [133] 08-2122-4579
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์  วัฒนกุล 0-3938-9015-6 [134] 08-9004-8009
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญงิ สวุรรณ�   แก้วแกมก�ญจน์ 0-3938-9015-6 [135] 08-1940-1397
กลุ่มง�นเก็บกู้และทำ�ล�ยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. เฉลิมศักดิ์   สุโขมีทรัพย์ 0-3938-9015-6 [136] 08-6016-8408
ผบ.ร้อย ตชด.111 พ.ต.ท. ทรงภพ   ข�วผ่อง 0-3938-9015-6 [101] 08-9002-0611
ผบ.ร้อย ตชด.112 ร.ต.อ. บรรยง   ประเสริฐศรี 0-3938-9015-6 [102] 08-7136-2819
ผบ.ร้อย ตชด.113 พ.ต.ต. นรงศักดิ์   สุขสมบัติ 0-3938-9015-6 [103] 08-9000-4742

ร้อย ตชด.114 โทรศัพท์กล�ง 0-3938-5101  โทรส�รกล�ง 0-3938-5101  
ผบ.ร้อย ตชด.114 พ.ต.ท. สุวศิลป์  โลตุฤทธิ์ 0-3938-5101 08-9845-1448
ร้อย ตชด.115 โทรศัพท์กล�ง 0-3938-7294  โทรส�รกล�ง 0-3938-7294
ผบ.ร้อย ตชด.115 พ.ต.ต. พิรกิตติ์   รัตนด�ร�โชค 0-3938-7294 08-9062-0012
ร้อย ตชด.116  โทรศัพท์กล�ง 0-3939-1456  โทรส�รกล�ง 0-3939-1456  
ผบ.ร้อย ตชด.116 ร.ต.อ. ชวลิต  คำ�ตื้อ 0-3939-1456 08-4434-6161
ร้อย ตชด.117 โทรศัพท์กล�ง 0-3954-0133  โทรส�รกล�ง 0-3954-0133  
ผบ.ร้อย ตชด.117 พ.ต.ต. ปกรณ์   บุษผ�คร 0-3954-0133 08-1862-1963

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 โทรศัพท์กล�ง 0-3723-1012   โทรส�รกล�ง  0-3723-1012  ต่อ 956 
ผกก. พ.ต.อ. สมช�ย   สุวจสุวรรณ 0-3723-1012 [120] 08-1192-0440
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศ์พัชร   นิคมภักดี 0-3723-1012 [121] 08-9012-0345
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศักดิ์ศิริ   เข็มข�ว 0-3723-1013 [123] 09-3505-0100
รอง ผกก. พ.ต.ท. ป�ริช�ติ   บรรจงปรุ 0-3723-1012 [122] 08-1863-8589
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. เรืองยศ   สีด�ชมภู 0-3723-1012 [125] 08-1385-0977
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. คณิศร์   ผิวข�ว 0-3723-1012 [127] 08-3376-0044
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. เอกภณ   ด�วไธสง 0-3723-1012 [129] 09-7989-3569
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. สมเดช   สินศิริ 0-3723-1012 [131] 08-9080-1922
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สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ชัชชลัย   ด้วงเอียด 0-3723-1012 [134] 08-1540-1548
ผบ.ร้อย ตชด. 121 พ.ต.ท. ไพรชยันต์   เธียรวรรณ์ 0-3723-1012 [135] 08-9068-1035
ผบ.ร้อย ตชด. 122 พ.ต.ท. สวัสดิ์   คำ�ภิร�นนท์ 0-3723-1012 [142] 08-4904-7887
ผบ.ร้อย ตชด. 123 ร.ต.อ. วรพล   บริบูรณ์ 0-3723-1012 [145] 08-7299-9409

ร้อย ตชด.124   โทรศัพท์กล�ง 0-3726-9069  
ผบ.ร้อย ตชด. 124 พ.ต.ท. พิเชฐ   พูนชู 0-3726-9069 08-1658-4056

ร้อย ตชด.125  โทรศัพท์กล�ง 0-3724-3566  

ผบ.ร้อย ตชด.125 พ.ต.ท. นิรุตติ์   หลิ่มวิรัช 0-3724-3566 08-1659-4943

ร้อย ตชด.126  โทรศัพท์กล�ง 0-3723-3182  

ผบ.ร้อย ตชด.126 พ.ต.ท. พรชัย   แช่มช้อย 0-3723-3182 08-9865-6797

ร้อย ตชด.127  โทรศัพท์กล�ง  0-3725-2318  
ผบ.ร้อย ตชด.127 ร.ต.อ. ยุธย�   สังแสวง 0-3725-2318 08-1140-6161

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

โทรศัพท์กล�ง 0-3457-9353      โทรส�รกล�ง 0-3457-9245
ผกก. พ.ต.อ. เชน   ทรงเดช 0-3457-9357 [130]  08-1252-4334
รอง ผกก. พ.ต.ท. ม�นิต   น�โควงศ์  [131]  08-7557-3232
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์   ท�ประดิษฐ์  [132]  08-1773-3484
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกชัย   พุ่มสมบัติ  [133]  08-1763-4425
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. ณรงค์   สันทัด  [211]  08-1942-1191
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ประยงค์   มูลกำ�บิล  [212]  08-9806-5726
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. วัลลภ   วรรณ�  [213]  08-8757-2012
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง สุจิตร�   ชัยชมภู  [214]  08-5221-0808
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ชมน�ด   ทิพย์วงศ์  [215]  08-1941-8410
ศปก.ตชด.13 0-3457-9447 -
ผบ.ร้อย ตชด.131 พ.ต.ท. ไมตรี   เฉลิมวงษ์ -  09-5970-8739
ผบ.ร้อย ตชด.132 พ.ต.ท. ยอดยิ่ง   ชมมี -  09-7970-5497
ผบ.ร้อย ตชด.133 พ.ต.ท. ตรีโลจนะ   ภัสสุวัส -  08-1721-2119

ร้อย ตชด.134 ตำ�บลหนองลู อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี 71240  
ผบ.ร้อย ตชด.134 พ.ต.ท. วร�กร   วิทย�บำ�รุง  0-3459-5116  08-1988-3854
ร้อย ตชด.135
ผบ.ร้อย ตชด.135 พ.ต.ท. อภิรัตน์   เปี่ยมพูล  0-3459-9118  08-5132-5656
ร้อย ตชด.136
ผบ.ร้อย ตชด.136 พ.ต.ท. จักริน   อุ่นดี  0-3459-1055  08-1971-0535
ร้อย ตชด.137  
ผบ.ร้อย ตชด.137 พ.ต.ท. วิโรจน์   สุขเสริม  0-3239-5158  08-6391-0392
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กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่14 โทรศพัท์กล�ง 0-3251-0052-54  โทรส�รกล�ง 0-3257-8057 
ผกก. พ.ต.อ. พีระศักดิ์   กลีบจันทร์ 0-3251-0052-54 [201] 08-6174-4141
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติคุณ   นิยมวิทย์ 0-3251-0052-54 [202] 08-9939-4692
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดุลย์     สิริสิทธินันท์ 0-3251-0052-54 [204] 08-5721-4848
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชนะพงศ์  ส้มเกิด 0-3251-0052-54 [256] 08-1326-7930
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. อมรเทพ   ทับทิม 0-3251-0052-54 [254] 08-9832-4117
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. วิสนุ       วิวัฒฑน�ภ� 0-3251-0052-54 [224] 08-1763-5347
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ศุภพงษ์    ประดับสุข 0-3251-0052-54 [213] 08-7109-4014
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. วรวุธ       ประสิทธิชัยวุฒิ 0-3251-0052-54 [214] 09-3763-1496
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   อ�วุธทอง 0-3251-0052-54 [216] 08-1941-8567
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.ท. ยงยุทธ      โชติชนะเสรี 0-3251-0052-54 [209] 08-6750-1779
ผบ.ร้อย ตชด.141 ร.ต.อ. คำ�นึง    อุ่นปลอด 0-3251-0052-54 [238] 08-1388-7949
ผบ.ร้อย ตชด.142 พ.ต.ต. วุฒิพร   อ่องผู้ดี 0-3251-0052-54 [222] 08-9107-0674
ผบ.ร้อย ตชด.143 พ.ต.ต. สุพัฒน์  กลัดพันธุ์ 0-3251-0052-54 [236] 08-6164-9542

ร้อย ตชด.144  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-3270-6046  

ผบ.ร้อย ตชด.144 ร.ต.อ. กุลนริศร์      นวมมณีรัตน์ 0-3244-6461 09-1009-0503

ร้อย ตชด.145  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-3254-2191  

ผบ.ร้อย ตชด.145 พ.ต.ท. ป�นเทพ     ป�ณะดิษ 0-3254-2191 06-1519-3956

ร้อย ตชด.146  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-3281-0552  

ผบ.ร้อย ตชด.146 พ.ต.ท. อนันต์       ศรีเอี่ยม 0-3281-0552 08-1865-2355

ร้อย ตชด.147  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-3269-7373

ผบ.ร้อย ตชด.147 พ.ต.ท. กฤษฎ�   ปลอดโปร่ง 0-3269-7373 08-1434-3315

กองบงัคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	2			Border	Patrol	Police	Region	2
202 หมู่ 13  ถนนหลังศูนย์ราชการ  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์กลาง 0-4324-6796, 0-4324-6979   โทรสารกลาง  0-4324-6797, 0-4323-7600     

Web Site : www.bpp2.go.th      E-mail : bpp_p02@bpp.go.th

ผบก. พล.ต.ต. วินิจ   พัวพันธ์ 0-4324-6674 [211] 08-1481-5577
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์  [206] 08-9755-2137
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุภัทร   ม่วงสมัย   [253] 08-1725-9380
รอง ผบก. พ.ต.อ. เดช�   คำ�เกิด  [255] 08-1993-6106
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์   กุลัตถ์น�ม   [212] 08-6264-0111
รอง ผบก. พ.ต.อ. อนุช�   จ�รุนัฎ   [248] 08-6674-0017
หน.สง.ผบก. ร.ต.ต. ช�ติช�ย   เวียงสีม�   [209] 08-5659-0095

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง 0-4324-6796, 0-4324-6796      โทรส�รกล�ง  0-4324-6797, 0-4323-7600   

ผกก. พ.ต.อ. นิตินัย   สุขะวิริยะ 0-4324-1682 [215] 08-9959-1013
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รอง ผกก. พ.ต.ท. สำ�ร�ญ  สุธรรม  [216] 09-4310-6187
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณัชช�   เขมะสิงคิ  [221], [228] 06-1445-1536
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพลและสวัสดิก�ร พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   ใหม่ประยูร  [217] 08-9417-0191
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ขวัญชัย  สิงห์อ่อน  [218] 09-7949-2592
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ถ�วร   ศิลปบดินทร์  [219] 08-9714-0989
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง นภัสสร   วงศ์คำ�ส�ย  [220] 08-1717-3833
สว.ง�นกิจก�รพลเรือน พ.ต.ต. แสน   ชิวประโคน  [208] 08-9848-8603
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ยุพิน   ไชยเวช  [222] 08-6630-7994
ผบ.ร้อย สนับสนุน พ.ต.ท. สุพจน์   ศิริวัฒน์  [233] 08-1052-6006

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 21

โทรศัพท์กล�ง 0-4404-2038, 0-4404-2040    โทรส�รกล�ง  0-4404-2031, 0-4404-2039  
ผกก. พ.ต.อ. สนธย�   แจงเจริญ 0-4404-2038 [100] 08-1279-0145
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปรัชญ์   สุนทรพิมล 0-4404-2038 [101] 08-6600-4353
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิวพงษ์   เชื่อมทอง 0-4404-2038 [102] 08-1760-5066
รอง ผกก. พ.ต.ท. บ�รมี   อำ�ไพพิศ 0-4404-2038 [103] 08-1760-3212
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. ทมะ   ผิวนวล 0-4404-2038 [121] 08-1531-9529
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ภ�ดล   แสงสุกว�ว 0-4404-2038 [122] 08-9284-8642
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. สมศักดิ์   ภ�โว 0-4404-2038 [123] 08-1414-3133
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. ธนพัน   สุพัฒนวร�งกูร 0-4404-2038 [124] 08-5768-2681
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. ศิริชัย   สมดี 0-4404-2038 [126] 08-1601-8016
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. ธีระวรรธร์   อุทุมเพ็ญสกล 0-4404-2038 [199] 08-7253-4327
ผบ.ร้อย ตชด 211 พ.ต.ท. ทำ�นอง   ศรีคุณ 0-4404-2038 [211] 08-7259-6957
ผบ.ร้อย ตชด.212 พ.ต.ท. เชิด   เรืองสุขสุด 0-4404-2038 [212] 08-5202-1261
ผบ.ร้อย ตชด.213 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์   ศรีกุลบุตร 0-4404-2038 [213] 08-6087-1040
ร้อย ตชด.214  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-4457-1637  
ผบ.ร้อย ตชด.214 พ.ต.ท. ส�ยสิน   ศรวิชัย 0-4457-1637 08-9281-8349
ร้อย ตชด.215  โทรศัพท์กล�ง 0-4463-1593  โทรส�รกล�ง 0-4463-2383  
ผบ.ร้อย ตชด.215 พ.ต.ท. บุญเลื่อน  กุมภ�ว์ 0-4463-1593 08-1955-5679
ร้อย ตชด.216   โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-4467-1390  
ผบ.ร้อย ตชด.216 พ.ต.ท. ชัชว�ลย์  รัชตะประกร 0-4467-1390 08-2249-0967
ร้อย ตชด.217  โทรศัพท์กล�ง 0-4455-1463 โทรส�รกล�ง 0-4455-1143  
ผบ.ร้อย ตชด.217 พ.ต.ต. วรศักดิ์  เกียรติศักดิ์ศิริ 0-4455-1463 08-7955-1457

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่22 โทรศพัท์กล�ง 0-4531-3536     โทรส�รกล�ง 0-4531-3531  
ผกก. พ.ต.อ. สุนทร  ประดิษฐ์แท่น 0-4531-3535 [102] 08-1725-9716
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุระสิทธิ์  สกุลพ�นิช  [103] 09-2274-6224
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  [105] 08-1389-7149
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประเสริฐ  นิลย�ภรณ์  [104] 08-1265-6484
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สว.ง�นธรุก�ร กำ�ลงัพล และสวสัดกิ�ร พ.ต.ต. เกียรติทวี  บุญม�  [111] 09-0465-5156
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. ธีรวุฒิ  บุญชัย  [112] 08-5316-0613
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ธัชพล  คงทวี  [113] 08-4826-6011
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. ญ�ณวุฒิ  ยิ่งยงดำ�รงกุล  [114] 08-1966-5399
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. ทรงพล  ธิษ�ชัย  [116] 08-1876-6874
ผบ.ร้อย ตชด.221 พ.ต.ท. ชินวัฒน์  อ�รินทร์  [140] 08-9845-1121
ผบ.ร้อย ตชด.222 พ.ต.ท. สุริยันต์   ภูมิภ�ค  [115] 08-1878-4687
ผบ.ร้อย ตชด.223 พ.ต.ท. อัควัฒน์  เผือดนอก  [123] 08-9722-9700
ร้อย ตชด.224   โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-4566-1490    
ผบ.ร้อย ตชด.224 พ.ต.ท. สุนิช�ญ  พงศ์ภร�ดร 0-4566-1490 08-1442-0386
ร้อย ตชด.225  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-4536-1141   
ผบ.ร้อย ตชด.225 ร.ต.อ. ภ�สกร   หนุดตะแสง 0-4536-1141 08-5765-3561
ร้อย ตชด.226   โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-4544-1022  
ผบ.ร้อย ตชด.226 พ.ต.ท. กวีพงษ์   ชลก�ร 0-4544-1022 08-5017-1888
ร้อย ตชด.227  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-4549-1538   
ผบ.ร้อย ตชด.227 พ.ต.ท. จ�รุบุตร  เรืองศรี 0-4549-1538 09-0241-1414
กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 23

โทรศัพท์กล�ง 0-4271-3311    โทรส�รกล�ง 0-4297-2096  โทรศัพท์ทห�ร 48589
ผกก. พ.ต.อ. สิปปนันท์   สรณ์คุณแก้ว 0-4297-2033 [119] 08-1901-8635
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภ�นุฤทธิ์   แสงแข 0-4271-3311 [125] 08-6851-9990
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวิทย์   สังฆะมณี 0-4271-3311 [126] 08-9941-9924
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธนพล   ท้�วหนู 0-4271-3311 [124] 08-4856-0998
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. รังสฤษฎ์   สมเทพ 0-4271-3311 [130] 09-2774-5687
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์   พรมจันทร์ 0-4271-3311 [123] 08-6347-3689
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. สมผล   พุ่มพวง 0-4271-3311 [132] 08-7800-5939
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. เบญจรงค์   ใบใหญ่ 0-4271-3311 [142] 08-3357-7326
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. สกล   นิ่มนวล 0-4271-3311 [136] 08-3100-1430
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. บัญญนภัส   เวียงบ�ล 0-4271-3311 [144] 08-1955-1186
ผบ.ร้อย ตชด.231 พ.ต.ต. พลสันติ์   คมข�ว 0-4271-3311 [131] 08-6324-1434
ผบ.ร้อย ตชด.232 พ.ต.ท. ประดิษฐ์   อุปจันโท 0-4271-3311 [135] 08-6017-3075
ผบ.ร้อย ตชด.233 พ.ต.ต. พจน์   พงษ์จำ�นงค์ 0-4271-3311 [128] 08-1104-5702
ร้อย ตชด.234   โทรศัพท์กล�ง 0-4261-1270   
ผบ.ร้อย ตชด.234 พ.ต.ท. เทิดฤทธิ์   สุวรรณประทัง 0-4261-1270 08-1726-3952
ร้อย ตชด.235  โทรศัพท์กล�ง 0-4254-1345  
ผบ.ร้อย ตชด.235 พ.ต.ท. ชนทัต   เทียมน�ก 0-4254-1345 08-1261-9922
ร้อย ตชด.236   โทรศัพท์กล�ง 0-4251-3017  
ผบ.ร้อย ตชด.236 พ.ต.ท. ทวี   ส�รก�ล 0-4251-3017 08-1778-3874
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ร้อย ตชด.237     โทรศัพท์กล�ง 0-4257-3155

ผบ.ร้อย ตชด.237 พ.ต.ท. ทวี   ภ�น้อย 0-4257-3155 08-9673-4078

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 24

โทรศัพท์กล�ง 0-4222-4467-8   โทรส�รกล�ง 0-4293-2522   โทรศัพท์มห�ดไทย  45489

ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ   บุญโสภ� 0-4222-1734 08-9840-9511
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยรัตน์   อู่พิทักษ์ 0-4222-4467-8 08-1878-4404
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปฐมพงศ์   นกอยู่ 0-4222-4467-9 08-1974-3032
รอง ผกก. พ.ต.ท. กุลทภัท   อุทธิเสน 0-4222-4467-8 09-1016-9925
สว.ง�นธรุก�รกำ�ลังพลและวนิยั พ.ต.ท. ช�ญชัย   ผลเจริญ - 08-8323-2086
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. พิทักษ์   พรหมโคตรวงศ์ - 08-1739-2943
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ต. โอฬ�ร   คำ�ผุย - 08-1872-5580
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. ธ�นี   ภูตีก� - 08-6232-6921
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง พัชร�   ฤ�ช� - 08-1545-5374
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. ลืออำ�น�จ   นรส�ร - 08-3361-7831
ผบ.ร้อย ตชด.241 พ.ต.ท. ศรีประดิษฐ์   กำ�ไรทอง - 08-3148-9906
ผบ.ร้อย ตชด.242 พ.ต.ท.หญิง พรเฉลิม   เสน�สุ - 08-1717-9856
ผบ.ร้อย ตชด.243 พ.ต.ท. ชิตย�วัฒน์   ชุมแวงว�ปี - 08-1954-7766

ร้อย ตชด.244  โทรศัพท์กล�ง 0-4249-2969 โทรส�รกล�ง 0-4249-2969   
ผบ.ร้อย ตชด.244 พ.ต.ต. อนุรักษ์   เสน�ม�ตย์ - 08-9157-3455

ร้อย ตชด.245   โทรศัพท์กล�ง 0-4201-2552 โทรส�รกล�ง 0-4201-2552  
ผบ.ร้อย ตชด.245 พ.ต.ต. บุญเลิศ   วิเศษช�ติ - 09-0994-7774

ร้อย ตชด.246  โทรศัพท์กล�ง 0-4282-1176 โทรส�รกล�ง 0-4282-1176  

ผบ.ร้อย ตชด.246 พ.ต.ต. ธีรศักดิ์   โพธิ์ศรีม� - 08-6353-5539

ร้อย  ตชด.247   โทรศัพท์กล�ง 0-4289-1237 โทรส�รกล�ง 0-4289-1237  

ผบ.ร้อย ตชด.247 พ.ต.ท. จำ�เนียร   จันทร์คำ้�   - 08-1871-8249

กองบงัคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	3		Border	Patrol	Police	Region	3
101  หมู่ 1 ต�าบลริมใต้  อ�าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180

โทรศัพท์กลาง 0-5329-8058 โทรสารกลาง 0-5329-8058  Web Site : p3.bpp.police.go.th  E-mail  : bpp-p3@bpp.go.th

ผบก. พล.ต.ต. อ�ำนวย   พวกสนิท 0-5329-7480 [1039] 08-1882-2586
รอง ผบก. พ.ต.อ. ส�ธิต   เกต�นนท์ - 08-1885-2421
รอง ผบก. พ.ต.อ. รุ่งสุริย�   เผือกประพันธ์ - 08-9851-5507
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยุทธพล   แก้วเจริญ - 08-4931-9541
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   ริมประโคน - 08-1786-8209
รอง ผบก. พ.ต.อ. เนรมิต   ดุสิต�กร - 08-1764-3666
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ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง 0-5329-8058  โทรส�รกล�ง 0-5329-8058     

ผกก. พ.ต.อ. อพิวัฒน์   กลั่นว�รี - 08-1962-3409
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมบัติ   ธ�ร� - 08-1972-7142
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภรด�   วิจ�รณ์ - 08-6569-6121
สว.ง�นธรุก�ร กำ�ลงัพลและสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. บุญช่วย   คำ�แสน  [1301] 08-1268-7963
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. ศุภโชค   สุตคง  [1302] 08-9976-6312
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ   ปัณฑรนนทกะ  [1303] 08-9559-9106
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง สุด�ลักษณ์   บุญเคลือบ  [1304] 08-9851-4963
สว.ง�นกิจก�รพลเรือน พ.ต.ท. กฤษณฤทธิ์   บุญเรือง  [1305] 08-7188-9972
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง พิมพ์นุช   เป�วัลย์  [1306] 08-5428-1303
ผบ.ร้อย สนับสนุน พ.ต.ท. นภดล   จันทร์ฉ่อง  [1307] 08-6194-0699

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 31

โทรศัพท์กล�ง 0-5598-4711-2   โทรส�รกล�ง 0-5598-4713    โทรศัพท์ทห�ร  3026001, 3026002

ผกก. พ.ต.อ. ถวัลย์   บุญสูง 0-5598-4655 08-1883-1656
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุจิน   สุทธิแสน - 08-1785-6373
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมศักดิ์   เดชคุ้ม - 08-1953-6189
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวี   พิจอมบุตร - 08-1885-0948
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วินัย และสวัสดิก�ร พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  ต่วนชะเอม 0-5598-4663 08-9703-3777
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. เมธี   ถิ่นจอม - 09-3227-6616
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. วิบูลย์   อุ่นนันก�ศ 0-5598-4662 08-1785-2507
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง ม�ณ์นิจก์   ถนอมนวล 0-5598-4717 08-7156-1266
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ภิญญ�   ไตรน�วี 0-5598-4718 08-1555-2912
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. คำ�นวล   ขลิบเงิน - 08-9644-4745
ผบ.ร้อย ตชด.311 พ.ต.ต. พูลชัย   ฟองฟู - 08-7175-3704
ผบ.ร้อย ตชด.312 พ.ต.ต. รณกร   ไวยนิภี 0-5598-4728 08-9018-5684
ผบ.ร้อย ตชด.313 พ.ต.ท. จุมพล   ไชยวงค์ - 08-9633-4859

ร้อย ตชด. 314  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-5548-9052  
ผบ.ร้อย ตชด.314 พ.ต.ต. ปรัชญลักษณ์   วิล�ทัน 0-5548-9052 08-6042-2961

ร้อย ตชด. 315  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-5538-1347  
ผบ.ร้อย ตชด.315 พ.ต.ต. ฐ�นิตย์   น�มบ้�น 0-5538-1347 08-1886-9230

ร้อย ตชด. 316  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-5548-1185  
ผบ.ร้อย ตชด.316 พ.ต.ท. นพพร   กว�วหนึ่ง 0-5548-1185 08-9851-6542

ร้อย ตชด. 317 โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-5548-6177  
ผบ.ร้อย ตชด.317 พ.ต.ท. บัญช�   สมัครรัฐกิจ - 09-8254-5353



บช.ตชด.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 717

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่32 โทรศัพท์กล�ง 0-5448-2003   โทรส�รกล�ง  0-5448-2328

ผกก. พ.ต.อ. รังสิมันต์   สงเคร�ะห์ธรรม 0-5448-2000 08-9951-3115
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประพฤติ   วงศ์พุฒิ 0-5448-2325 08-1992-5119
รอง ผกก. พ.ต.ท. นรวี        พุ่มเจริญ 0-5448-2327 08-1973-1310
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประกฤติ    ย�ม�นนท์ 0-5448-2326 08-1952-9195
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ต. ชัชว�ลย์ เพ็ชรแสงง�ม 0-5441-0949 08-6628-3359
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์  ชำ�น�ญย� 0-5448-3831 08-1035-0116
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. นพรัตน์    ขัดเง�ง�ม 0-5448-0644 09-1486-6595
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง อัญชลี  ณีวัง 0-5448-2153 08-1801-5703
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. จรูญ   สุอ�ร�ม 0-5448-7176 08-1784-1605
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.อ. สมช�ย  จันทรรังษี 0-5448-2003 08-6297-1050
ผบ.ร้อย ตชด.321 พ.ต.ท. ณฐกร   อินถ�นะ 0-5448-3905 08-1387-6961
ผบ.ร้อย ตชด.322 พ.ต.ท. ปรีช�   วังจิน� 0-5448-4052 08-1950-5052
ผบ.ร้อย ตชด.323 พ.ต.ท. อุดม     เป็งนวล 0-5448-2003 08-7179-3899

ร้อย ตชด.324  โทรศัพท์กล�ง 0-5460-0055 โทรส�รกล�ง 0-5460-0055

ผบ.ร้อย ตชด.324 พ.ต.ท. วิทูร   ตั้งวุฒิส�ร 0-5460-0055 08-9067-0506

ร้อย ตชด.325  โทรศัพท์กล�ง 0-5479-7115  โทรส�รกล�ง 0-5479-7115

ผบ.ร้อย ตชด.325 พ.ต.ท. สุทธิพร   นันต� 0-5479-7115 09-1996-6553

ร้อย ตชด.326  โทรศัพท์กล�ง 0-5479-7115  โทรส�รกล�ง 0-5479-7115  

ผบ.ร้อย ตชด.326 พ.ต.ท. วิชัย    จำ�ป�ทุม 0-5445-1696 08-5401-5265

ร้อย ตชด.327  โทรศัพท์กล�ง 0-5377-1880 โทรส�รกล�ง 0-5377-1880

ผบ.ร้อย ตชด.327 พ.ต.ท. วิญญู    พรประทุม 0-5377-1880 08-9954-2484

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่33 โทรศพัท์กล�ง 0-5301-2925  โทรส�รกล�ง 0-5301-2922  

ผกก. พ.ต.อ. ปรีช�   วังปรีช� 0-5301-2925 [201] 08-9598-1102
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรินทร์   ถำ้�แก้ว 0-5301-2925 [202] 08-7175-9292
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรวุฒิ   พงศ์ทัศนะธ�ด� 0-5301-2925 [203] 08-9858-8994
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิช�ติ  รักพงษ์ 0-5301-2925 [204] 08-1881-3347
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ต. กฤษด� ใจแก้ว 0-5301-2925 [211] 08-6412-3583
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ผจญ  กุลให้ 0-5301-2925 [214] 08-5031-2009
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. บูชิต  อุปกิจ 08-8269-0573 08-1998-9912
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. พิชิต  วงศ์น�ดี 0-5301-2926 08-9956-8699
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. อ�ซันค�น  ประท�นวงศ์สกุล 0-5301-2921 08-6672-3243
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.ท. สมพงษ์  ยิ้มหนองโพ 0-5301-2925 [216] 08-1941-4698
ผบ.ร้อย ตชด.331 พ.ต.ต. พิเชษฐ์  หม�ยดี 0-5301-2925 [211] 08-1960-0498
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ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ท. รณชัย  ทองไทย 0-5301-2925 [218] 08-6210-0183
ผบ.ร้อย ตชด.333 พ.ต.ท. ภูษิต   กฤษสมัย 0-5301-2925 [219] 08-9255-3555

ร้อย ตชด.334  โทรศัพท์กล�ง 0-5345-9479  โทรส�รกล�ง 0-5345-9479 

ผบ.ร้อย ตชด.334 พ.ต.ท. ฐิติพงศ์   เจนกิจเจริญชัย 0-5345-9480 08-1890-8013

ร้อย ตชด.335  โทรศัพท์กล�ง 0-5326-1424 โทรส�รกล�ง 0-5326-1424

ผบ.ร้อย ตชด.335 พ.ต.ท. รัฐกร   อินทนิล 0-5326-1424 08-7900-5469

ร้อย ตชด.336 โทรศัพท์กล�ง 0-5306-1153  โทรส�รกล�ง 0-5306-1153
ผบ.ร้อย ตชด.336 พ.ต.ท. พงษ์นรินทร์  พลนำ� 0-5306-1106 09-0893-1090

ร้อย ตชด.337 โทรศัพท์กล�ง 0-5368-1502  โทรส�รกล�ง 0-5368-1502

ผบ.ร้อย ตชด.337 ร.ต.อ. ดิลก  อ�รินเป็ง 0-5368-1502 08-0129-6161

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่34 โทรศพัท์กล�ง  0-5589-5545    โทรส�รกล�ง  0-5589-5546  

ผกก. พ.ต.อ. พรหมวุฒิ   วุฒิวิวัฒน์ชัย 0-5589-5545 [201] 08-1444-4579
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุดม   อินอยู่ 0-5589-5543 08-9959-5616
รอง ผกก. พ.ต.ท. รินณวัฒน์   ภูวัฒนติก�นต์ 0-5589-5542 09-9141-9989
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยวรุตม์   พร้อมญ�ติ 0-5589-5544 08-6291-9091
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลงัพล วนิยั และสวสัดกิ�ร พ.ต.ท. ทรงศักดิ์   ไชยล�ภ 0-5589-5549 08-4616-9899
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. คนอง   สวนวัน 0-5589-5534 08-7188-5719
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. ฐิติพงษ์   ชื่นสมบัติ 0-5589-5529 08-1041-4309
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท. สมชัย   สังข์เจริญ 0-5589-5524 08-1971-4945
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. ไชยรัตน์   ไชยกุล 0-5589-5525 08-9961-4605
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ ร.ต.ท. ปริญญ�   ใหญ่อยู่ 0-5589-5545 [215] 08-1196-0134
ผบ.ร้อย ตชด.341 พ.ต.ท. นพกุล   ไชยกล 0-5589-5545 [241] 08-6199-7386
ผบ.ร้อย ตชด.342 พ.ต.ท. เทพ   มงคล 0-5589-5574 08-1881-3678
ผบ.ร้อย ตชด.343 พ.ต.ท. ศรีพูน   วงศ์ละ 0-5589-5545 [243] 08-7210-8225

ร้อย ตชด.344 โทรศัพท์กล�ง 0-5558-9047  โทรส�รกล�ง 0-5558-9047  

ผบ.ร้อย ตชด.344 พ.ต.ต. นคร   รุ่งคณ�วุฒิ 0-5558-9047 09-1789-5559

ร้อย ตชด.345 โทรศัพท์กล�ง 0-5558-1251  โทรส�รกล�ง 0-5558-1251  

ผบ.ร้อย ตชด.345 พ.ต.ท. นิรันดร์   ไชยรัตน์ 0-5558-1251 08-9908-1734

ร้อย ตชด.346 โทรศัพท์กล�ง 0-5556-3085  โทรส�รกล�ง 0-5556-3085  

ผบ.ร้อย ตชด.346 พ.ต.ต. ยุทธนัย   ภ�คพ�ไชย 0-5556-3085 08-7944-4258

ร้อย ตชด.347 โทรศัพท์กล�ง 0-5556-1008  โทรส�รกล�ง 0-5556-1008  

ผบ.ร้อย ตชด.347 พ.ต.ท. ดุสิต   ประสิทธิ์สุวรรณ 0-5556-1008 08-1669-5757
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กองบงัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	4			Border	Patrol	Police	Region	4
ค่ายรามค�าแหง เลขที่ 432/1  ถนนไทรบุรี  ต�าบลบ่อยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   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. พล.ต.ต. วิชิต   ปักษำ 0-7431-3237 08-1657-7218
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   เนื้อทอง 0-7444-2727 08-1946-0298
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์   สุขี 0-7431-4703 08-1295-1834
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวิช   สว่�งวงศ์ - 09-5038-8809
รอง ผบก. พ.ต.อ. พยุหะ   บุษบงค์ 0-7431-4704 08-1738-9327
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิวัฒน์   คำ�ชำ�น�ญ - 08-1331-2133

ฝ่ายอ�านวยการ   โทรศัพท์กล�ง 0-7432-4826 โทรส�รกล�ง 0-7432-3875  

ผกก. พ.ต.อ. พรชัย   พุ่มสอ�ด 0-7432-4826 08-1824-7487
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ติช�ย   สนิทมัจโร 0-7432-4826 08-1767-8446
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยงศักดิ์   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 0-7432-4826 08-1542-4260
สว.ง�นธรุก�ร กำ�ลงัพลและสวสัดกิ�ร พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร   ยินดี 0-7432-4826 08-1276-4602
สว.ง�นก�รข่�ว ร.ต.อ. วสันต์   ม�วิเลิศ 0-7432-4826 08-4559-0142
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ต. สฤษดิ์   สอนท� 0-7432-4826 08-4056-4481
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง ร.ต.อ. สมญ�   ก�ลนนท์ 0-7432-4826 08-1858-1679
สว.ง�นกิจก�รพลเรือน พ.ต.ท.หญิง อภินันท์   ชูช่วย 0-7432-4826 08-1541-6916
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ภรณ์อร   ชื่นเจริญ 0-7432-4826 08-9656-2941
ผบ.ร้อย สนับสนุน พ.ต.ท. บุญประเสริฐ   ทองนุ้ย 0-7432-4826 08-9975-3407
ศูนย์สื่อส�ร 0-7432-3875  -

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่41 โทรศพัท์กล�ง 0-7764-1507   โทรส�รกล�ง 0-7764-1574 

ผกก. พ.ต.อ. กิจต์ณศักดิ์   เกี้ยวเพ็ง 0-7764-1557 08-1638-7820
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมภพ  อ่อนสิน 0-7764-1557 08-9295-5124
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดุลย์   เง๊�ะ 0-7764-1557 08-1898-7294
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุนทร   จิระวัฒนผลิน 0-7764-1557 08-9866-8352
สว.ง�นธุรก�รกำ�ลงัพลวนิยั และสวสัดกิ�ร ร.ต.อ. ประเสริฐ   ไชยสวัสดิ์ 0-7764-1570 08-1959-6058
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ชัยรัตน์   จันทร์เกตุ - 08-1367-3035
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ต. จำ�รูญ   ศรีนวล 0-7764-1554 08-1748-9692
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   สุช�สันติ 0-7764-1512 08-1866-9758
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ   น�คฤทธิ์ 0-7764-1573 08-7397-7293
ศป.ปส.กก.ตชด.41 ร.ต.อ. กุศล   หวังแก้ว 0-7764-1503 08-2531-4708
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ พ.ต.ท. ฐ�นันดร์   ช่วยหนู 0-7764-1642 08-4051-1053
ผบ.ร้อย ตชด.411 พ.ต.ท. วิสูตร   เฮงเอีย - 08-6288-0804
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ผบ.ร้อย ตชด.412 พ.ต.ท.หญิง กฤตย�   ประดิษฐพงษ์ - 08-6299-9227
ผบ.ร้อย ตชด.413 พ.ต.ต. วรวิเชียร   คงสม - 08-1767-8858

ร้อย ตชด.414  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7761-3035  
ผบ.ร้อย ตชด.414 พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์   สุขสุวรรณ 0-7761-3035 08-1970-4453

ร้อย ตชด.415   โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7781-1944   
ผบ.ร้อย ตชด.415 ร.ต.อ. บรรณพล   อินทิพย์ 0-7781-1944 08-1255-8430

ร้อย ตชด.416  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-7734-6091  
ผบ.ร้อย ตชด.416 พ.ต.ท. จตุพงศ์   สมมัง 0-7734-6091 08-4848-0139

ร้อย ตชด.417  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7740-5431  

ผบ.ร้อย ตชด.417 พ.ต.ต. เช�วลิต   ฆังคะรัตน์ 0-7740-5431 08-4445-6955

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่42 โทรศพัท์กล�ง 0-7541-1222, 41220 โทรส�รกล�ง  0-7541-1722  

ผกก. พ.ต.อ. นิคม   พลประสิทธิ์ 0-7541-1222 [201] 08-1970-6842
รอง ผกก. พ.ต.ท. วร�กร   สมสุวรรณ 0-7541-1222 [206] 08-1897-1608
รอง ผกก. พ.ต.ท. คำ�มูล   ปันทะวัง 0-7541-1222 [208] 08-1891-5486
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิมณรัตน์   ธรรม�ธิปติ์ - 08-3185-8855
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลงัพล วนิยัและสวสัดิก�ร พ.ต.ท. กิติพัฒน์   รื่นรวย 0-7541-1222 [210] 08-8392-1051
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ท. ธนโชติ   สงค์แก้ว 0-7541-1222 [213] 08-5827-0425
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ต. สะอ�ด  สังข์ทองจีน 0-7541-1222 [216] 08-7283-6367
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. ช�ญ  ชูยก 0-7541-1222 [219] 08-4860-6677
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. ส�ยันห์   กองวัง 0-7541-1222 [255] 08-7044-3425
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวัตถรุะเบดิ พ.ต.ท. บวรศักดิ์   ทิพย์เดช 0-7541-1222 [254] 08-1388-8580
ผบ.ร้อย ตชด.421 พ.ต.ต. สมเพชร   แสนร�ช 0-7541-1222 [228] 08-9970-9985
ผบ.ร้อย ตชด.422 พ.ต.ท. ธัญญ�   ดำ�แก้ว 0-7541-1222 [257] 08-4838-4049
ผบ.ร้อย ตชด.423 พ.ต.ท. อเนช�   ต�วัน 0-7541-1222 [233] 08-8751-3944

ร้อย ตชด.424  โทรศัพท์กล�ง 0-7577-1500 โทรส�รกล�ง 0-7576-1606    

ผบ.ร้อย ตชด.424 พ.ต.ท. จอมภพ   เสียงเพร�ะ 0-7533-5751 08-6881-9597

ร้อย ตชด.425 โทรศัพท์กล�ง 0-7642-1651 โทรส�รกล�ง 0-7642-1651   

ผบ.ร้อย ตชด.425 พ.ต.ท. ธีระศักดิ์   ศรีร�ชย� 0-7642-1651 08-6292-8007

ร้อย ตชด.426 โทรศัพท์กล�ง 0-7566-3069 โทรส�รกล�ง 0-7566-3068   

ผบ.ร้อย ตชด.426 พ.ต.ท. วิโรจน์   บุญสนิท 0-7566-3069 08-1798-3291

ร้อย ตชด.427 โทรศัพท์กล�ง 0-7530-2035 โทรส�รกล�ง 0-7530-2098   

ผบ.ร้อย ตชด.427 พ.ต.ท. วิษณุ   ชนะอักษร 0-7530-2035 08-6292-3851
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กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่43 โทรศัพท์กล�ง 0-7444-3883, 0-7431-1706   โทรส�รกล�ง  0-7432-4825

ผกก. พ.ต.อ. พหล   เกตุแก้ว 0-7444-3882 08-1898-9772
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประจวบ   พินิจสกุล 0-7444-3882 08-1477-0364
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัฒน�   เพ็งแก้ว 0-7444-3882 08-1599-1158
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิภพ   พรหมยก 0-7444-3882 08-7297-4796
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพลวนัิย และสวสัดิก�ร พ.ต.ท. พิทักษ์   ใจสมุทร 0-7444-3882 08-4850-9859
สว.ง�นก�รข่�ว พ.ต.ต. อภิสิทธิ์   รอดน้อย 0-7432-1517 08-7202-2752
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. บัณฑิต   เกิดเสวียด 0-7444-3882 09-5406-6788
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ท.หญิง สมถวิล   รองเดช 0-7444-3893 08-2435-6972
สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ท. พนม   เพ็ชรมีค่� 0-7444-3882 09-4581-0428
ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบิด พ.ต.ท. เดช�   ดำ�วงศ์ 0-7444-3882 08-1963-8665
ผบ.ร้อย ตชด.431 พ.ต.ท. ปรีช�   นุ้ยเถี้ยม 0-7431-1913 08-0549-2501

ร้อย ตชด.432 โทรศัพท์กล�ง 0-7443-5037 โทรส�รกล�ง 0-7432-4825   

ผบ.ร้อย ตชด.432 พ.ต.ต. จรอบ   ดิษสระ - 08-1093-9949
ร้อย ตชด.433   โทรศัพท์กล�ง 0-7437-3271 โทรส�รกล�ง 0-7437-1629  

ผบ.ร้อย ตชด.433 พ.ต.ต. ยศ   มณฑ�ณี - 08-4914-4343
ร้อย ตชด.434  โทรศัพท์กล�ง 0-7448-0119 โทรส�รกล�ง 0-7448-0120

ผบ.ร้อย ตชด.434 พ.ต.ท. จักรพันธ์   พยับไชยกุล - 08-1654-4564
ร้อย ตชด.435 โทรศัพท์กล�ง 0-7522-4158 โทรส�รกล�ง 0-7522-4881  

ผบ.ร้อย ตชด.435 พ.ต.ท. สุเทพ   สังวรกิตติวุฒิ - 08-9977-2270
ร้อย ตชด.436  โทรศัพท์กล�ง 0-7473-0766 โทรส�รกล�ง 0-7473-0767   

ผบ.ร้อย ตชด.436 ร.ต.อ. จ�ตุรันต์   คำ�ศรี - 08-0543-3948
ร้อย ตชด.437  โทรศัพท์กล�ง 0-7441-1035 โทรส�รกล�ง 0-7441-1904    

ผบ.ร้อย ตชด.437 พ.ต.ท. จ�ริพัฒน์   ทองแดง - 08-7285-9455

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่ 44 โทรศพัท์กล�ง 0-7328-8012  โทรส�รกล�ง 0-7328-8013 

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์   ธน�นันทกุล 0-7328-8012 08-1898-1108
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชษฐวิทย์   นีระฮิง 0-7328-8012 08-6958-5444
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรกริช   รังสิโรภ�ส 0-7328-8012 08-1572-3755
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   พันธุวงศ์ 0-7328-8012 08-1540-2501
สว.ง�นธุรก�ร กำ�ลังพล วนัิยและสวสัดิก�ร พ.ต.ต. กำ�แหง   บุญสนิท 0-7328-8012 08-6287-8298
สว.ง�นก�รข่�ว ร.ต.อ. วิวัฒน์   วงษ์สุนทร 0-7328-8284 08-1705-8105
สว.ง�นแผนง�นและงบประม�ณ พ.ต.ท. นริศ   อัมพวัน 0-7328-8283 08-6563-3033
สว.ง�นส่งกำ�ลังบำ�รุง พ.ต.ต. สมศักดิ์   สุวรรณสุข 0-7328-8281 08-4964-6755
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สว.ง�นก�รเงิน พ.ต.ต.หญิง อัญชิส�   เรืองณรงค์ 0-7328-8261 08-3399-4739
กลุม่ง�นเกบ็กูแ้ละทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิ พ.ต.ท. พลศักดิ์   แสงพลสิทธิ์ 0-7328-8012 08-4396-1218
ผบ.ร้อย ตชด.441 พ.ต.ต. สมพร   ไชยศรี 0-7328-8012 08-5672-6566
ผบ.ร้อย ตชด.442 พ.ต.ท. สำ�เนียง   องค์ก�ร 0-7328-8226 08-7197-9502

ร้อย ตชด.443    โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7327-4491   

ผบ.ร้อย ตชด.443 พ.ต.ต. ณรงค์   ทรัพย์สมบูรณ์ 0-7327-4491 08-1858-2613

ร้อย ตชด.444  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7335-1455   

ผบ.ร้อย ตชด.444 พ.ต.ท. พชรพล  พรมตวง 0-7335-1391 08-8409-1091

ร้อย ตชด.445  โทรศัพท์กล�ง/ โทรส�รกล�ง 0-7323-1314   

ผบ.ร้อย ตชด.445 พ.ต.ต. สุเทพ   ชูแก้ว 0-7323-1314 08-1373-4323

ร้อย ตชด.446  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7358-4106   

ผบ.ร้อย ตชด.446 พ.ต.ท. วร�กรณ์   ไชยเสือ 0-7358-4106 08-6291-9145

ร้อย ตชด.447  โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง 0-7365-3043  

ผบ.ร้อย ตชด.447 พ.ต.ต. ปก�สิฐ   หนูอิ่ม 0-7365-3045 08-6277-7378

ร้อย ตชด.448  

ผบ.ร้อย ตชด.448 ร.ต.อ. วิศรุต   สุขแท้ - 08-9974-7906

ร้อย ตชด.449  

ผบ.ร้อย ตชด.449 ร.ต.อ. ยศพล   โคต� - 08-6786-2927

บันทึก
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สำ�นักง�นพิสูจน์หลักฐ�นตำ�รวจ 

Office Of Police Forensic Science

อาคาร 10 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 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

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. มนู  เมฆหมอก 0-2205-2755 [2755] 08-1840-3838
รอง ผบช. พล.ต.ต. ประสิทธิ์   ทำ�ดี 0-2205-1070 [1070] 08-1393-5353
รอง ผบช. พล.ต.ต. เสน่ห์   อรุณพันธุ์ 0-2205-2173 [2173] 08-1935-7818
รอง ผบช. พล.ต.ต. สมพล  อัครเดโชชัย 0-2205-2124 [2124] 09-2896-6695
รอง ผบช. พล.ต.ต. รัษฎ�กร  ยิ่งยง 0-2205-1176 [1176] 08-0242-9000
ผบก. ประจำ� พล.ต.ต. ฐิติพงศ์  อ�ทิตย�นนท์ 0-2205-2093 [2093] 08-7587-1111

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
อาคาร 11 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1060 โทรสารกลาง 0-2251-3897   Web Site : www.forensic.police.go.th   

ผบก. พล.ต.ต. ธนำยุตม์  วุฒิจรัสธ�ำรงค์ 02-205-2189 08-3059-5151
รอง ผบก. พ.ต.อ. คม   อมรปิยะกฤษฐ์ 0-2205-1069 08-1313-4747
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง วัลลภ�   ศิริรักษ์ 0-2205-2756 08-9121-1393
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สุร�งค์กุล   โพธิ์ไทรย์ 0-2205-2207 08-1644-4521

ฝ่ายธุรการและก�าลังพล  โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1060      โทรส�รกล�ง 0-2251-3897
ผกก. พ.ต.อ.หญิง บังอร   คล้�ยสกุล 0-2205-2754 08-1617-6686
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมภพ   วงษ์ดวง 0-2205-2189 08-1341-0516
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัชฎ�พร   ร�ชกิจ 0-2205-1061 08-9447-4664
สว. พ.ต.ท. อรรถพันธ์   วัชระปันตรี 0-2205-1060 08-6310-4962
สว. พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ   มั่นพรม 0-2205-1062 08-1398-9396
สว. พ.ต.ท. กันตพัฒน์  เติมคิด 0-2205-1061 09-8891-5664
สว. พ.ต.ต. ชูศักดิ์   พันน� 0-2205-1063 08-4818-9335

ฝ่ายยุทธศาสตร์            โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1065     โทรส�รกล�ง 0-2205-2793
ผกก. พ.ต.อ.หญิง สมบัติ   จันทบ�ล 0-2205-2664 08-9767-9464
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทรงชัย   สังข์น�ค 0-2205-1065 08-1874-5671
สว. พ.ต.ท. จักรกฤษณ์   หนุนภักดี 0-2205-1065 08-5829-3652
สว. พ.ต.ท. ไพโรจน์   อิ่มกลับ 0-2205-1065 08-6782-2483

ฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2792     โทรส�รกล�ง 0-2251-7669
ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุภ�วดี   แสงเดือนฉ�ย 0-2205-2792 [2792] 08-9202-1472
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รอง ผกก. พ.ต.ท. วิชิตชัย   บุญปัญญ�ถ�วร 0-2205-1071 [1071] 08-9810-7606
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   คช�ชนม์ 0-2205-2665 [2665] 08-6538-5810
สว. พ.ต.ท. วัชระ   แก้วทองเมือง 0-2205-1071 [1071] 08-0199-0795
สว. ร.ต.อ. วรปรีช�   อิ่มเอม 0-2205-1071 [1071] 08-1969-9822

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1064     โทรส�รกล�ง 0-2251-4239 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นิภ�   เนตรจรัสแสง 0-2205-2794 [2794] 08-9295-5008
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สิริกร   เกตุแก้ว 0-2205-1064 [1064] 08-4745-5924
สว.(กง.) พ.ต.ต.หญิง พวงผก�   เกตุตรีกรณ์ 0-2205-2663 [2663] 08-0928-0849
สว.(บช.) พ.ต.ต.หญิง พัชรีย�   เฉียบแหลม 0-2205-2663 [2663] 08-9756-5450

ฝ่ายกฎหมายและวินัย    โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1068   โทรส�รกล�ง 0-2205-1068   

ผกก. พ.ต.อ. โสภณ   หอมรักษ์ 0-2205-1068 [1067] 08-1254-9693
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิญญู   ฉ�ยอรุณ 0-2205-1068 08-5828-3552
สว. พ.ต.ท. ปัญญ�   บุญมี 0-2205-1068 08-9133-5055

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1582     โทรส�รกล�ง  0-2205-1582

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ ธนัยนนัท์   ธนโชตเกษมสทิธิ์ 0-2205-1582 [1582] 08-9131-1189
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีระ   ชัยย�นนท์ 0-2205-1582 [1582] 08-1314-6920
สว. พ.ต.ท. นนท   สง่�เนตร 0-2205-1582 [1582] 08-9106-0118

กองพสิูจน์หลักฐานกลาง	 Central	Scientific	Crime	Detection	Division
อาคาร 9-10 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1749     โทรสารกลาง 0-2251-3928     Web Site : www.science.police.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ธวัชชัย   เมฆประเสริฐสุข 0-2252-9699 [2667] 08-1966-9711
รอง ผบก. พ.ต.อ. ทิวธวัช   นครศรี 0-2205-2852 08-9998-8828
รอง ผบก. พ.ต.อ. ขรรค์ชัย  เจียมวิไล 0-2205-2220 08-1755-9644
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. อภิช�ติ   โกญจน�ท 0-2205-1072 [1072] 08-1480-9228
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. พิษณุ   ฟูปลื้ม 0-2205-1473 [1473] 08-1614-0282
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. ศักด�   สุวรรณศิริพัฒน์ 0-2205-2669 [2669] 08-1207-3004
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. สมภพ   เองสมบุญ 0-2205-2322 [2322] 08-1493-3633

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธีรพล   พันธุ์รัตน์ 0-2205-1073 [1073] 09-4545-8520
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   เล็กบัว 0-2205-1749 [1749] 08-6410-4507
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อภิญญ�   ช�วเมือง 0-2205-2666 [1281] 08-6317-3799
สว.(ยุทธศ�สตร์ฯ) พ.ต.ท. กำ�พล   ศิริวิเศษ 0-2205-2130 [2130] 08-1649-6448
สว.(ก�รเงินฯ) พ.ต.ท.หญิง พิชช�ภรณ์   น�มสอน 0-2205-2666 [1281] 08-3035-0348
สว.(ธุรก�รฯ) พ.ต.ท.หญิง ชญ�ด�   ชัชว�ลรัตน์ 0-2205-1749 [1749] 08-4152-5656
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กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์จ�มจุรี โทรศัพท์ 0-2205-1738, 0-2205-7925-7,0-2252-9770, 0-2205-2668
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. อรรณนพ   ตะป�นนท์ 0-2205-1472 [1472] 08-8525-6422
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ชัยย�   หัตถเสรีพงษ์ 0-2205-2321 [2321] 08-4449-0996
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริประภ�   รัตตัญญู 0-2205-1739 [1739] 08-6512-5461
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. เชิดพงศ์   ชูกลิ่น 0-2205-1739 [1739] 08-9167-4172
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. จีรศักดิ์   ผู้ปลื้ม 0-2205-1472 [1472] 08-1904-5561
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. สุธีย์   ฉิมพลี 0-2205-1472 [1472] 08-5513-5514
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ ศศิวรก�ญจน์   สวุรรณดิษ 0-2205-1739 [1739] 08-1205-5992
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สรัลนุช   ชูกลิ่น 0-2205-1739 [1739] 08-9835-2529
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง กีรัณ   มิสเซอร์ 0-2205-1739 [1739] 08-9079-9333
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. ทศพร  ทับทิม 0-2205-1472 [1472] 08-6564-2876
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. วุฒิชัย  ยอดไสว 0-2205-1472 [1472] 08-3603-3009
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง อรอุษ�  สร�ญชื่น 0-2205-1472 [1472] 08-3177-6464

กลุ่มงานตรวจเอกสาร      โทรศัพท์กล�ง  0-2205-2114     โทรส�รกล�ง  0-2205-1673
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร  ไชยห�ญ 0-2205-1736 08-9772-0278
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วสันต์  ปริยวิชญภักดี 0-2205-2073 08-5842-3567
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�  น�คไร่ขิง 0-2205-2120 08-1913-3181
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ พรสวรรค์   คล้�ยสบุรรณ์ 0-2205-1740 08-1889-3345
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร  จันทขันธ์ 0-2205-1735 08-9895-4532
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิมลธร�  พ�ลี 0-2205-1741 08-1376-0845
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จุฑ�รัตน์  อ้นมี 0-2205-1737 08-1889-3129
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กรอุษ�  เตชบวรเกียรติ 0-2205-2120 08-4673-1012
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชัดชนก  โชคชัยเจริญ 0-2205-2120 08-9695-1345
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ธน�ภ�  ธน�รัชตะภูมิ 0-2205-2120 09-0992-8158
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ณัฐณิช�  วงศ�สุข 0-2205-2120 08-6534-9625

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-2643, 0-2205-2640
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ฉัตรชัย   นันทมงคล 0-2205-2555 08-6344-4401
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. นพสิทธิ์   อัครนพหงส์ 0-2205-2640 08-1496-6622
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   ย�คุ้มภัย 0-2205-2640 08-9925-2514
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ธีรนันต์   นคินทร์พงษ์ 0-2205-2640 08-6611-6112
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ธนงศักดิ์   บุญม�ก 0-2205-2640 08-9179-8980
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ชัยยง   พรมเชียง 0-2205-2640 08-3576-7229
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พิมพ์อร   บัวจำ�รัส 0-2205-2640 08-1843-8084
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุพัตร�   ถนอมวงค์ 0-2205-2640 08-2321-3291
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ชิน�น�ฎ   สุคนธมัต 0-2205-2640 08-1712-8104

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์   โทรศัพท์กล�ง  0-2205-1096     โทรส�รกล�ง  0-2205-1277
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. อนุศักดิ์   วน�ปกรณ์ 0-2205-1483 08-1405-9777
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ธนสิทธิ   แตงจั่น 0-2205-1074 08-9110-1074
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นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เอื้ออ�รีย์   พันธ์ศิริ 0-2205-2110 09-7003-2648
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประทุม   พรมมี 0-2205-2110 08-3091-6198
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรอุม�   อังธ�ร�รักษ์ 0-2205-2110 08-1914-8284
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิภ�วดี   เกษมวรภูมิ 0-2205-2110 08-1944-1179
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ ออมสิน   เพิม่ศกัดิม์ทีรพัย์ 0-2205-2110 08-1702-8240
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. เอกดนัย   ธิม�ชัย 0-2205-2110 08-4179-1398
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ยุพรัตน์   ปิ่นแก้ว 0-2205-1921 08-0256-4920
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ณัฎฐ์   บุรณศิริ 0-2205-1484 08-1720-3235
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อนุช   หัสคุณไพศ�ล 0-2205-1922 [1098] 08-1440-3050
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ชัยรัตน์   ใจโอบอ้อม 0-2205-1922 [1098] 08-9689-5891
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กุลด�   สุวรรณรัตน์ 0-2205-1922 [1098] 08-5100-4108
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วีรพงษ์   บรรพลิต�นนท์ 0-2205-1922 [1098] 08-1498-7174
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประสพศิลป์   สุด� 0-2205-1922 [1098] 08-1325-4931
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ชวลิต   เช�ว์พ�นิชย์เวช 0-2205-1922 [1098] 08-9891-7392
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ จฑุ�พร   ภทัรพฤฒ�นนท์ 0-2205-1922 [1098] 08-4979-7323
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นิธิม�   นพฤทธิ์ 0-2205-1922 [1098] 08-9066-7193
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   วิวัฒนไพศ�ล 0-2205-1922 [1098] 08-5516-8660
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ ทพิย์อ�ภ�   นคนิทร์พงษ์ 0-2205-1922 [1098] 08-1904-3233
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ศิริกัญญ�   เรืองศรี 0-2205-1922 [1098] 08-9789-3260
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ธนวรรณ  ภัสสร�นนท์ 0-2205-1922 [1098] 08-1299-5650
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ญ�ศินี   ขันติโสภณ 0-2205-1922 [1098] 08-3050-6657
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง สุญ�ด�  ต�ลสุข 0-2205-1922 [1098] 08-1880-4787
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุนันท์   ฟูปลื้ม 0-2205-1747 08-1982-9609
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กนิษฐ�   ชื่นแย้ม 0-2205-1746 08-1257-3183
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี   บุญเฉลียว 0-2205-2552 08-9482-0951
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภ�พรรณ   ป�นทั่ง 0-2205-2125 08-9815-6563
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุศรินทร์   ทัศนนพนันท์ 0-2205-2552 08-6832-6987
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุพัตร�   ขันรุ่ง 0-2205-1746 08-9993-9471
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัทร�พร   อมรไชย 0-2205-2552 08-6317-6155
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ณัฐพงศ์   คงเอียง 0-2205-1746 08-9768-2813
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชวัลลักษณ์   วรวงค์ 0-2205-1746 08-5066-3303
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรณี   นวลข�ว 0-2205-2125 08-9178-1065
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปิยะรัตน์   สุขสถิตย์ 0-2205-1746 08-4077-5119
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุภวรรณ   พันสิ้ว 0-2205-1746 08-3715-2333
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุพินด�   ศิริวร�ศิลป์ 0-2205-1746 08-1902-2874
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง จิร�ภรณ์   โพธิ์เวชกุล 0-2205-2125 08-1315-9786
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุวรรณี   บุญส่งไพโรจน์ 0-2205-2551 08-9744-6967
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นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ศศิรัตน์   สุทธิพรชัย 0-2205-2552 08-1559-4724
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง สุทธิก�   จันทรอัมพร 0-2205-2552 08-5905-8300

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ   โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1751
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง แววก�ญจน์   ดวงช�ทม 0-2205-1018 08-9880-2349
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   ศิริจันทร�วงษ์ 0-2205-1744 08-1701-2073
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง โศรด�   ปิติเลิศปัญญ� 0-2205-1744 08-3198-4899
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง พรวิภ�   เวฬุก�ญจน� 0-2205-2587 08-5901-3116
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง เกวลี   จันทร์พันธุ์ 0-2205-2587 08-6537-7107
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วัชรี   ชุณห์กุล 0-2205-2587 08-9752-0536
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ เปลมลภัส   นลิสิทธิส์ถ�พร 0-2205-2587 08-1631-5229
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ศิรินทิพย์   พลซ� 0-2205-2587 09-5596-5454
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ศุภม�ศ   เดชอรัญ 0-2205-1744 08-6960-2369
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ  สมบูรณ์เงิน 0-2205-1744 08-7494-8647
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง เกศร�พร  นนทิอภิรมย์ 0-2205-1744 08-4944-0422

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. วิวัฒน์   สิทธิสรเดช 0-2205-1481 08-1496-2494
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. นิติ   อินทุลักษณ์ 0-2205-1742 [1742] 08-9999-2908

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. จิรศักดิ์   เจียมเจตจรูญ 0-2205-1635 08-4087-8828
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. อนุชิต   บุญญะปฏิภ�ค 0-2205-1742 [1742] 08-1646-4321
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์   ชมเส�ร์หัศ 0-2205-1021 08-9202-6168

กองทะเบยีนประวัตอิาชญากร	 Criminal	Records	Division  
อาคาร 25  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1339   โทรสารกลาง 0-2205-1338

Web Site: http://criminal.police.go.th     E-mail: crdpolice@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. ทัตธงสักก์   ภู่พันธัชสีห์ 0-2252-1738 [1330] 08-2446-9611
รอง ผบก. พ.ต.อ. โสฬส   พินิจศักดิ์ 0-2251-5983 [1331] 08-9880-1616
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศตวรรษ   จันทร์แป้น 0-2205-1337 [1337] 08-9456-7213
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชำ�น�ญ   ชำ�น�ญเวช 0-2205-1332 [1332] 08-1625-9210
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิติพัฒน์   กิตติรักษกุล 0-2205-1327 [1327] 08-1879-6838
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญงิ พงษ์จติร�   ธรีะพงษ์พันธุ์ 0-2205-1326 [1326] 08-4139-9939
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นิศ�นันท์   นุสคง 0-2205-1336 [1336] 08-1449-8884
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณิช�ภัทร   เพ็ชรอำ�ไพ 0-2205-2147 [2147] 08-1900-3663
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขวัญชนก   ยิ้มช้�ง 0-2205-2556 [2556] 08-1834-3333
สว. พ.ต.ท. ส�ธิต   จัตต�นนท์ 0-2205-1771 [1771] 08-4311-8259
สว. ร.ต.อ. ธวัชชัย   ไพรดำ� 0-2205-1339 [1339] 08-1427-2061
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ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1

ผกก. พ.ต.อ. อัศนีย์   อินทรครรชิต 0-2205-1910 [1910] 08-1496-9169
รอง ผกก. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   ตรีรัตนนนท์ 0-2205-1773 [1773] 08-1839-0278
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วีณ�   ศรีทิพย์ 0-2205-1773 [1773] 08-6391-2424
สว. พ.ต.ท. นิธ�น   พรหมณะ 0-2205-1341 [1341],[1350] 08-1685-3370
สว. พ.ต.ท.หญิง สิรินธร   นกเทศ 0-2205-1341 [1341] 08-1689-5251
สว. พ.ต.ท.หญิง นภ�พร   ยินดีแท้ 0-2205-1285 [1285] 08-1865-6643

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2

ผกก. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   บูรณะ 0-2205-1471 [1471] 08-6393-4991
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญงิ วชริ�ภรณ์   ศริวิงศ์ถวลัย์ 0-2205-2145 [2145] 08-1921-1062
สว. พ.ต.ท.หญิง อภิรติ   สุขใจ 0-2205-2145 [2145] 08-1775-8585
สว. พ.ต.ท. จักรกฤตติ์   เจนธัญญกรรม 0-2205-2145 [2145] 08-1493-4443

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ยศ   อุณหบัณฑิต 0-2205-1343 [1343] 08-6822-2242
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธ�นินทร์   สินล� 0-2205-1378 [1378] 08-7556-6459
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวีป   กรวยทอง 0-2205-2815 [2815] 08-1433-3473
สว. พ.ต.ท.หญิง พวงทิพย์   ตุ้มมณี 0-2205-1311 [1311] 08-7023-6189
สว. พ.ต.ท.หญิง ปลิด�   บุญเรือง 0-2205-1310 [1310] 08-9921-7942
สว. พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ   พิมพ์อ่อน 0-2205-2815 [2815] 08-1742-9559

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4

ผกก. พ.ต.อ. อำ�นรรฆ   ไตรกิตย�นุกูล 0-2254-1895 [2155] 08-6773-6391
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิรประภ�   สัตย�นุรักษ์ 0-2205-1257 [1257] 08-1381-1587
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชน�ดิศักดิ์   บุณยรัตพันธุ์ 0-2205-1257 [1257] 08-9136-4822
สว. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณิส�   มงคลภักค์ 0-2205-2143 [2143] 08-1400-4094
สว. พ.ต.ท. โชคชัย   ร�ษฎร์นิยม 0-2205-1033 [1033] 08-9065-7487
สว. พ.ต.ท.หญิง ประนอม   อยู่เป็นสุข 0-2205-2144 [2144] 08-9741-0625

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5

ผกก. พ.ต.อ. สมพัฒน์   ลีล�พจน�พร 0-2205-1335 [1335] 08-1831-2824
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรุวรรณ   พินธุรักษ์ 0-2205-1349 [1349] 08-9760-2465
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   ด้วงปั้น 0-2205-1349 [1349] 08-9764-5624
สว. พ.ต.ท.หญิง จันทก�นต์   มณีสุต 0-2250-2148 [2148] 08-5375-4635
สว. พ.ต.ท.หญิง วร�พร   แพงจักร 0-2205-2200 [2200] 08-3797-1818
สว. พ.ต.ต. วร�วุธ   มัจฉ�ชีพ 0-2250-2148 [2148] 08-1733-2725
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ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6

ผกก. พ.ต.อ. ส�ทิต   ธนวัฒน์ 0-2205-2151 [2151] 08-1446-2050
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุมน   ทวีวัฒนศรีสุข 0-2205-2149 [2149] 08-1254-9589
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรชร   อติม�นกุล 0-2251-1021 [2153] 08-1854-1221
สว. พ.ต.ท.หญิง สรรัตน์   เผือกมงคล 0-2205-2153 [2153] 08-5442-7979
สว. พ.ต.ท.หญิง วัลคุ์สร   แฟงสม 0-2205-1088 [1088] 08-5340-1222
สว. พ.ต.ท. วุฒิชัย   ดำ�ทองสุก 0-2205-1902 [1092] 08-1615-5432

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7

ผกก. พ.ต.อ.หญิง กฤติก�   ชื่นจิตต์ 0-2205-1573 [1573] 08-1446-1175
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รำ�ไพพรรณ   สิริโพธิคุณ 0-2205-1078 [1078] 08-6374-3560
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จำ�เรียง   เจริญส�ย 0-2205-1033 [1033] 08-9693-3848
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณปภ�   แพงวงษ์ 0-2205-1259 [1259] 08-6046-8333
สว. พ.ต.ท. สมช�ย   ธีรภัทรไพศ�ล 0-2205-1078 [1078] 08-1851-1494
สว. พ.ต.ท. ประภ�ส   หยงสต�ร์ 0-2205-1076 [1076] 08-1931-6491
สว. พ.ต.ท. อำ�นวย   เด่นเวห� 0-2205-1077 [1077] 08-6363-8566

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

ผกก. พ.ต.อ. พจน์   ฟอร์ตี้ 0-2205-1056 [1056] 08-9643-4395
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุทิศ�   รัตนเทวม�ตย์ 0-2205-1056 [1056] 08-1627-7401
สว. พ.ต.ต. อยู่รบ   สุรว�ศรี 0-2205-1056 [1056] 08-9792-1707

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	1	 Scientific	Crime	Detection	Center	1
19/75 หมู่  10 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์กลาง 0-2529-2233 [303]    โทรสารกลาง 0-2529-2233 [304]  IP : 601700

Web Site : www.scdc1.go.th    E-mail : forensic_center1@hotmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. ณฐพล  สำมเสน 0-2529-2233 [301] 08-1455-5745

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อนุสนธิ์   ธินิเฉลิมวงศ์ 0-2529-2233 [303] 08-6686-2642
รอง ผกก. พ.ต.ท. แวว   ผ่อนผัน 0-2529-2233 [303] 08-6318-0291
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท. สิทธิพร  สุริเย 0-2529-2233 [303] 08-1704-7372
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง พิมพวรรณ   สุริยะวงศ์ 0-2529-2233 [305] 08-1640-7164
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ท.หญิง วันทน�   เรืองอรุณ 0-2529-2233 [101] 08-9492-2404

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สมภพ   พุฒศรี 0-2529-2233 [101] 08-9927-9962
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. อนุร�ช   จิตศีล 0-2529-2233 [303] 08-9007-5995
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ถนอม   มุสิกะ 0-2529-5471 [205] 08-4732-3131
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ปิยธิด�   สินไชย 0-2529-5472 [309] 08-1699-2768
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กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. พงษ์นเรศวร์   ตันติวัฒน� 0-2529-2233 [202] 08-6812-6636
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. อุดมศักดิ์   พ�ลี 0-2529-2233 [202] 08-7901-6123
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เส�วภ�   พล�นนท์ 0-2529-2233 [202] 09-2817-8144
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ธัชกร   ไชยสิทธิ์ 0-2529-2233 [202] 08-6348-2803
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. พัฒนะ  จิตต์หมวด 0-2529-2233 [202] 08-9003-1616
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ศิริ   สกประเสริฐ 0-2529-2233 [307] 08-5812-3924
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นภัสรพี   สุนทร�ญ 0-2529-2233 [307] 08-4925-0057
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. สมเจตน์   ซ้�ยเส้ง 0-2529-2233 [307] 08-9797-8148
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วิชญ�  ร�มสมภพ 0-2529-2233 [307] 08-952-7394

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สกุลตล�   อ�จวิชัย 0-2529-5472 08-5055-0036
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นริศร�  สุวรรณโภชน์ 0-2529-5472 08-5825-3022
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บัณชิต   สมพงษ์ 0-2529-5472 08-3062-7646
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ตะวัน   ไวย�รัตน์ 0-2529-2233 [205] 09-7352-4242
พฐ.จว.สมุทรปร�ก�ร

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. พรณรงค์  เจริญวัฒนวิญญู 0-2388-0910 08-9771-0918
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธิติม�   ศิริทรัพย์ 0-2388-0910 08-9500-7350
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. พิทย�วิชญ์  คำ�มี 0-2388-0910 08-5515-5542
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง เบญจพร  พรมลี 0-2388-0910 08-9253-4601
พฐ.จว.นนทบุรี

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ศุภชัย   ไตรสมบูรณ์ 0-2527-7982 08-4675-3856
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมศักดิ์   รัศมีจันทร์ 0-2527-7982 08-1920-3744
พฐ.จว.พระนครศรีอยุธย�

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมพิศ   เสียงสวัสดิ์ 0-3524-5108 08-1587-7303
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ณัฐิก�  กีรติธรรมกฤต 0-3524-5108 08-4463-3535
พฐ.จว.ลพบุรี

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชลีรัชช์   สระดี 0-3641-1754 08-9179-9292
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สันธน�   จำ�ป� 0-3641-1754 08-5058-9699
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุภสด�   ทองกร 0-3641-1755 08-7094-3189

พฐ.จว.สระบุรี

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธีรด�   ชินส�ย 0-3623-1934 08-6667-3393
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พฐ.จว.สิงห์บุรี

นวท.(สบ 3 ) พ.ต.ท.หญิง ณัชช�   แสงสว่�ง 0-3659-7753 08-1434-1260
พฐ.จว.อ่�งทอง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สุรช�ญ  ชูกระจ่�ง 0-3561-0854 08-7326-5119
พฐ.จว.ชัยน�ท
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ไพศ�ล   พวงทอง 0-5642-1279 08-9166-9068
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. นฤน�ท   อ้อยทองทิพย์ 0-5642-1279 08-8463-2939

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	2	 Scientific	Crime	Detection	Center	2 
ถนนโรงพยาบาลเก่า ต�าบลบางปลาสร้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์กลาง 0-3827-6906   โทรสารกลาง 0-3827-6907

Web Site : http://www.scdc2.forensic.police.go.th   E-mail : science_p13@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ธิติพงศ์   เศรษฐีสมบัติ 0-3828-7503 08-1555-5855
รอง ผบก. พ.ต.อ. โรจนชัย   สุขสมยิ่ง 0-3828-7504 08-9795-9354
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. วิสิทธิ์   ศิริสหวัฒน์ 0-3828-7604 08-6393-9319
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐ   รอดช้�งเผือก 0-3827-6906 08-9500-9104
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณรงค์   มั่นพรม 0-3827-6906 08-9454-4100
สว.(ธุรก�ร) พ.ต.ท. ณรงค์   ยิ้มง�ม 0-3827-6906 08-6150-1325
สว.(ทะเบียนประวัติ) พ.ต.ท. อดุลย์   ค้อช�กุล 0-3827-6904 08-9769-8479
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง กัณฑ์ธด�   น�มทอง 0-3828-7402 08-5187-0008
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. พิชิต   บำ�รุงพงษ์ 0-3828-7605 08-1626-3831
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชลด�   ศิริวงศ์ 0-3828-7605 08-9936-4886
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดุษฎี   สุขะวิศิษฐ์ 0-3828-7605 08-1493-3649
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมศักดิ์   บุญธีระเลิศ   0-3828-7404 08-6336-9131
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เย�วลกัษณ์   เพิม่พรสกลุ 0-3828-7404 08-9495-9236
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์   ปุณณสิริพันธุ์ 0-3828-7404 08-5399-0209
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. องอ�จ   จันทร์โสภ� 0-3828-7404 08-5276-9292
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐ�   หมื่นแสน 0-3828-7404 08-6095-1599
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ธิติม�   ธรรเมศร�นนท์   0-3828-7505 08-1498-7174
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ภัทร�วรรณ   น�คขำ�พนัธุ์ 0-3828-7505 08-9105-9381
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นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ กมลทิพย์   สทุธมิรรคผล 0-3828-7505 08-0633-2815

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิยด�   จิน�กลึง 0-3828-7505 08-6470-0811

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กิตติย�   โตพัฒนกุล 0-3828-7505 08-1342-9364

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัชนี   บูรณะชัย 0-3828-7505 08-9199-1442

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. กัมพล   สุคนธร�ช 0-3828-7505 08-9969-8098

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง จิตติม�   บุญย้อยหยัด 0-3828-7605 08-9400-4059
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สมศักดิ์   แก้วเกตุ 0-3828-7505 08-1383-1858

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร   ธีระทองคำ� 0-3828-7505 08-3071-4512

พฐ.จว.ระยอง                 E-mail : forensicrayong1@hotmail.com

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. กิตติภูมิ   สืบพันธุ์นงค์ 0-3862-3050 08-9808-8009

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ริฉัตร   อั้นเต้ง 0-3862-3050 08-7087-1222
พฐ.จว.ฉะเชิงเทร�          E-mail : padrew_csi@hotmail.com

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส   อิ่มพร 0-3851-4757 08-6834-9945
พฐ.จว.จันทบุร ี             E-mail : sc_chanthaburi@hotmail.com

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. อนุวัตร   บัวสรวง 0-3931-3759 08-9606-3833
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สร้อยสดุ�   มหันตะก�ศรี 0-3931-3503 08-1191-9773
พฐ.จว.ตร�ด                   E-mail : science_trat@hotmail.com

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. บรรพจน์   กูดอั้ว 0-3953-0623 08-4351-7941

พฐ.จว.ปร�จีนบุร ี             E-mail : fspj145@yahoo.co.th

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธิด�พร   คุ้มครอง 0-3721-1335 08-6244-1999
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง รจน�พร   เคนบุปผ� 0-3721-1335 08-4663-5064
พฐ.จว.นครน�ยก             E-mail : chinnaway1@yahoo.co.th

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริพร   ก�รุณวงษ์ 0-3731-3556 08-1989-8092
พฐ.จว.สระแก้ว                 E-mail : forensic_sk@hotmail.com

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. กิตติพงษ์   แจ่มกระจ่�ง 0-3726-1498 08-9894-9598

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชมัยพร   เคียรประเสริฐ 0-3726-1498 08-1654-6802



สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 ✆ 733

สพฐ.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	3	 Scientific	Crime	Detection	Center	3
ถนนสรรพสิทธิ์  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000

โทรศัพท์กลาง  0-4425-2440     โทรสารกลาง  0-4425-2440 ต่อ 30

Web Site : http://scdc3.forensic.police.go.th       
ผบก. พล.ต.ต. เสรีย์   จันทรประทิน 0-4425-2440 08-6345-4145
รอง ผบก. พ.ต.อ. เกษมศักดิ์   หะซะนี 0-4425-2440 08-7966-1122
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. ธนยศ  เทพพิชัยย�นนท์ 0-4425-2440 08-7399-2932

ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุภ�วดี   เจ็กจันทึก 0-4425-2440 08-1876-3559
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรรณนภ�   สุขแสง 0-4425-2440 08-9949-7120
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ท. วรวุฒิ   สอนถ� 0-4492-9080 08-1718-4029
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ต.หญงิ เบญจม�ภรณ์   สบ�ยแท้ 0-4425-2440 08-2874-4462

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. เจริญ   ป�นคล้�ย 0-4425-2440 08-1446-5866
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ศุทธ์ศริน   สุนทรโภคิน 0-4425-2440 08-9794-4079

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. วรพล   ภู่ระหงษ์ 0-4492-9077 08-7379-9733
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สถ�พร   ทองจำ�รูญ 0-4492-9077 08-9427-2828
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. กิตติ   ช�ญชัยศิลป์ 0-4492-9077 08-1977-7240
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. โกศิ   พรมสิทธิ์ 0-4492-9077 08-9426-9779
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. ยอดรัก   ด้วนมี 0-4492-9077 08-7675-3007

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด 

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ดำ�รงค์   ขำ�เปลี่ยน 0-4425-1974 08-1816-3321
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เรวดี  วรรณโพธิ์กล�ง 0-4425-1974 08-1780-7348
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ พมิพ์ประพรรณ  กรรณสตูร 0-4425-1974 08-1590-1454
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชริต�  บุญศิริเศรณี 0-4425-1974 08-1071-9714

กลุ่มงานตรวจเอกสาร  

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปวิชญ�   อึดจันทึก 0-4425-2440 08-6506-0306

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อ�รีรัตน์ ริมใหม่ 0-4425-1730 08-3052-1414
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ปิยพงศ์ พรหมบุตร 0-4425-1730 08-7257-7866
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ก�ญจน� เสริมแสง 0-4425-1730 08-1766-7003
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ประสิทธิ์  เลิศวรรณเอก 0-4425-9277 08-1999-2068
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นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ธนีย�  ศรีมณฑ� 0-4425-9277 08-1876-2815
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง พรรธิพ�  จันทรโคตร 0-4425-9277 08-6632-6941
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง พิชช�ภ�  บุญโสด� 0-4425-9277 08-9945-7405

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วีณ�  พรมสิทธิ์ 0-4425-1582 08-5611-7890
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เสวิต�  เลิศสุคนธ์ 0-4425-1582 08-1707-4056

พฐ.จว.ชัยภูมิ
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิสนีย์  โลขันธ์ 0-4482-2457 08-3366-9998
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง โสภิด�  ประภ�สะโนบล 0-4482-2457 09-3325-5517
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ  อิ่มสวัสดิ์ 0-4482-2457 08-9649-6219

พฐ.จว.บุรีรัมย์
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วุฒิกร   ลวดเงิน 0-4461-1759 09-8609-9981
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ วรนิทรทพิย์   ลีป้ระเสรฐิ 0-4461-1759 08-1725-8767

พฐ.จว.สุรินทร์
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ฉลอง     เกิดโมลี 0-4451-6088 08-1789-7480
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัจฉรี   วิล�กุล 0-4451-6088 09-0047-4093
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. นิรุตติ   แสนทวีสุข 0-4451-6088 08-4298-0853
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วร�งคณ�  เที่ยงธรรม 0-4451-6088 08-7279-3369

พฐ.จว.ยโสธร
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิรนันท์  ธนะสิงห์ 0-4571-1092 08-1321-4229
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ศุภกฤษ  ทองลี่ม 0-4571-1092 09-4009-5036
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. จุลเดช  ว่องไว 0-4571-1092 08-4767-1434

พฐ.จว.อำ�น�จเจริญ
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ทศพล  ธรรมวงศ์ 0-4545-2836 08-0484-0977
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. พิทักษ์  แดงสันเทียะ 0-4545-2836 08-4836-6818
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์  บุบผ�พวง 0-4545-2836 08-7252-2124
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ภ�ณุรัตน์  ขุมทอง 0-4545-2836 09-3484-1486

พฐ.จว.ศรีสะเกษ
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์  จึงตระกูล 0-4561-1096 08-5857-5005
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง พัชรี   ศรีธัญรัตน์ 0-4561-1096 08-7017-3239
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุธ�สินี   ขงรัมย์ 0-4561-1096 08-1547-0726
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปิย�ภรณ์   ไชยพรรค 0-4561-1096 08-4102-6806

พฐ.จว.อุบลร�ชธ�นี

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ  วชิญ�นนัต์   เทยีมสวุรรณ 0-4524-4495 [30] 08-1790-3429
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นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สันติรักษ์   มงคลนำ� 0-4524-4495 08-1730-5648

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดร. วิมลศิริ    อมรไชย 0-4524-4495 08-1718-5325

นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   แสวงศรี 0-4524-4495 08-5164-0203

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ร�ตรี  เล่งน้อย 0-4524-4495 08-1955-7460

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	4	 Scientific	Crime	Detection	Center	4
192 ถนนศูนย์ราชการ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์กลาง 0-4323-7539   โทรสารกลาง 0-4333-0889

Web Site : http/www.scdc4.forensicpolice.go.th   E-mail : scdc04document@hotmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. บุญชัย  ฤำชัยสำ 0-4320-2070 [118] 08-9607-3532

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. รุจจิรัตย์  น�มสีฐ�น 0-4320-2070 [106] 08-1345-5664

รอง ผกก. พ.ต.ท. โรจนะ  เทียนศักดิ์ 0-4320-2070 [106] 08-4859-9955

สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท. ประทีป  บุญทวี 0-4320-2070 [106] 08-1960-6499

สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ต.หญงิ พนูทรพัย์  พพิธิหริญัก�ร 0-4320-2070 [158] 08-1872-4922

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ธนพล  ภ�ระพงษ์ 0-4320-2070 [128] 09-1130-3583
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เอื้องฟ้�  จันทะเกิด 0-4320-2070 [128] 08-9712-1277
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. วร�กุล  ก�ญจนกัณโห 0-4320-2070 [128] 08-3145-4536
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นันทก�ล  ต�ลจินด� 0-4320-2070 [128] 08-6318-1700

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. จิรวัชร  ธนูรัตน์ 0-4320-2070 [150] 08-9656-5453

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ รววีรรณ  บรุนิทร์ประโคน 0-4320-2070 [150] 08-9716-2711

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. นิติธร  ยุกตะเสวี 0-4320-2070 [149] 08-1430-6028

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุศยรินทร์  วัณโนมัย 0-4320-2070 [149] 08-9417-9337

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุธิส�  ใครอุบล 0-4320-2070 [149] 08-1975-3815

นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เมธ�พร  นันล� 0-4320-2070 [149] 08-9420-7165

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท  ไสยโสภณ 0-4320-2070 [137] 08-1051-2996

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง นิศร�  ป�นเหง้� 0-4320-2070 [137] 08-9096-5496
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กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สุรณรงค์  รัตนโกสุมภ์ 0-4320-2070 [117] 08-9619-7109
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. อ�คม  เกษร 0-4320-2070 [117] 08-1291-8968
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. วิรัตน์  มะแก้ว 0-4320-2070 [117] 08-9215-5348
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. มนตรี  อ�มินเซ็น 0-4320-2070 [117] 08-9677-4488

พฐ.จว.อุดรธ�น ี    โทรศัพท์กล�ง 0-4222-1394 โทรส�รกล�ง 0-4222-1394  
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ม�รุต  วังณะยูนุช 0-4222-1394 08-1498-8750
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สันติภ�พ  สมบัตินันท์ 0-4222-1394 08-1729-3282
พฐ.จว.หนองบัวลำ�ภ ู   
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. จิระพล  เข�สูง 0-4231-2530 08-5178-7980
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. ศักรินทร์  วีรธนศิลป์ 0-4231-2530 09-1867-2315
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. สุเจน  หลิ่มน้อย 0-4231-2530 09-0983-6668

พฐ.จว.เลย     โทรศัพท์กล�ง 0-4281-3526 โทรส�รกล�ง 0-4281-3526
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ประเวส  ภูบุญเต็ม 0-4281-3526 08-6450-8806
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. ดำ�รงค์ชัย  ชน�ภัทรภณ 0-4281-3526 08-9062-6984
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง จิร�ณี  คงธัญญง�ม 0-4281-3526 08-9941-2310

พฐ.จว.มห�ส�รค�ม     โทรศัพท์กล�ง 0-4372-3504 โทรส�รกล�ง 0-4371-2663  
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. พิทักษ์  วิริยะ 0-4371-2663 08-5004-6519
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วิทย�  จันทรศิลป์ 0-4371-2663 08-3355-0975
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดลฤดี  เพ็ชรประดิษฐ์ 0-4371-2663 08-1592-5233

พฐ.จว.หนองค�ย     โทรศัพท์กล�ง 0-4241-2882 โทรส�รกล�ง 0-4241-2882  
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพียงหทัย  สุพล 0-4241-2882 08-4466-5885
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปิยะพร  จึงสถิตย์กูล 0-4241-2882 08-1282-4720

พฐ.จว.สกลนคร     โทรศัพท์กล�ง 0-4271-4911 โทรส�รกล�ง 0-4271-4911  
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ภร�ดร  พรหมพันธ์ 0-4271-4911 08-9714-9980
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง อรรถพร  ไชยชมภู 0-4271-4911 08-1111-1334
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง สุพรรษ�  โพธิอุดม 0-4271-4911 08-5452-3061

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด    โทรศัพท์กล�ง 0-4351-2984 โทรส�รกล�ง 0-4351-2984  
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย  สุ่มไพบูลย์ 0-4351-2984 08-4601-1641
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ มนฎัฐ์ชนก  มห�ชนะวงศ์ 0-4351-2984 08-6945-3616
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุกัลย�  คณ�ศรี 0-4351-2984 08-1117-3665
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. อัมพร  สอนสี 0-4351-2984 08-6015-7122
พฐ.จว.นครพนม     โทรศัพท์กล�ง 0-4251-3309 โทรส�รกล�ง 0-4251-2526  

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ธรรมรัตน์  พงศ์เพ็งธรรม 0-4251-2526 08-1320-3969
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สพฐ.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

พฐ.จว.มุกด�ห�ร     โทรศัพท์กล�ง 0-4261-1982 โทรส�รกล�ง 0-4261-1982  
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  บัวศรี 0-4261-1982 08-9617-3814
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ร�ม  พรมโสด� 0-4261-1982 08-1579-6606
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ลำ�เทียน  บุทธิจักร 0-4261-1982 08-9713-8316

พฐ.จว.ก�ฬสินธุ ์    โทรศัพท์กล�ง 0-4381-2340 โทรส�รกล�ง 0-4381-2340   
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง โศภช�  สิงห์ทอง  0-4381-2340 08-8536-3877
นวท.(สบ 3) พ.ต.ต. เกียรติก้อง  เงินสง่�  0-4381-2340 08-7425-9842
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ธัญสินี  บุรี  0-4381-2340 08-5746-5876

พฐ.จว.บึงก�ฬ    โทรศัพท์กล�ง 0-4249-2258 โทรส�รกล�ง 0-4249-2258  
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. สมช�ย  สัพโส 0-4249-2258 08-1736-0280
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. ช�ติกล้�  ไชยประทุม 0-4249-2258 08-7864-1392

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	5	 Scientific	Crime	Detection	Center	5
ถนนวังเหนือ  ต�าบลเวียงเหนือ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดล�าปาง  52000

โทรศัพท์กลาง 0-5421-8396,0-5421-8332,0-5421-8713 โทรสารกลาง 0-5421-8396 ,0-5421-8713 IP : 605700 

Web Site : www.scdc5.forensic.police.go.th   E-mail : science_d3@royalthaipolice.go.th

ผบก. พล.ต.ต. พล   วิทยำนนท์ 0-5421-7699,0-5421-8022 08-9542-7182
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ร�ตรี   มหรรฆวุธ 0-5421-8332 [201] 08-9763-9571
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. วันชัย   ฉันทชล 0-5421-8332 [202] 08-9954-6136

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ญ�ณวรุตม์   หวังดี 0-5421-8322 [203] 08-6921-7127
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขวัญด�ว   เมษพันธุ์ 0-5421-8332 [210] 08-9950-6840
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ท. ปิยะพันธุ์   คำ�ตัน 0-5421-8332 [401] 08-9700-9705
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท.หญิง กัญญ�ภัค   โตจันทร์ 0-5421-8332 [206] 09-9090-9783
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง ภรภัค   วรรณศรี 0-5421-8322 [208] 08-6422-9295

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สนธิ์   จันท�น�นนท์ 0-5421-8332 [303] 09-3050-5844
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. สุธ�ฌ�น   สุธรรมแปงกำ�ธร 0-5421-8322 [305] 08-3156-7303
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. อัครเดช   วงค์บุญตัน    0-5421-8322 [305] 08-6921-6657
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. เอกพงษ์   พอใจ 0-5421-8322 [305] 08-3979-7241
นวท(สบ 2) ร.ต.อ. ธนกฤต   ขัดผ�บ 0-5421-8322 [305] 08-9635-9898
นวท(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง รัฐิก�   สมบูรณ์ชัย 0-5421-8322 [305] 09-1143-7121

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. อัครเดช   นิม�ล� 0-5421-8332 [307] 08-4879-5535
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. บุญรักษ์   ก้�วสมบัติ 0-5421-8332 [314] 09-3249-9655
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ยุทธน�   จันทรธรรม 0-5421-8332 [314] 08-9191-3262
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. วชิรวิชญ์   โจมสติ 0-5421-8332 [314] 08-6802-5857

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สุทธิพันธุ์      บุรินทร�พันธุ์ 0-5421-8332 [312] 08-9429-6003
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ว�รุณี   ดวงแข 0-5421-8332 [312] 08-1764-2859
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กนกกร   นนทะม�ตย์ 0-5421-8332 [312] 09-1478-5882
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สภุ�พรรณ  พฤกษวรรณ 0-5421-8332 [312] 08-1882-3423

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิกุล   นิลพงศ์ 0-5421-8726 08-3201-5479
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   บุรินทร�พันธุ์ 0-5421-8322 [310] 08-1568-6202
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง วรรณิษ�   ไพศ�ลธรรม 0-5421-8322 [311] 09-8264-3668

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. เกรียงไกร  แช่มชุ่ม 0-5432-0837 08-5909-2706
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ขวัญใจ   คำ�ยศ 0-5432-0837 08-6228-6200
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พิร�นันท์  บุญเป็ง 0-5432-0837 08-9559-3004
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. สิทธิศักดิ์   เพชรม�ตย์ 0-5432-0837 09-0960-4999
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. วิทย�  วงษ์ตรี 0-5432-0837 08-7869-8069
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. วรศักดิ์   โพธิ์พญ� 0-5432-0837 08-7288-0423

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ชูสิทธิ์   อินทฤทธิ์ 0-5421-8332 [209] 08-1535-0603
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. นพคุณ   กีรติก�รกุล 0-5421-8332 [209] 08-1111-1432

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง เบญจ์   พุฒินิล 0-5421-8322 [301] 08-9133-5221

พฐ.จว.เชียงใหม่
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ฐ�นันดร   วิทย�วุฑฒิกุล 0-5321-9591 08-7788-9898
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   พันธุมสินชัย 0-5321-9591 08-1992-0541
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประไพพิมพ์   ห�ญมุ่งธรรม 0-5321-9591 08-8498-2538
นวท (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ภัคภร   เค้�มูล 0-5321-9591 08-6356-1797

พฐ.จว.เชียงร�ย

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณ�ตย�   ตั้งโพธิ์ทอง 0-5371-1435 08-1861-1893
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. วิจิตร   ช�ติพัฒน�นันท์ 0-5371-1435 08-6912-0745
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. วิโรจน์    ยอดวุฒิ 0-5371-1435 08-9963-8992
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พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริวัฒน์   ทั่งทอง 0-5369-5486 08-6198-3402

พฐ.จว.ลำ�พูน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กิ่งกมล   ตะยะพงค์ 0-5352-5523 08-4047-2106
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์   สังวรสิงห์ 0-5352-5523 08-6430-0439

พฐ.จว.แพร่
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ศิริพงศ์   พิริยะอนันตกุล 0-5451-1224 08-1596-6683
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ภ�นุชน�ถ   จำ�นงเพียร 0-5451-1224 08-1885-7611
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. ปภังกร   คำ�หน้อย 0-5421-1224 08-7192-1919

พฐ.จว.น่�น

นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วัชรพรรณ   วะรินทร์ 0-5477-3038 08-9270-2131

พฐ.จว.พะเย�

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วิสิฐ   อธิว�ส 0-5448-2311 09-4638-9911
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. กสิณพจน์   มิ่งเมืองแก้ว 0-5448-2311 08-4894-6956

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	6	 Scientific	Crime	Detection	Center	6
133  หมู่ 4  ต�าบลหัวรอ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์กลาง 0-5532-2699       โทรสารกลาง  0-5532-2678

Web Site : http://www.scdc6.forensic.police.go.th       E-mail : vt33_1@hotmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. ดิเรก  ธนำนนท์นิวำส 0-5532-2616, 2699  [403] 08-1550-8940

ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.อ. ยูร�ยุ  พ่วงพงษ์ 0-5532-2699 [407] 08-7808-0766
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทกร   รื่นรมย์ 0-5532-2699 [402] 08-9856-4609
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท. ศุภเดช   จิตรหมั่น 0-5532-2699 [202] 08-1281-3116
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท.หญิง นงนุช   ภู่ระย้� 0-5532-2699 [409] 08-7520-7683
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ต.หญิง ชญ�น์นนัท์  สินประเสริฐ 0-5532-2699 [110] 08-9960-7612

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ไพรินทร์  แสงแก้ว 0-5532-2699 [214] 08-1288-3603
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ภ�ณุ   พิทย�เวชวิวัฒน์ 0-5532-2699 [214] 08-1973-8459
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ขวัญฤทยั   ปิยะวงศ์รุง่เรอืง 0-5532-2699 [214] 08-1315-4454
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เรณุก�  หมอนแพร 0-5532-2699 [214] 08-9638-7344
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ห�ญณรงค์   ตุ้มประสิทธิ์ 0-5532-2699 [214] 08-1971-2991
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุนันท�   สมอุโมงค์ 0-5532-2699 [214] 09-5615-1491
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กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วิสูตร   พันธ์แก้ว 0-5532-2699 [102] 08-1887-4841
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุวรินทร์   เลี้ยงกอสกุล 0-5532-2699 [102] 09-3461-6951
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ธนกร   กันน� 0-5532-2699 [102] 08-9534-7941
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง เจนจิร�   ท�พ� 0-5532-2699 [102] 08-9885-5657
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง อัจฉร�ภรณ์  ประสงค์ 0-5532-2699 [102] 09-2510-2112

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กฤษฎี   พงศ์อัมพรขจี 0-5532-2699 [308] 08-1596-7866

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด 

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ฤทธิรงค์  บุณยะก�ญจน์ 0-5532-2699 [319] 08-9801-2365
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นวลละออง   จรูญช�ติ 0-5532-2699 [319] 08-0013-6971
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นำ้�ฝน   โพธิ์นิยม 0-5532-2699 [319] 08-7318-3306
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศรวนีย์   มณีรัตน์ 0-5532-2699 [319] 08-1888-3952

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. เชี่ยวชัย   พงศ์อัมพรขจี 0-5532-2699 [313] 08-1596-7022
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. กฤช   โอภ�สนิพัทธ์ 0-5532-2699 [313] 08-6611-7695
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สุชน   เลิศปรีช� 0-5532-2699 [313] 08-1888-7862
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. พรชัย   ผะอบทิพย์ 0-5532-2699 [313] 08-5873-7773

พฐ.จว.นครสวรรค ์            โทรศัพท์กล�ง  0-5688-2601     โทรส�รกล�ง  0-5688-2603
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ด�ร�   ม�กจ�ด 0-5688-2601 [15574] 08-1533-9568
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. พรชัย   วิชชุต�รัช 0-5688-2601 [15574] 08-1953-9892
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กรปภ�   ชัยนนท์นอก 0-5688-2601 [15574] 08-5180-3791
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. ประสงค์  ส�ตร์ประเสริฐ 0-5688-2601 [15574] 08-3762-9602
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ปร�รถน�  พ�นทอง 0-5688-2601 [15574] 08-9878-1991

พฐ.จว.ต�ก                    โทรศัพท์กล�ง  0-5589-6295-6     โทรส�รกล�ง  0-5589-6295
นวท. (สบ 3) พ.ต.ท. สุรพล  ใจแสน 0-5589-6295-6 [23574] 08-9851-8016
นวท. (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ศุภธิด�  อันถ�มนต์ 0-5589-6295-6 [23574] 08-0119-6889

พฐ.จว.กำ�แพงเพชร           โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-5571-1966  

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วรกมล   แน่นอุดร 0-5571-1966 [16174] 08-4688-4849
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สมหม�ย  แสงแก้ว 0-5571-1966 [16174] 08-9438-6833

พฐ.จว.อุทัยธ�น ี           โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-5651-3172
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ณรงค์   เชิญทอง 0-5651-3172 [17983] 08-9708-8459
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. สุเทพ   ทองเกล็ด 0-5651-3172 [17983] 08-6916-9086
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รุจิฬ�  อุปริวงศ์ 0-5651-3172 [17983] 08-4717-1156
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พฐ.จว.สุโขทัย             โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-5561-0949                               
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์   ด่�นพิกุลทอง 0-5561-0949 [22974] 08-9968-2277

พฐ.จว.พิจิตร           โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง  0-5699-0322              
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   ศิล�พันธุ์ 0-5699-0322 [16778] 08-1971-6974
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  กุณฑโร 0-5699-0322 [16778] 08-9471-3472
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. ปิยะพงษ์  ดอชนะ 0-5699-0322 [16778] 08-1044-2479

พฐ.จว.อุตรดิตถ ์       โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-5541-4058                                 
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมเกียรติ   เสวกมห�รี 0-5541-4058 [22374] 08-1971-3556
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. นรพนธ์   อุส�ใจ 0-5541-4058 [22374] 08-8282-5231
พฐ.จว.เพชรบูรณ ์    โทรศัพท์กล�ง/โทรส�รกล�ง   0-5671-1029                     
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ไพลิน   ภูวนัย 0-5671-1029 [17376] 08-1972-4811
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัตน�   อ่วมสุข 0-5671-1029 [17376] 08-6213-1491

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	7	 Scientific	Crime	Detection	Center	7
อาคารต�ารวจภธูรจังหวัดนครปฐม ชั้น 3  ถนนขวาพระ  ต�าบลพระปฐมเจดีย์  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์กลาง  0-34251-981  โทรสารกลาง  0-3425-8478

Web Site : www.http://scdc7.forensic.police.go.th     E-mail : vt15_16@hotmail.co.th

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูชำติ   โชคสถำพร 0-3425-1981 08-1974-7456
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ภิญโญ   เอี่ยมภู่ 0-3425-1981 [26] 08-1481-1140
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัชระพงศ์   ฉุยฉ�ย 0-3425-1981 08-1716-4747
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ท. เกียรติก้อง   มห�เกตุ 0-3425-1981 [13] 08-1766-3693
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง อิ่มใจ   จันโท 0-3425-1981 [12] 08-6563-4487
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. รัชต   ง�มสงวน 0-3425-0214 08-1911-1091
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ภักดี   ศุภวิริยกุล 0-3425-0215 08-6757-4033
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศริริตัน์   เท่ียงเธียรธรรม 0-3425-0216 08-1995-6212
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. วุฒิศักดิ์   ศรีบุญร�ษฎร์ 0-3425-1981 [16] 08-1559-9096

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. นิรันดร์   ทองฤทธิ์ 0-3424-2969 08-1559-9300
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิฐชญ�ณ์   จิรัญญ์โรจน์ 0-3424-2969 08-5965-9461
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จุรีภรณ์   ขำ�ภู่ 0-3424-2969 08-1986-2245
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปริศน�   เฟื่องฟู 0-3424-2969 08-9445-5001
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุรีย์พร   กระฉ่อนวงษ์ 0-3424-2969 08-1440-7754



สพฐ.ตร.

742 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์   ช�ติรักวงศ์ 0-3425-1981 [24] 08-7694-8777
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง นวรัตน์   ใจวิจิตร 0-3425-1981 [24] 08-5080-5937

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. เกษม   รัตน�วิทย์ 0-3425-1981 [15] 08-6448-8808
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. อดิชัย   กัณห� 0-3425-1981 [15] 08-1839-3153
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ศิริแข   โตเลี้ยง 0-3425-1981 [15] 08-9251-2888

พฐ.จว.สมุทรสงคร�ม         โทรศัพท์กล�ง  0-3471-1276     โทรส�รกล�ง  0-3471-1276  

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม   ม�ศคีรีวงศ์ 0-3471-1276 08-1586-9468

พฐ.จว.ร�ชบุร ี                โทรศัพท์กล�ง 0-3231-5332     โทรส�รกล�ง  0-3231-5332
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ธนบูรณ์   ธัชศฤงค�รสกุล 0-3231-5332 08-1433-7666
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กุลน�ถ   ชน�ชินรัฐ 0-3231-5332 09-9415-5962

พฐ.จว.ก�ญจนบุร ี            โทรศัพท์กล�ง  0-3462-0990  โทรส�รกล�ง  0-3462-0990 

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ธนบดี   บุญพ� 0-3462-0990 08-1986-6561
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ชุมพล   เฉลิมวิบูลย์ 0-3462-0990 09-8254-7858
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วิล�สินี   ว�นิชชัง 0-3462-0990 08-1979-3188

พฐ.จว.สมุทรส�คร            โทรศัพท์กล�ง 0-3485-7552     โทรส�รกล�ง  0-3485-7552

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. อัครวัฒน์   ชินวรสวัสดิ์ 0-3485-7552 08-9615-5467

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์   ญ�นุกูล 0-3485-7552 08-9616-9614

พฐ.จว.สุพรรณบุร ี            โทรศัพท์กล�ง 0-3550-0275     โทรส�รกล�ง  0-3550-0275

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมหม�ย   โชติกะน�วิน 0-3550-0275 08-4082-5912

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. มงคล   สุนทรวิภ�ต 0-3550-0275 08-1583-6963

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. รัฐพล   โพธิ์พันธุ์ 0-3550-0275 08-7528-5411

พฐ.จว.เพชรบุร ี               โทรศัพท์กล�ง 0-3278-0413  โทรส�รกล�ง  0-3278-0413
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เอกจิตตร�   มีไชยธร 0-3278-0413 08-3011-2088
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน์   น�คสุวรรณ์ 0-3278-0413 08-7668-6473
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ม�ริษ�   ปักษ�สวย 0-3278-0413 08-3594-0505
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. สันติ   ถิ่นวงษ์ม่อม 0-3278-0413 08-7162-0701

พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ ์       โทรศัพท์กล�ง 0-3260-2481  โทรส�รกล�ง  0-3260-2481

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. วิรัช   ทองไทย 0-3260-2481 08-1948-5724

นวท.(สบ 3) พ.ต.ต.หญิง สุช�ด�   กัวห� 0-3260-2481 08-9798-9946
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สพฐ.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	8 Scientific	Crime	Detection	Center	8
168 ถนนหน้าเมือง ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์กลาง 0-7728-6007    โทรสารกลาง 0-7728-6007

Web Site : scdc8.forensic.police.go.th     E-mail : forensic.police.c8@gmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยศักดิ์   เอื้อกฤดำธิกำร 0-7727-3901 08-1569-9020

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. อ�ชว�คม   ลีน�นนท์ 0-7728-9287 08-9976-1234
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขจรศรี   แก้วคล้�ย 0-7728-9287 08-1486-5207
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ท. สมพงษ์   จุลศักดิ์ 0-7728-9287 08-1273-9028
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท.หญิง เจษฎ�   ใจกระจ่�ง 0-7727-3901 08-9650-8847
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ต.หญิง มรรย�ท   สุวรรณแสง 0-7728-9287 08-1958-5155

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. โจม   โกไศยก�นนท์ 0-7728-6007 08-1389-7312
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมบุญ   ศรีวิรุฬห์โชติ 0-7728-6007 08-1797-4997
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ภูมินทร์   อินทร์คง 0-7728-6007 09-3641-6515
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง เนตรทร�ย    วงศ์พรต 0-7728-6007 08-9733-2107

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. พงษ์พัฒน์   สุทธิประภ� 0-7728-3106 08-5084-3652

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ส�ธิต   ก้อนแก้ว 0-7728-3106 08-1963-4915
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เด่นระวี   ทองรัตน์ 0-7728-3106 08-6680-8702
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนิช�   รัตนคช 0-7728-3106 08-6968-3143
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อินทิร�   สุทธิประภ� 0-7728-3106 08-9920-2167

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จรัสศรี   สำ�ร�ญ 0-7728-9287 08-6902-8577

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ปรอง   เกิดมีสุข 0-7728-3106 08-6267-4505
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ไวพจน์   มีแก้ว 0-7728-3106 08-9970-2747
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ธ�ด�   เพชรก�ฬ 0-7728-9287 08-1797-3001
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. ม�นัส   จงวิม�ณสินธุ์ 0-7727-3901 08-1442-3997

พฐ.จว.ระนอง                 โทรศัพท์กล�ง 0-7781-1827     โทรส�รกล�ง 0-7781-1827

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศุภนิจ   ศรีทองฉิม 0-7781-1827 08-2499-9985

พฐ.จว.ชุมพร               โทรศัพท์กล�ง 0-7765-8306     โทรส�รกล�ง 0-7765-8306

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   พ�หุบุตร 0-7765-8307 08-6685-8316



สพฐ.ตร.
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
พฐ.จว.ภูเก็ต           โทรศัพท์กล�ง 0-7621-1176 , 0-7621-8200     โทรส�รกล�ง  0-7621-1176
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. วชิร�   ละเอียดศิลป์ 0-7621-1176 08-9970-1857
นวท.(สบ 3) พ.ต.ต. กิตติศักดิ์   หนูผึ้ง 0-7621-1176 08-6690-6449
พฐ.จว.กระบี ่             โทรศัพท์กล�ง  0-7561-2981     โทรส�รกล�ง  0-7561-2981
นวท(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประเพ็ญพิศ   คงม�ก 0-7561-2981 08-6687-5077
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง น�ยิก�   ง�มประดิษฐ์ 0-7561-2981 08-6597-5433
พฐ.จว.พังง�               โทรศัพท์กล�ง 0-7643-0171     โทรส�รกล�ง  0-7643-0171
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ญ�ณิสร   ประสงค์ 0-7643-0171 08-9471-3697
พฐ.จว.นครศรีธรรมร�ช       โทรศัพท์กล�ง 0-7534-1033     โทรส�รกล�ง  0-7534-1033
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์   พลเกษตร 0-7534-1033 08-1737-2652
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เปรมฤดี   สุนทร 0-7534-1033 08-6781-9389
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง เด่นดวง   คงพลป�น 0-7534-4043 09-3695-2039

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	9	 Scientific	Crime	Detection	Center	9 
4 หมู่ 1 ต�าบลฉลุง  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

โทรศัพท์กลาง 0-7420-5830  โทรสารกลาง  0-7420-5830   E-mail :  Turakan09@gmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. นพดล   กันตะกนิษฐ์ 0-7420-5825 08-6597-5091

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. เอกรินทร์   อิทธิวัฒนะ   0-7420-5830 08-9897-8339
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เดือนเพ็ญ   มีแก้ว 0-7420-5830 08-1535-7632
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท.หญิง โสลัดด�   ผังจิโน 0-7520-5830 08-9739-9314
สว.(วิทย�ก�ร) พ.ต.ท.หญิง สุด�ก�ญจน์   โลหะนะ 0-7520-5814 08-9293-7954
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง สุจินตน�   อักษรนำ� 0-7520-5826 08-7384-9887

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.ต.หญงิ ดวงหทัย   เล�หเวชร�นนัท์ 0-7420-5829 08-6409-8082
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง กรุณ�   เหลืองเอกพันธุ์ 0-7420-5829 08-1478-6006

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ภิญโญ   อุ่นแดง 0-7420-5827 08-4160-1148
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ฐิติกร   กัณฐตุริต 0-7420-5827 08-6963-0621
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�กร   ขุทก�ฬ� 0-7420-5827 08-7272-2777

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สิทธิภูมิ   เธียนชัยวัฒน� 0-7420-5828 08-1690-1794
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นิศ�กร   คชรัตน์ 0-7420-5828 08-7290-7771
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ   ทองมีเหลือ 0-7420-5828 08-1099-5100
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง จันทร์จิร�   ยอดรักษ์ 0-7420-5828 08-5917-4929
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สพฐ.ตร.

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภ�   ธัญญรังสี  - 08-1487-5557
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. เชิดศักดิ์   แก้วมณีโชติ  - 08-9737-7954
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. สมนึก   วรรณชิต 0-7420-5825 09-4579-7684
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. กฤษฎ�กร   เชวงศกัดิโ์สภ�คย์ 0-7420-5825 08-1473-5215
นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง กนกวรรณ   สุขจิต 0-7420-5825 08-6888-8615
พฐ.จว.ตรัง
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สร�วุธ   จงจิต 0-7521-4021 08-9646-5149
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. พิสิษฐ์   บัวแก้ว 0-7521-4021 08-9736-8855

พฐ.จว.พัทลุง
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์   ขวัญพรหม 0-7461 4146 08-9071-3135
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรภิมล   สังข์เพชร 0-7461 4146 08-6049-3307
พฐ.จว.สตูล
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. บริภัณฑ์   บริรักษ์ 0-7471-2493 09-0570-7265
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ส�วิตร   รุมแสง 0-7471-2493 08-4999-4074

ศูนย์พสิูจน์หลักฐาน	10	 Scientific	Crime	Detection	Center	10
31  ถนนวงเวียน 2   ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์กลาง 0-7321-5869 โทรสารกลาง 0-7321-5869

Web Site : www.scdc10.forensic.police.go.th   E-mail : job_snt@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ปรีดี   พงศ์เศรษฐสันต์ 0-7321-5869 08-1872-7766
รอง ผบก. พ.ต.อ. สัมฤทธิ์   เอมกมล 0-7320-3581 08-1785-9998
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. ทนงค์   ทองประดับเพชร 0-7320-3581 08-7782-4188
ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ช�ติช�ย   ยม�ภัย 0-7321-5869 09-9154-6299
รอง ผกก. พ.ต.ท. สะอ�ด   ท�งทอง 0-7321-5869 08-4631-8210
สว.(ก�รเงินและพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง อริญชย�   สิทธิกุล 0-7321-5869 08-4999-8198
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ต. อุกฤษณ์   ศรีนวลข�ว 0-7321-5869 08-1766-2278
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. กระจ่�ง   รักษ์ณรงค์ 0-7320-3580 08-1271-1293

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. กฤชรัตน์   จิน�ยน 0-7321-3344 08-0541-7364

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง จีรพันธ์   ศรีสุมล 0-7321-6625 08-9452-8776
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง อ�ซีซะ  นิลวิสุทธิ์ 0-7321-6625 08-7107-1488
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กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุเจตน�   โสตถิพันธ์ 0-7428-2965 08-1643-2900
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรรณรัตน์   พงษ์สุวรรณ 0-7428-2965 08-6977-2077
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง รพีพร   เขียนทอง 0-7428-2965 08-9974-8966
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต. พิรุฬห์   ประจักษ์เลิศวิทย� 0-7428-2965 08-6290-7054

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. มีเดช   แก่งสันเทียะ 0-7321-3344 08-6976-7800

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

นวท.(สบ 2) ร.ต.อ.หญิง บุญต�   ใจตรง 0-7321-6625 08-6290-4937
พฐ.จว.นร�ธิว�ส
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. เนติธร   วัตตธรรม 0-7351-1612 08-1898-4773
นวท.(สบ 2) ร.ต.อ. ศร�วุธ   เก�ะสมัน 0-7320-3580 08-4944-1044

พฐ.จว.ปัตต�นี
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. นิวัฒน์   ฐิติพันธกุล 0-7333-7200 08-9462-4046
นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. ม�นิตย์   ป�นทอง 0-7333-7200 08-4861-9955

สถาบันฝึกอบรมและวจิัยการพสิูจน์หลักฐานต�ารวจ
Institute	of	Training	and	Research	of	Scientific	Crime	Detection
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1039  โทรสารกลาง 0-2252-0330     E-mail : iftr.police @ gmai.com

ผบก. พล.ต.ต. สันติ์  สุขวัจน์ 0-2205-1570 [1470] 09-4545-4053
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิธิ   บัณฑุวงศ์ 0-2205-1570 [1570] 08-9499-4140
นวท.(สบ 5) พ.ต.อ. พิภพ  ไกรวัฒนวงศ์ 0-2205-2752 [2752] 08-9796-0861
ฝ่ายอ�านวยการ

รอง ผกก. พ.ต.ท. ยุทธน�  โฉมง�ม 0-2205-1039 [1039] 08-6345-6772
สว. พ.ต.ท. วิชัย  ม่วงสวย 0-2205-1039 [1039] 08-1835-2836
ฝ่ายฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ. อรรถพล   พงษ์สุพรรณ 0-2205-1039 [1039] 08-9191-0631
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พิชช�ญ�   แก้วบรรจง 0-2205-1097 [1097] 08-1333-0708
สว. พ.ต.ท. ศิรชัย   เวศม์รัชสกุล 0-2205-1097 [1097] 08-3251-0303
สว. พ.ต.ท. สมเกียรติ   อยู่ศิริ 0-2205-1097 [1097] 08-9761-9987
ฝ่ายพัฒนา

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. กัมปน�ท   แสงเพ็ชร์ 0-2205-1586 [1586] 08-6302-7321
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. สมเกียรติ   เกียรติวิชัยง�ม 0-2205-1586 [1586] 08-4078-7874
นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. อรรถพร   ภมรม�นพ 0-2205-1586 [1586] 08-1610-0227
นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง พันธนิภ�   วินิจกิจเจริญ 0-2205-1586 [1586] 08-6316-3387
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นวท.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง แสนสุข  บุญสืบ 0-2205-1586 [1586] 08-7645-3592

ฝ่ายปกครอง

รอง ผกก. พ.ต.ท. มนวีร์   กลั่นบุศย์ 0-3259-1133 08-1194-9656

สว. พ.ต.ท. อัครรัตน์  วรว�นิช 0-3259-1133 08-1684-3767

กลุ่มงานมาตรฐาน

นวท.(สบ 4) พ.ต.อ. เทพ   เจ็นประโคน 0-2205-1586 [1586] 08-1622-1095

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท. ศุภชัย  ภู่พลับ 0-2205-1586 [1586] 08-9797-6946

นวท.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทรงรัตน์   ถิ่นหนองจิก 0-2205-1586 [1586] 08-6491-6375

นวท.(สบ 2) พ.ต.ท. พงษ์พิสิษฐ์   ปรีช�ห�ญ 0-2205-1586 [1586] 08-1537-6364

กลุ่มงานพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคล	 Victim	Identification	Sub-Division
อาคาร 19 ชั้น 12 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 

โทรศัพท์กลาง  0-2205-2558  โทรสารกลาง  0-2251-1283

Web Site : www.tdvi.forensic.police.go.th             E-mail : dvithailand@gmail.com

ผกก. พ.ต.อ. อธิป   พงษ์ศิวำภัย 0-2205-2558 08-1383-1111
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เย�วลักษณ์   พุดไทย 0-2205-2558 08-9444-0460
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�วดี   ไกรนร� 0-2205-2558 08-9206-1413
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิยะ   ตันติสิระ 0-2205-2558 08-1808-0464
สว.(อำ�นวยก�ร) พ.ต.ท. เกษม   เสมส�ม�รถ 0-2205-2558 08-6949-4001
สว. พ.ต.ท.หญิง วิภ�ด�   ม�ตแย้ม 0-2205-2558 08-6396-2111
สว. พ.ต.ต. สมเดช   แย้มพจน� 0-2205-2558 08-7987-2055
สว. ร.ต.อ.หญิง มณฑินี   สิงห์กิ้ง 0-2205-2558 08-4194-9888
สว. ร.ต.อ. สุทธิชัย   คำ�มี 0-2205-2558 08-7406-3492
สว. ร.ต.อ. ทสิวัฒน์   หูทอง 0-2205-2558 08-3000-0369

ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบดิ		 Bomb	Data	Center
52 อาคาร 23 ชั้น 2 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์กลาง 0-2241-0100     โทรสารกลาง 0-2241-0112

Web Site : http://thaibdc.forensic.police.go.th      E-mail : thaibdc@gmail.com

ผกก. พ.ต.อ. มินทร์  ชูเลิศ 0-2241-0100 08-5833-3359
รอง ผกก. พ.ต.ท. เดชภัทร  ภัยลี้ 0-2241-0100 08-5308-6888
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรน�ท  วงศ์พรหมชัย 0-2241-0100 08-6380-9796
สว. พ.ต.ต.หญิง ทิพวัลย์  จันทร์แจ่ม 0-2241-0100 08-9879-1815
สว. ร.ต.อ. รัฐวิทย์  วันเพ็ญศรี 0-2241-0100 08-9639-0008
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สำ�นักง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

Office Of Information and Communication Technology

อาคาร 33 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1054 โทรสารกลาง 0-2205-2689          

Web Site : www.ict.police.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. วิสนุ   ปรำสำททองโอสถ 0-2205-1633 [1633] 08-3773-7777
รอง ผบช. พล.ต.ต. วรวิทย์   ลิปิพันธ์ 0-2205-2620  [2620] 08-9892-7634
รอง ผบช. พล.ต.ต. ประยุทธ   ชวนะวงศ์ 0-2205-1982  [1982] 08-7060-8555
ผบก. ประจ�ำ พล.ต.ต. พีระวัฒน์   บุญลักขะ 0-2205-2520 [2520] 08-4751-8484
นว.(สบ 2) พ.ต.ต. ภัทร�ดร   ภิรมย์ภู่ 0-2205-1633  [1633] 08-3780-2951

กองบังคับการอำานวยการ General Staff Division
ชั้น 1 อาคาร 33 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1054  โทรสารกลาง 0-2205-2689

Web Site : www.ictgeneral.police.go.th      E-mail : ict.gtsub1@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. ชำติชำย   แตงเอี่ยม 0-2205-1480 [1480] 09-2275-5577
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธวัชศักดิ์   โปตระนันทน์ 0-2205-2416  [2416] 08-9478-1881
ฝ่ายอำานวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ. รณชัย  เมฆชัย 0-2205-1054  [1054] 08-1903-1225
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรก�ญจณ์   น�คสิงห์ 0-2205-1054  [1054] 08-3074-2403
สว. พ.ต.ท. อดีต   เพียรเจริญ 0-2205-1958  [1958] 08-1295-8876
สว. พ.ต.ท. นิกร   แทนสุวรรณ 0-2205-1054  [1054] 08-1205-4798
สว. พ.ต.ท. กิติชัย   ระรวยรื่น 0-2205-1215  [1215] 08-6323-7069
ฝ่ายอำานวยการ 2

ผกก. พ.ต.อ. พชร   โคตะ 0-2205-1052  [1052] 09-2594-1953
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัตน�   ละมูนกิจ 0-2205-1052  [1052] 08-6383-2251
สว. พ.ต.ท.หญิง สุช�ด�   คุระวรรณ 0-2205-1866  [1866] 08-1491-5904
สว. พ.ต.ท. ภัทรธร   ภัทรกูลนิยม 0-2205-1564  [1564] 09-7946-1564
สว. พ.ต.ต. สรช   ช�ติทอง 0-2205-1866  [1866] 08-9089-3785
ฝ่ายอำานวยการ 3

ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์   ทิพย์โยธ� 0-2205-2263  [2263] 08-9103-8775
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชลินทร�   กุลรัตน์ 0-2205-1402  [1402] 09-1849-5915
สว. พ.ต.ท. ชินรัตน์   ทองอุไร 0-2205-1980  [1980] 08-6779-6729
สว. พ.ต.ท.หญิง ด�รณี   ศรีจันทร์ 0-2205-1980  [1980] 08-4082-0940
สว. พ.ต.ท. ชธิปัติ   ปร�งค์นวรัตน์ 0-2205-1980  [1980] 08-1564-6968
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ฝ่ายอำานวยการ 4

ผกก. พ.ต.อ. สัญญ�   เนียมประดิษฐ์ 0-2205-2283  [2283] 08-1614-3899
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ภัณฐิก�   นิติศรีวรกุล 0-2205-1086  [1086] 08-6677-9585
สว. พ.ต.ท. สร�วุฒิ   ปรีด�กรณ์ 0-2205-1414  [1414] 08-1984-1596
สว. พ.ต.ต. ณภต   เพ็งค�สุคันโธ 0-2205-1127  [1127] 08-1720-4056
สว. ร.ต.อ.หญิง ศิริพร   คำ�กองแก้ว 0-2205-1127  [1127] 09-9419-0886

กองตำารวจสื่อสาร Police Communications Division
ชั้น 3 อาคาร 33 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 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. พล.ต.ต. พรกุศล  ยศธร 0-2205-1765 [1765] 08-1923-7879
รอง ผบก. พ.ต.อ. อ�คม   ไตรพยัคฆ์ 0-2205-1946  [1946] 08-1904-1945
รอง ผบก. พ.ต.อ. สหภูมิ  สง่�เมือง 0-2205-2386  [2386] 08-1918-7879
รอง ผบก. พ.ต.อ. กัลป์  ทังสุพ�นิช 0-2205-2004  [2004] 08-1442-6633
รอง ผบก. พ.ต.อ. ม�นะ   ปุยะกุล 0-2205-1112  [1112] 08-1875-6776

ฝ่ายอำานวยการ        โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1118   โทรส�รกล�ง  0-2205-1119

ผกก. พ.ต.อ. วริศร์สิริภ์  ลีละสิริ 0-2205-1163  [1163] 08-6422-5555
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุลักษณ์   เสงี่ยมลักษณ์ 0-2205-2774  [2774] 08-1627-0201
รอง ผกก. พ.ต.ท. อุทัย  พันธ์โกศล 0-2205-2116  [2116] 08-1612-9144
สว. พ.ต.ท.หญิง ลักษณ�ภรณ์   ดีโท่น 0-2205-1123  [1123] 08-1318-1675
สว. พ.ต.ท.หญิง ภ�รดี  รัตนบรรเจิดกุล 0-2205-1120  [1120] 08-8969-2693
สว. พ.ต.ท. ภูชิชย์   กิจโกศล 0-2205-1136  [1136] 08-9659-7719
สว. พ.ต.ต. ชินวัฒน์   เรืองอร่�ม 0-2205-1291  [1291] 08-6632-6060

ฝ่ายการสื่อสาร 1      โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1156   โทรส�รกล�ง  0-2254-1456
ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมพนธ์   มะลิวัลย์ 0-2205-1219  [1219] 08-7933-0138
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรภร   สนธิเวช 0-2205-1508  [1508] 08-9206-1416
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุนันท์  จันทร์โนทัย 0-2579-4550 08-9891-7085
สว. พ.ต.ท. สันตศิริ  ประสงค์ทรัพย์ 0-2252-0887 08-4666-7550
สว. พ.ต.ท. สรวิศ   ป�ณะจำ�นงค์ 0-2579-2736 08-3311-8284
สว. พ.ต.ท. นมัสก�ร  นิลกำ�แหง 0-2579-2736 08-9926-9346
สว. พ.ต.ท. ประสิทธิ์   ดวงแสง 0-2205-1156  [1156] 09-7245-7208
สว. พ.ต.ท. วิชัย   เสริฐวิช� 0-2205-1156  [1156] 08-4303-9384
สว. พ.ต.ท. โสจิรัตน์  โลหะเนตร 0-2579-2736 08-5210-4949
สว. พ.ต.ต.หญิง ภัคจิร�   จีนประช� 0-2573-3995 08-4642-4500
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ฝ่ายการสื่อสาร 2      โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1181   โทรส�รกล�ง  0-2252-5914
ผกก. พ.ต.อ. จักรพันธุ์    รัตนเทวม�ตย์ 0-2205-1181 08-1627-9706
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีระยุทธ์      ทองส�ริ 0-2205-1181 08-4002-2311
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุนทร        คล�ยโศรก 0-2205-2699 [2142] 08-6760-3959
สว. (ศบส.1 น.) พ.ต.ท. ปรเมษฐ์  แก้วน�ค 0-2579-4616 08-4145-0788
สว. (ศบส.2 น.) พ.ต.ต. เนติรัฐ        ศรีชมภู 0-2984-6376 08-6007-9011
สว. (ศบส.3 น.) พ.ต.ท. ประชัน  มีมงคล 0-2551-4381 08-6563-8284
สว. (สสอ.) พ.ต.ท. ทะนอง   วงษ์น�รี 0-2579-1651 08-5373-2275
สว. (บสท.) พ.ต.ท. ชัยยุทธ     โนแก้ว 0-2205-2142 08-9206-1417
ฝ่ายการสื่อสาร 3      โทรศัพท์กล�ง 0-3846-7600   โทรส�รกล�ง  0-3846-7600
ผกก. พ.ต.อ. ถวิล   จันทร์แก้ว 0-3846-7600 08-1304-4890
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัย   วร�กุลวณิช 0-3846-7600 08-1866-6259
สว. (ศบส.1 อย.) พ.ต.ท. ดิเรก   กรณ์สิงห์ 0-3524-1416 08-1737-0716
สว. (ศบส.2 ชบ.) พ.ต.ท. ชัยยุทธ   หล�ยสุทธิส�ร 0-3846-7676 08-1639-0179
สว. (ศบส.2 จบ.) พ.ต.ท. ประดิษฐ์   ธ�รรัตน�นุกูล 0-3932-5201 08-1914-1940
ฝ่ายการสื่อสาร 4      โทรศัพท์กล�ง 0-4425-9306   โทรส�รกล�ง  0-4425-9187, 0-4425-9306
ผกก. พ.ต.อ. สุเทพ   คำ�คม 0-4425-9306 08-6978-7714
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพท�ย   ดีสีป�น 0-4425-9306 08-1819-5511
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุภ�พ  ขุนวิเศษ 0-4425-9306 08-5263-6565
สว. (ศบส.3 นม.) พ.ต.ท. ศิระ   สวดธรรมกิตติ์ 0-4437-1359 08-1730-5026
สว. (ศบส.3 อบ.) พ.ต.ท. บุญชิด   ศรีจุด�นุ 0-4525-5815 08-1195-2954
สว. (ศบส.4 ขก.) พ.ต.ท. วรัณรุตม์   แสนวิเศษ 0-4323-7407 08-3403-9998
สว. (ศบส.4 สน.) - 0-4271-5604 -
ฝ่ายการสื่อสาร 5      โทรศัพท์กล�ง 0-5524-7078  โทรส�รกล�ง 0-5524-7079
ผกก. พ.ต.อ. สุช�ติ   หว�นว�จ� 0-5524-7078 08-6892-6998
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิษณุ  สิทธิฑูรย์ 0-5524-7078 08-6308-2222
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยศวัฒน์   เรือนอินทร์ 0-5524-7078 08-6691-0333
สว. (ศบส.5 ชม.) พ.ต.ท. สมช�ย  ออมสิน 0-5327-7943 08-9110-6922
สว. (ศบส.6 พล.) พ.ต.ท. สุนทร   เชิดโฉม 0-5525-8459 08-1786 0907
สว. (ศบส.6 นว.) พ.ต.ท. สิรภพ  วงษ์คำ� 0-5688-2627 08-5225-2050
ฝ่ายการสื่อสาร 6      โทรศัพท์กล�ง 0-3265-2595   โทรส�รกล�ง  0-3265-2595
ผกก. พ.ต.อ. ธนช�ติ   ศุภวุฒิ 0-3265-2595 08-6969-8899
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมชัย   ไวว่อง 0-3265-2595 08-1402-1956
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กุศลิน   งดง�ม 0-3265-2595 09-0975-1262
สว. (ศบส.7 นฐ.) พ.ต.ท. ช�ลี   ขำ�แดง 0-3424-3184 08-1036-7775
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สว. (ศบส.8 สฎ.) พ.ต.ท. อำ�น�จ   โรจนวรุดม 0-7740-5360 08-1737-5012

สว. (ศบส.8 นศ) พ.ต.ท. คมศักดิ์   มัชฌิมวงศ์ 0-7535-6441 08-1891-8299

ฝ่ายการสื่อสาร 7      โทรศัพท์กล�ง 0-7432-3994   โทรส�รกล�ง  0-7432-3994

ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์   พรหมพิชัย 0-7432-3994 08-1891-6373

รอง ผกก. พ.ต.ท. สุคนธ์   เพชรสุวรรณ 0-7432-3994 08-9654-9431

สว. (ศบส.9 สข.) พ.ต.ต. วิเรนทร์   รัตนคช 0-7431-1510 08-5660-3545

สว. (ศบส.9 ยล.) พ.ต.ท. ชยเดช   มิ่งรักษ�ธน� 0-7321-1754 08-8952-5998

กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1359 โทรส�รกล�ง 0-2252-9725

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐ�   วีรวัธน์วณิชย์ 0-2205-1150 [1150] 09-5753-7954

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร  โสภณธ�ด� 0-2205-1117 [1117] 08-1935-1979

สว. พ.ต.ท. อัศวิน   วงค์บัวเจริญ 0-2205-1359 [1359] 08-9999-6463

สว. พ.ต.ท.หญิง ฉัตร์รวี   ศิวัฒน์ธัญโชติ 0-2205-1128 [1128] 08-5508-1893

สว. พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ   ฝั้นมงคล 0-2205-1359 [1359] 08-5056-7381

สว. ร.ต.อ.หญิง นงนุช   ล�ภเกิน 0-2205-1128 [1128] 08-5994-6906

กลุม่งานพฒันาเทคโนโลยแีละบรหิารความถ่ี  โทรศัพทก์ล�ง 0-2205-1406  โทรส�รกล�ง  0-2205-1887

ผกก. พ.ต.อ. เรวัต   หัสเสนะ 0-2205-1500 [1500] 08-1618-1388

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธมลวรรณ   โรจน์ขจรนภ�ลัย 0-2205-1406 [1406] 09-5449-5364

ชฟส. (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  ด้วงแพง 0-2205-1406 [1406] 08-8829-2096

วฟส. (สบ 3) พ.ต.ท. ทวิ   ประทุมท�น 0-2205-1406 [1406] 08-5906-7268

วฟส. (สบ 3) พ.ต.ท. วิโรจน์   ดอกลำ�เจียก 0-2205-1406 [1406] 08-0234-5782

วฟส. (สบ 3) พ.ต.ท. พงศ์พันธ์   นุชน�รถ 0-2205-1406 [1406] 08-1880-0808

ชฟส. (สบ 2) พ.ต.ต. สัณฑิชัย   ลองพิชัย 0-2522-7201 08-9355-8787

ชฟส. (สบ 2) พ.ต.ต. ธน�วุฒิ   อรชุน 0-2205-1406 [1406] 08-1922-4337

ชฟส.(สบ 2) พ.ต.ท. สมศักดิ์   เฉยทุม 0-2205-1199 [1199] 08-1818-3483

ชฟส.(สบ 2) พ.ต.ต. สุพงษ์   ศรีนวล 0-2205-1406 [1406] 08-6506-5543

สว. พ.ต.ต. ประเสรฐิศกัดิ ์  ประเสรฐิโสภ� 0-2205-1198 [1198] 08-9994-7198

สว. พ.ต.ต.หญิง บุปผ�  นิลมณี 0-2205-2999 [2999] 08-9222-4848

สว. พ.ต.ต.หญิง เน�วรัตน์  เลี่ยงฮะ 0-2205-2998 [2998] 08-6782-1572
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กองบงัคบัการสนบัสนนุทางเทคโนโลยี Information Technology Support Division
อาคาร 33 ชั้น 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2624 โทรสารกลาง 0-2252-2707

Web Site :itsupport.police.go.th     E-mail : info@police.go.th

ผบก. - 0-2205-2757 [2757] -
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ชฎ�วีณ์   สุวรรณรัตน์ 0-2205-1214 [1214] 08-1859-0951
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิเวศน์   อ�ภ�วศิน 0-2205-2688 [2688] 08-1641-5079
ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ธีรเชษฐ์  ธนวินรวีร์  0-2205-2267 [2267] 08-4477-8888
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระศักดิ์   ขจรศรีเพชร 0-2205-2624 [2624] 08-9448-5992
สว. พ.ต.ท.หญิง สินีน�ท   เทียนชูพงษ์ 0-2205-2624 [2624] 08-1899-5544
สว. พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ   ทองก๋ง 0-2205-2624 [2624] 08-1644-4676
กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี 

ผกก. พ.ต.อ. อรรถพล   เฉลิมศรี 0-2205-2687 [2687] 08-6336-1193
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธรรม์พร   ก�ญจน�ภ� 0-2205-2576 [2576] 08-1829-8000
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุภัทร�   ชัยรัตน์ 0-2205-2576 [2576] 08-1206-5995
สว. พ.ต.ท. ชนวัฒน์   พัดวิจิตร 0-2205-2576 [2576] 08-1399-9486
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐศิริ   มณีรัตน์ 0-2205-2576 [2576] 08-1402-0802
สว. พ.ต.ต. วีรวัฒน์  สีพันธ์โคตร์ 0-2205-2576 [2576] 08-1670-7353
กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต 

ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ   อุตรม�ตย์ 0-2205-2188 [2188] 08-4633-8869
รอง ผกก. พ.ต.ท. พรชัย   โฆษิตสุรังคกุล 0-2205-2628 [2628] 08-6101-9009
สว. พ.ต.ต.หญิง นิลวรรณ   จันทร� 0-2205-2628 [2628] 08-5332-9022
สว. พ.ต.ต.หญิง พัชร�ภรณ์   อักษรนำ�  0-2205-2628 [2628] 08-5076-0123
กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
ผกก. พ.ต.อ.หญิง ส�ยฝน   สุกัญจน�ถ 0-2205-1419 [1419] 08-6997-0726
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลินด�   บัลลังน้อย 0-2205-2261 [2261] 08-9214-1987
สว. พ.ต.ท. กฤษณพร   ทัพทวี 0-2205-2193 [2193] 08-1656-5542
สว. พ.ต.ต.หญิง สุนิส�   ทรงพร 0-2205-2193 [2193] 08-6781-3381
กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำาความผิดทางเทคโนโลยี 

ผกก. พ.ต.อ. ก้องกฤด�คม  กิตติถิระพงษ์ 0-2205-2128 [2128] 08-5811-2945
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิชิต   คงพิทักษ์ 0-2205-2627 [2627] 08-1373-0909
สว. พ.ต.ท.หญิง มนชนก   จำ�รูญโรจน์ 0-2205-2627 [2627] 08-1839-9149
สว. พ.ต.ต. วรรณสิงห์ฐ   ทับทิมธงไชย 0-2205-2627 [2627] 08-1599-5961
สว. พ.ต.ต. ช�นนท์   คำ�นวนศักดิ์ 0-2205-2627 [2627] 08-6366-4359
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง	 Central Information Technology Center
อาคาร 19 (สำานักงานกำาลังพล) ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1840-3   โทรสารกลาง 0-2251-0162

Web Site : http://pitc.police.go.th     E-mail : pantep.t@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สมัคร   เสียงเลิศ 0-2205-2324 [2324] 08-1585-8555
รอง ผบก. พ.ต.อ. โฆษิต   ปิยเจริญ 0-2205-1753 [1753] 08-2828-5566
รอง ผบก. พ.ต.อ. มนตรี   สีทอง 0-2205-1846 [1846] 08-1628-5115
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง นภกุล    อัมพวะมัต 0-2205-1754 [1754] 08-1801-9861
ฝ่ายอำานวยการ

ผกก. พ.ต.อ. จิรวัชร    ไชโย 0-2205-1056 [1056] 08-1399-5156
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสกสันติ   จันทวงศ์ 0-2205-1056 [1056] 08-1498-3349
สว. พ.ต.ท. ยุติธรรม   มห�นิล 0-2205-2300 [2300] 08-1300-5539
สว. พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์    สงวนศิลป์ 0-2205-1015 [1015] 08-9034-2775
สว. พ.ต.ท. ภ�นุภณ   ร�ชวงศ์ 0-2205-1016 [1016] 08-19396-336
กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

ผกก. พ.ต.อ. อัษฎ�งค์   ม่วงศรี 0-2205-1989 [1989] 08-7554-5557
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปัทม�ภรณ์   อุตรม�ตย์ 0-2205-2316 [2316] 08-9672-7353
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมใจ   อ้นไชยะ 0-2205-2316 [2316] 08-3188-4219
สว. พ.ต.ท.หญิง ปวีณ�   มีมอญ 0-2205-2316 [2316] 08-3694-2354
กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ผกก. พ.ต.อ. อำ�น�จ    ไตรพจน์ 0-2205-1848 [1848] 08-1643-8555
รอง ผกก. พ.ต.ท.  เกียรติศักดิ์    ข�วดี 0-2205-2209 [2209] 08-1824-0705
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ละม่อม    เพชรอุบล 0-2205-2209 [2209] 08-1720-9237
สว. พ.ต.ต. โชค    ลิ่มสกุล 0-2205-2209 [2209] 08-1766-4929
สว. พ.ต.ต.หญิง กัลย�    แก้วทอง 0-2205-2209 [2209] 08-5073-7880
กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

ผกก. พ.ต.อ. จ�รุวัตร   วุทร�พงษ์วัฒน� 0-2205-2304 [2304] 08-1498-3349
รอง ผกก. พ.ต.ท. อักษร   เพลิงเทียน 0-2205-2304 [2304] 08-1448-3590
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุพัฒน�   สุนทรอภิช�ต 0-2205-2304 [2304] 08-1409-3803
สว. พ.ต.ท. กัมพล   พงษ์แสงศรี 0-2205-2304 [2304] 08-9785-6835
สว. พ.ต.ต.หญิง เย�วลักษณ์   สุขทัศน์ 0-2205-2304 [2304] 08-9929-0753
กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร

ผกก. พ.ต.อ. พันเลิศ    พัฒน�ดี 0-2205-1658 [1658] 08-7011-1222
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์   ธวัชร�ภรณ์ 0-2205-2209 [2209] 08-1612-8804
สว. พ.ต.ต.หญิง อ�รมณ์   พิมพ์พรม 0-2205-2789 [2789] 08-1841-3596
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กองบัญชาการศึกษา 

Police Education Bureau

100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362-71 โทรสารกลาง 0-2513-3060          

Web Site : www.edupol.org

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช. พล.ต.ท. พรหมธร   ภำคอัต 0-2513-4147 [2095] 08-1830-0223

Fax. 0-2513-4147
รอง ผบช. พล.ต.ต. วรัญวัส   ก�รุณยธัช 0-2513-4998 [2037] 08-3970-4191

Fax. 0-2513-4158
รอง ผบช. พล.ต.ต. สมเกียรติ   แสงสินศร 0-2513-4994 [2004] 08-1872-1111

Fax. 0-2513-4994
รอง ผบช. พล.ต.ต. ศรกฤษณ์   แก้วผลึก 0-2513-4994 [2006] 08-1551-6999

Fax. 0-2513-4149
นว.(สบ 2) พ.ต.ท. ศุภชัย   วิบูรณ์สุขสันต์ 0-2513-4147 [2095] 08-6777-5876

กองบังคับการอ�านวยการ General Staff Division
โทรศัพท์กลาง 0-2513-2113  โทรสารกลาง 0-2513-2095

Web Site : http://edp.edupol.org

ผบก. พล.ต.ต. กัมพล   ศรีเจริญ 0-2513-6322 [2040] 08-1902-2282
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤษณ์   จ�รุเสน 0-2513-0496 [2042] 08-6979-7484
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณัฐวร   ถ�วรฉันท์ 0-2513-0811 [2091] 08-1513-5552
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ   คงสวัสดิ์ 0-2513-0715 [2043] 08-5908-9536
สนง.ผบก. - 0-2513-2113 [2041] -

ฝ่ายอ�านวยการ 1  โทรศัพท์กล�ง 0-2513-3056  โทรส�รกล�ง 0-2513-3060
ผกก. พ.ต.อ.หญงิ พมิลวรรณ  พรีะรตันกวนิ 0-2513-8515 [2057] 08-1989-3881
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิชัย   พงษ์ประพนธ์ 0-2513-9706 [2031] 08-1701-0890
สว. พ.ต.ต. ภ�ณุวัฒน์   จันทศรี 0-2513-3056 [2014] 08-6355-5963
สว. พ.ต.ท. ชัชว�ลย์   ทีอุทิศ 0-2512-2004 [2033] 08-9055-0440
สว. พ.ต.ท.หญงิ กนัย์จิร�   ง�มไชยภทัรพงศ์ 0-2513-8811 [2080] 08-6782-4445
สว. พ.ต.ท. บุญมี   อยู่เย็น 0-2513-3057 [2016] 08-9987-9299

ฝ่ายอ�านวยการ 2  โทรศัพท์กล�ง 0-2513-2008   โทรส�รกล�ง 0-2513-2008
ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุภ�วดี   เอี่ยมเจริญ 0-2513-2008 [2052] 08-6752-1207
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัตน�   หนูน้อย 0-2513-2008 [2051] 08-6600-2690 
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สว. พ.ต.ท.หญิง จันทิพย์   นัคเร 0-2513-2008 [2051] 08-9522-4891
สว. พ.ต.ท.หญิง มัทน�   ทอดเสียง 0-2513-2008 [2051] 08-6561-0223

ฝ่ายอ�านวยการ 3       โทรศัพท์กล�ง 0-2513-3064  โทรส�รกล�ง 0-2513-3897

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พิมพร   ฉัตรมงคล 0-2513-1021 08-9043-3747
รอง ผกก. พ.ต.ท. เติมพงษ์   ปลั่งพงษ์พันธ์ 0-2513-3064 [2066] 08-5983-3469
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมช�ย   แสงแจ้ง 0-2513-3061 [2019] 08-4648-5207
สว. พ.ต.ท.หญิง พวงรัตน์   สุขแก้ว 0-2513-2133 [2036] 08-6500-8377
สว. พ.ต.ต. กิตติเมศร์   โชติปิติเจริญรัฐ 0-2513-3064 [2065] 08-1298-3636

ฝ่ายอ�านวยการ 4      โทรศัพท์กล�ง  0-2513-9362-71 [2062]  โทรส�รกล�ง 0-2513-3894

ผกก. พ.ต.อ. สมเกียรติ   เริงหิรัญ 0-2513-3894 [2060] 08-1657-4714
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมชนก   ฟักไพโรจน์ 0-2513-3894 [2111] 08-4488-4844
สว. พ.ต.ท. วิเชธ   เชยกลิ่น 0-2513-3894 08-3964-9695
สว. พ.ต.ต. นคร   ส�ยยศ 0-2513-3894 08-1857-4570

ฝ่ายอ�านวยการ 5       โทรศัพท์กล�ง 0-2512-3777  โทรส�รกล�ง 0-2512-3777

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ พรรณวภิ�   โรหโิตปก�ร 0-2512-3777 [2110] 08-1640-0047
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเชฐ   จันทร์ขำ� 0-2512-3777 [2110] 08-6377-5133

ฝ่ายอ�านวยการ 6       โทรศัพท์กล�ง 0-2513-3055  โทรส�รกล�ง  0-2513-3054

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นิภ�พร   ยิ้มสร้อย 0-2513-3054 08-6973-7913
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษด�กร   โพธิ์มี 0-2513-3055 09-4549-1509
สว. พ.ต.ต. ปิติทัสสน์   แก้ววิเชียร 0-2513-3059 08-8364-2535

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม  โทรศัพท์กล�ง 0-2511-2130  โทรส�รกล�ง 0-2511-2130

ผกก. พ.ต.อ. สุพรัตน์   ตู้จินด� 0-2511-2130 [2064] 08-9008-9048
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์   อุทิศพันธ์ 0-2511-2130 [2061] 08-1866-9769
สว. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   อื้อสุวรรณ์ 0-2511-2130 [2061] 08-0593-4901
สว. พ.ต.ต. กฤษฏิพัจน์   ศรีอ่อน 0-2511-2130 [2061] 08-3999-9442

ส�านกัการศกึษาและประกันคณุภาพ Office of Education and Quality Assurance
โทรศัพท์กลาง 0-2513-0966  โทรสารกลาง 0-2513-0966            Web Site :  http://qa.edupolice.org

ผบก. พล.ต.ต. กิจพิณิฐ   อุสำโห 0-2512-2337 08-6552-2999
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สุกัญญ�   พีระต�นนท์ 0-2513-0801 08-6307-1393
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สุม�ลี   ก้องสมุทร 0-2513-0966 08-1692-7333
รอง ผบก. พ.ต.อ. โอภ�ส   เที่ยงคืน 0-2513-3058 [2085] 08-9182-3039
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีระศิษฐ์   ลิ้มสมบูรณ์ 0-2512-2341 09-5996-6198
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. นิธิธนนท์   ภัทร์หิรัญชัย 0-2512-2341 08-1807-8338



บช.ศ.

756 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. ด�มพ์   ทองใบ 0-2513-0966 08-1341-5959
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง  ประจบจติต์   อนิทรกำ�แหง 0-2513-0966 08-6337-9594
สว. พ.ต.ท. สมบัติ   ก�ญจนะบุตร 0-2513-0966 08-1420-1121
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   บุญรักษ� 0-2513-0966 09-5451-9593

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา 

ผกก. พ.ต.อ. ช�ญศักดิ์   ละด�   0-2513-4131 [2070] 08-1622-1268
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปร�ณีย์   ติ้งหม�ด 0-2513-4131 [2070] 08-1583-3788
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์   รักษ์พงศ์ 0-2513-4131 [2070] 08-9003-3531
สว. พ.ต.ท. นภสินธุ์   ภูมี 0-2513-4131 [2070] 08-1833-6064
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ธิจริย� 0-2513-4131 [2070] 08-9641-5383
สว. พ.ต.ต. นิคม   วงษ์สุเทพ 0-2513-4131 [2070] 08-0067-8858

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พิชช�กร   ชุนรักษ์ 0-2513-4995 [2085] 08-6576-7515
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุพจน์  รักษ์สุจริต 0-2513-3058 [2085] 08-0612-2425
สว. พ.ต.ท.หญิง พิชญ�ณิศ�   วุฒิศิริ 0-2513-3058 [2085] 09-0116-3225

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2

ผกก. พ.ต.อ. สุรศักดิ์  เลิศสนธิ์ 0-2513-3058 08-9696-9383
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วิภ�ด�   ธรรมย� 0-2513-3058 08-3073-8099
สว. พ.ต.ท. ทวีฤทธิ์  เชื้อหมอ 0-2513-3058 08-9265-9623

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1

ผกก. พ.ต.อ. ชุมพล   พลรังสิต 0-2513-2085 08-1557-8795
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ระพีพร   เอียงอุบล 0-2513-2085 08-9020-2567
สว. พ.ต.ท. จิร�ยุส   สุขแสง 0-2513-2085 [2073] 08-9283-0662
สว. พ.ต.ท. มนสิช   ชุนดี      0-2513-2085 [2073] 08-2452-9145
สว. พ.ต.ท.หญิง พัชธิช�   กุสดิษฐ์ 0-2513-2085 [2073] 08-1420-8901

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2

ผกก. พ.ต.อ.หญิง น�รถรพี   อินทรสุวรรณ 0-2513-2085 [2075] 08-1753-2351
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุธิร�   ห�วงษ์ 0-2513-2085 [2071] 08-9407-2441
สว. พ.ต.ท. สร�วุฒิกรณ์   พรเดชธนนันท์ 0-2513-2085 [2071] 08-9849-1991
สว. พ.ต.ท.หญิง สิต�นัน   เพ็งแดง 0-2513-2085 [2071] 08-1930-3622
สว. พ.ต.ต. สุระ   จันทร์แก้ว 0-2513-2085 [2071] 08-6309-4535

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วรภัทร�   บรูณะกจิเจรญิ 0-2513-5587 09-1159-7545
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   ปัตตพงศ์  0-2513-5587 09-4658-2442
สว. พ.ต.ท. ยงยุทธ   แสงยิ่ง 0-2513-5587 08-3060-6697
สว. พ.ต.ต. ธงชัย   ประชุมจิตร   0-2513-5587 08-6907-9551

วทิยาลัยการต�ารวจ Police College
โทรศัพท์กลาง 0-2579-0182   โทรสารกลาง   0-2579-0182           Web Site : http://pc.edupol.org

ผบก. พล.ต.ต. สมหมำย   กำญจนำภำ 0-2562-0644 [2207] 08-9259-4385
รอง ผบก. พ.ต.อ. โกวิทย์   สุกุมลจันทร์ 0-2941-1774 [2289] 08-1850-2142
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี   คล้�ยคลึง 0-2579-4610 [2225] 08-1822-3779
รอง ผบก. พ.ต.อ. นรเมนทร์   วิจิตรรัตนะ - 08-9775-9206
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. สุเจตน์   ลิ่มสกุล 0-2562-0644 [2207] 08-1372-1416

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์   ภ�รศิลป์ 0-2562-0645 [2212] 08-1402-7035
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   อัญชัญบุตร 0-2579-2109 [2202] 08-6351-3292
สว. พ.ต.ท.หญิง กมลม�ศ   เสี่ยงตรง 0-2562-0641 [2208] 08-6325-4375
สว. พ.ต.ท. ทิพย์พันธ์   นำ�อำ�นวย 0-2579-0353 [2204] 08-7061-8003
สว. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล   แสนแก้ว   0-2579-0182 [2201] 08-0989-1112

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พฤทธิ์ลด�   ดอกไม้ 0-2941-1779 [2250] 08-1807-8388
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ม�ศ   ตันติมิตร 0-2579-0984 [2101] 08-5354-7915
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิรัฐ   ถนอมสิงห์ 0-2579-2068 [2226] 08-1279-5088
สว. พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   เรืองรุ่ง 0-2579-0984 [2101] 08-1108-3366
สว. พ.ต.ท.หญิง โชติก�   คล้�ยนัครัญ 0-2579-0984 [2101] 08-3038-3203
สว. ร.ต.อ.หญิง รัชฎ�   น�ร�ทิพย์ 0-2579-2068 [2226] 08-9883-6905

ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ. คมจักร   วรค�มิน 0-2579-1105 [2224] 08-1834-5015
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปองพล   เอี่ยมวิจ�รณ์ 0-2579-1105 [2224] 08-1922-2777
รอง ผกก. พ.ต.ท. เพท�ย   กุศลเหลือ 0-2579-1105 [2224] 08-1431-2269
สว. พ.ต.ท.หญิง ธัญกมล   วิจ�ร�ณ์   0-2579-1105 [2224] 08-5099-9455
สว. พ.ต.ต.หญิง วิธวดี   หล่อตระกูล 0-2579-1105 [2224] 08-5361-9714
สว. ร.ต.อ. อภิช�ต   ป�นแพ 0-2579-1105 [2224] 09-2446-1661

ฝ่ายวิทยบริการ 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์   ปรว�ณีย์ 0-2579-1421 [2288] 08-3119-0009
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ   เก�ะหว�ย 0-2579-1421 [2288] 08-1424-3996
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สว. พ.ต.ท.หญิง สุวรรณ�   ไข่แก้ว 0-2579-1421 [2288] 08-1643-2317
สว. พ.ต.ท.หญิง อรุช�   จันทร์คง 0-2579-1421 [2288] 08-1644-5388
สว. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์   เขียวแก้ว 0-2579-1421 [2288] 09-1874-2972

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา    

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุวดี   แพรข�ว 0-2562-0647 [2253] 08-9529-4795
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   แสนอ้วน 0-2562-0647 [2253] 08-1573-2424
สว. พ.ต.ท. กำ�พล   วัลย์เครือ 0-2562-0647 [2253] 08-1820-9619
สว. พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   คำ�ภูผ� 0-2562-0647 [2253] 08-1752-4511

กองบังคับการฝึกอบรมต�ารวจกลาง Central Police Training Division
189 หมู่ 5 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์กลาง 0-2431-3743-4 ต่อ 112  โทรสารกลาง 0-2431-3205 

Web Site : http://www.thaipolicetraining.com 

ผบก. พล.ต.ต. ชอบ   คิสำลัง 0-2431-3743-4 [107] 08-1970-3540
รอง ผบก. พ.ต.อ. กฤศ   โบสุวรรณ 0-2431-3743-4 [107] 08-1867-2333
รอง ผบก. พ.ต.อ. รุ่งศักดิ์   สิริขจร 0-2431-3743-4 [107] 08-9129-9078
รอง ผบก. พ.ต.อ. อัครินทร์   สุขเกษม 0-2431-3743-4 [107] 09-5719-8366
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. รัถพร   โยเหล� 0-2431-3743-4 [107] 08-1872-0395

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นิตย�   แช่มช้อย 0-2431-3743-4 [113] 08-9786-0220
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วงค์ลักษ์   ชื่นสุวรรณ 0-2431-3743-4 [123] 09-1446-6536
สว. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิด�   สวมมงกุฎ 0-2431-3743-4 [112] 09-7008-4343
สว. พ.ต.ท.หญงิ ศศญิ�   ธรรมกถกิ�นนท์ 0-2431-3743-4 [123] 08-1453-5799
สว. พ.ต.ท.หญิง รัตติย�ภรณ์   ครองยศ 0-2431-3743-4 [113] 08-6343-9754
สว. พ.ต.ท. สันติภ�พ   เพ�ะทรัพย์ 0-2431-3743-4 [105] 08-8458-5022

ฝ่ายบริการการฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ. ธีรยศ   สัตบุษย์ 0-2431-3743-4 [114] 09-2628-6226
รอง ผกก. พ.ต.ท. องอ�จ   สงคร�ม 0-2431-3743-4 [122] 08-4772-4687
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมบัติ   พัฒน� 0-2431-3743-4 [114] 08-1827-9085
สว. พ.ต.ท. ช�ญ   ทองใบใหญ่ 0-2431-3743-4 [114] 08-9410-4891
สว. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์   ณัฐไตรสิทธิ์ 0-2431-3743-4 [114] 09-4956-6142

ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม

ผกก. พ.ต.อ. ชัยวัฒน์   ศรีอัศวอมร 0-2431-3743-4 [124] 08-1357-1331
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สัญญ�   เล็กน้อย 0-2431-3743-4 [124] 08-3115-4549
รอง ผกก. พ.ต.ท. ลือชัย  รักเหลือ 0-2431-3743-4 [124] 08-7603-1199
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ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ส�กล   ศรีเจริญ 0-2431-3743-4 [101] 08-9822-9099
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ภ�ณุภณ   ชัยสนิท 0-2431-3743-4 [102] 08-1488-5912
ผบ.ร้อย (สบ 2) พ.ต.ท. ไพฑูรย์   ไชยอำ�ม�ตร 0-2431-3743-4 [103] 08-9558-1458
สว. พ.ต.ท. ยุทธก�ร   ศรีวิชัยมูล 0-2431-3743-4 [124] 08-9564-1919

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต�ารวจ /ศูนย์ฝึกยุทธวิธีหนองสาหร่าย    โทรศัพท์กล�ง 0-4475-6543-44

ผกก. พ.ต.อ. อมรวิทย์   มั่นทอง 0-2431-3743-4 [115] 08-1619-6924
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีระยุทธ   นันต� 0-2973-3798 08-5141-4314
สว. ร.ต.อ. จ�ตุภัทร์   อ�คมศิลป์ 0-2552-5956 08-4915-5821
สว. พ.ต.ท. ปรีช�   จินรัตน์ 0-2431-3743-4 [115] 08-1925-0403
สว. พ.ต.ท. พรเทพ   พันธุ์พฤกษ์ 0-2431-3743-4 [115] 08-9810-0188

กองการสอบ  Admission Division
โทรศัพท์กลาง 0-2941-0979  โทรสารกลาง 0-2941-3661       Web Site : www.rcm.edupol.org

ผบก. พล.ต.ต. ศุภรักษ์   ไชยลังกำรณ์ 0-2941-3589 09-8426-6134
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดุลย์   ดรุณเพท 0-2941-0926 08-1138-3636
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สมศรี   วุฒิเจริญกิจ 0-2941-3491 08-9450-4839
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชูช�ติ    เหลืองประเสริฐ 0-2941-3725 08-1457-1818

ฝ่ายอ�านวยการ 

ผกก. พ.ต.อ. ภูมิธัช   โฆษิตวนิชพงศ์ 0-2941-0979 [104] 09-7996-9519
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพล   สิต�นนท์ 0-2941-0979 [104] 09-4851-5558
สว. พ.ต.ท.หญิง สุวิไล   พันธุ์เพ็ง 0-2941-0979 [104] 08-3866-2833
สว. พ.ต.ท. โกศล   วิสิทธิ์ 0-2941-0979 [101] 08-5901-4955
สว. พ.ต.ท. อ�วัศ  รักยงค์ 0-2941-0979 [102] 08-5553-3457

ฝ่ายแผนการสอบ 

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ด�รณี   แจ้งไพร 0-2941-1928 08-1306-5276
รอง ผกก. พ.ต.ท. ธีรยุทธ์   สัจจสวัสดิ์ 0-2941-1928 08-1917-5519
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิช�ญ   จุ่นทองแท้ 0-2941-1928 08-1553-7651
สว. พ.ต.ท. ชัชพงศ์   ส้มเช้� 0-2941-1928 08-6889-6541
สว. พ.ต.ท.หญิง จ�รุวรรณ   นุชชม 0-2941-1928 08-5241-2344
สว. พ.ต.ท. โอม   ศังขจันทร�นนท์ 0-2941-1928 08-1402-9608
สว. พ.ต.ต. นิธิธรรม   ศุน�ลัย 0-2941-1928 08-9204-6313

ฝ่ายจัดการสอบ 

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์อิศร�   ตันติวัฒน� 0-2941-0979 [109] 08-1987-7267
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช�ญกิจ   รุ่งศรีทอง 0-2941-0979 [109] 08-1837-6542
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง วรรณ์ลด�   พริณุส�รโยธนิ 0-2941-0979 [109] 08-1826-1232
สว. พ.ต.ท.หญิง เรณู   ภู่สุวรรณ์ 0-2941-0979 [106] 08-1573-7078
สว. พ.ต.ท.หญิง ภัทร�วดี   สุขเจริญ 0-2941-0979 [106] 08-4090-2189
สว. พ.ต.ต.หญิง อโนทัย   วงษ์ประพันธ์ 0-2941-0979 [109] 08-2448-7016
สว. พ.ต.ต.หญิง กิตติม�   ชลัษเฐียร 0-2941-0979 [106] 08-1890-5399

ฝ่ายวิชาการสรรหา

ผกก. พ.ต.อ. ศุภชัย   ใจเย็น 0-2941-2698 [2251] 08-6989-8278
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อ�พ�ภรณ์   ปลื้มใจ 0-2941-2698 [2251] 08-9485-5115
สว. พ.ต.ท.หญิง จิร�พร   พ�นช�ตรี 0-2941-2698 [2251] 08-9670-9334
สว. พ.ต.ท. กฤษด�   ต�สระคู 0-2941-2698 [2251] 08-1772-0698
สว. พ.ต.ท. วีวัชระ   อุ้ยโสภ� 0-2941-2698 [2251] 08-6114-5909

กลุ่มงานอาจารย์ Instructor Group
โทรศัพท์กลาง  0-2941-1781, 0-2513-9371  โทรสารกลาง  0-2941-1782

Web Site : www.ins.edupol.org   E-mail : vrrjan@hotmail.com

อ�จ�รย์ (สบ 6) พล.ต.ต. สุรัตน์   อรุณฤกษ์ถวิล 0-2513-9371 08-9518-1614
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญงิ ประก�ยจนัทร์   สุนทรศร 0-2513-9371 08-6326-2663
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ธีระพงษ์   คล้�ยแก้ว 0-2513-9371 08-1487-6740
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง รัชนี   คงเจริญ 0-2513-9371 08-1489-8219
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง มันทน�   ม�ศศรี 0-2513-9371 08-1489-1052
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ก�รุณย์   บัวเผื่อน 0-2513-9371 08-1646-2010

กลุ่มวิชาทั่วไป

อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญงิ วไิลลกัษณ์   เตชะสวุรรณ� 0-2513-9371 08-1554-4116
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สุทธิชัย   สงค์อนุกูล 0-2513-9371 09-1721-8469
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง อชิต�   ต�ครู 0-2441-0101 08-6321-0555

กลุ่มวิชาบริหาร

อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง สุช�ด�   ทิมม�ศ 0-2513-9371 08-1920-4344
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญงิ สมรรัตน์   นรัินดรเกียรติ 0-2513-9371 08-9012-9933
อ�จ�รย์ (สบ 4) พ.ต.อ. นิมิต   ก�รปลูก 0-2513-9371 08-6677-9916
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   คงย� 0-2441-0101 08-7664-8812
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดวงฤดี   เอี้ยวสินทรัพย์ 0-2513-9371 08-9894-1223
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สุวัชโรบล   สโรบล 0-2513-9371 08-1566-6994

กลุ่มวิชาสืบสวน 

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ฤทธิรุจ   เขมะวนิช 0-2441-0101 08-4007-4512
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต. จักรกฤช   จงกลกิจ 0-2513-9371 08-1972-1759

กลุ่มวิชาสอบสวน

อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ. สุรศักดิ์   เล�หพิบูลย์กุล 0-2513-9371 09-7068-9927
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กลุ่มวิชากฎหมาย

อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ   วรช�ติเดช� 0-2513-9371 08-1492-0628
อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ก�นต์ชนก   บุญศิวนนท์ 0-2441-0101 08-5506-3777
อ�จ�รย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ศิริพร   ลบลำ้�เลิศ 0-2441-0101 08-5136-1102
อ�จ�รย์ (สบ 4) พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย   จรัสบุญประช� 0-2441-0101 08-1513-2675
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ภคัฐ์พชิ�   จนัทร์กระจ่�ง 0-2513-9371 08-1742-3021

กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม 

อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ยุทธพล   เติมสมเกตุ 0-2513-9371 08-9798-2912
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. สิทธิพงษ์   ศรีเลอจันทร์ 0-2513-9371 08-5134-5656
กลุ่มวิชาจราจร

อ�จ�รย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง จินด�   กลับกล�ย 0-2513-9371 08-1614-1227

กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ

อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. วัชรพงษ์   พนิตธำ�รง 0-2513-9371 08-1874-5292
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. สิทธิพัฒน์   เฉลิมยศ 0-2513-9371 08-3306-2552
งานอ�านวยการ

สว. พ.ต.ท. คณพัฒน์   พ�หุมันโต 0-2513-9371 08-6083-5151

บันทึก
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โรงเรียนนายร้อยตำารวจ 
Royal Police Cadet Academy

90 หมู่ 7 ตำ�บลส�มพร�น อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์กล�ง 0-3432-1009 โทรส�รกล�ง 0-3431-1106 

Web Site : www.rpca.ac.th          E-mail : info@rpca.ac.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบช. พล.ต.ท. ศักดำ  เตชะเกรียงไกร 0-3431-2003 [111] 08-1893-1999
รอง ผบช. พล.ต.ต. วิศิษฐ์  เอมประณีตร์ 0-3432-1494 [112] 08-9814-8383
รอง ผบช. พล.ต.ต. สุรพล  ศรีวงศ์ 0-3431-1811 [113] 08-1381-1201
นว.(สบ 2) ร.ต.อ. ภ�มธรรม์ ทิพรัตน์ 0-3431-2020 [141] 08-8752-3644

กองบังคับการอ�านวยการ	 General	Staff	Division
โทรศัพท์กลาง 0-3432-1009  โทรสารกลาง 0-3431-1106   IP : 607011

Web Site : www.rpca.ac.th   E-mail : Somnuk1974@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. โชค  เหมือนเสน 0-3431-2000 [115] 08-6810-1167
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธ�นินทร์  สุนทรสุทธิวัตร 0-3431-2002 [117] 08-1809-7714
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ก�ญจน�   แดงม�ดี 0-3431-2002 [116] 08-6619-6971

ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก

รอง ผกก. พ.ต.ท. อัมรินทร์   ทัพพะวัฒนะ 0-3431-1103 [126] 08-3908-0054
สว. พ.ต.ท. สุรัตน์  เทพรอด 0-3431-1103 [126] 08-3119-5788
สว. พ.ต.ท. ส�ยัณห์   ดิรัญเพชร 0-3431-1103 [126] 08-6655-1024

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผกก. พ.ต.อ. ส�ม�รถ   อยู่เจริญ 0-3432-1994 [121] 08-1336-8367
รอง ผกก. พ.ต.ท. อิสร�พันธ์   บุญเผย 0-3432-1994 [121] 08-6843-7142
สว.(กำ�ลังพล) พ.ต.ท.หญิง จรัสศรี   ศรีบุญขำ� 0-3432-1994 [121] 08-9836-1890
สว.(สวัสดิก�ร) พ.ต.ต. ณัฐนันท์  ขุนไกร 0-3431-2009 [404] 08-6694-1894

ฝ่ายคลัง

ผกก. พ.ต.อ.หญิง นลินภัสร์   วรรธนกันย์ 0-3432-2531 [133] 08-1837-1643
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง รัชณีย์กร  เทศมณี 0-3432-2531 [428] 08-1941-9216
สว.(พล�ธิก�ร) พ.ต.ท.หญิง สุภิญญ�   สิริโชดก 0-3432-2531 [124] 08-5813-3121
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี   ว่องกิตติกูล 0-3431-1104 [122] 08-5551-8137

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

ผกก. พ.ต.อ. ยงยุทธ   เรืองเดช 0-3431-2006 [107] 08-1942-1849
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รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุนันท์   ไทรกระจ่�ง 0-3431-2006 [108] 08-1970-5339
สว.(แผน) พ.ต.ต.หญิง  แก้วมณี  เปรมปรีสุข 0-3431-2006 [106] 08-5266-5956
สว.(งบประม�ณ) พ.ต.ท.หญิง กุนที   บุญสมบูรณ์ 0-3431-1108 [123] 08-9111-2817

ฝ่ายนิติการ

รอง ผกก. - 0-3431-2005 [127] -
สว.(นิติก�ร) พ.ต.ท. สุรชัย  เตรียมต� 0-3431-2009 [130] 08-4638-0234
สว.(วินัย) พ.ต.ต. บุญญฤทธิ์  สังข์กลมเกลี้ยง 0-3431-2005 [127] 08-9797-3279

ฝ่ายยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ผกก. พ.ต.อ. กฤต  แสงทอง 0-3431-2007 [132] 08-1533-2315
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกษม   วีระเสถียร 0-3431-2007 [132] 08-9501-5933
สว.(อ�ค�รสถ�นที่) พ.ต.ต. นัฐพร  สีด�ใหญ่ 0-3432-5477 [132] 08-0007-3370
สว.(รักษ�ก�รณ์) พ.ต.ท. ธิติพันธุ์  จีนประช� 0-3431-2009 [191] 08-1711-8355
สว.(สันทน�ก�ร) พ.ต.ท.หญิง ธนวรรณ  เทียมทะนง 0-3431-2009 [105] 09-2280-1031

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

สว. พ.ต.ท.หญิง จินตน�   บรรพตเสต 0-3432-5514 [210] 08-9811-0912

ฝ่ายโภชนาการ

ผกก. พ.ต.อ.หญิง มณทิพย์   พรหมชัยศรี 0-3432-2530 [134] 08-1689-6639
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศศลักษณ์  ภูริภัสสรกุล 0-3432-2530 [134] 08-5193-6598

ฝ่ายแพทย์

น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. อนุช�  ภู่ประทุม 0-3431-2008 [137] 08-1371-7153
สว. พ.ต.ท.หญิง สุจ�รี  บูรณ�ภ� 0-3431-2008 [137] 09-2282-7322

กองบังคับการปกครอง	 Cadet	Command	Division
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 [321]    โทรสารกลาง 0-3432-1496    IP : 607012

Web Site : www.cadet.rpca.ac.th     

ผบก. พล.ต.ต. ถนอม  มะลิทอง 0-3431-2009 [300] 08-1810-8883
รอง ผบก. พ.ต.อ. พัฒนินท์  นพจินด� 0-3431-2009  [301] 08-1820-1834
รอง ผบก. พ.ต.อ. จักรกฤษณ์  คุ้มรอบ 0-3431-2009  [302] 08-6882-8877
รอง ผบก. พ.ต.อ. จิรช�ติ  เจริญศรี 0-3431-2009  [303] 08-1302-8404
นว.(สบ 1) - 0-3431-2009  [318] -

ฝ่ายอ�านวยการ        โทรศัพท์กล�ง 0-3431-2009 [321]   โทรส�ร 0-3432-1496

ผกก. พ.ต.อ. ธงชัย  กีรติธรรม�กร 0-3431-2009  [332] 08-9243-3551
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ม�ดี  เพิ่มพิทย� 0-3431-2009  [328] 08-1422-7116
สว. พ.ต.ท.หญิง นฤมล  ทองใจ 0-3431-2009  [321] 08-9548-1384
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สว. - 0-3431-2009 [322,324] -

สว. - 0-3431-2009    [320] -

ฝ่ายปกครอง 1        โทรศัพท์กล�ง 0-3431-2017         โทรส�รกล�ง  0-3431-2017

ผกก. พ.ต.อ. นที  ไชย�นุพงศ์ 0-3431-2017 [331] 08-6335-8295

รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรกฤช  ชูคง 0-3431-2017 [310] 09-1718-2232

รอง ผกก. พ.ต.ท. สมพัฒน์  เภสัชช� 0-3431-2017 [308] 08-1497-2158

ผบ.ร้อย พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์  ผลเกิด 0-3431-2125 [311] 08-1915-3815

ผบ.ร้อย ร.ต.อ. วิทย์ธวัช  ทองไถ่ผ� 0-3431-2091 [312] 08-1736-8837

ผบ.ร้อย พ.ต.ท. สุรศักดิ์  สลีสองสม 0-3431-2018 [313] 08-6512-3557

ผบ.ร้อย พ.ต.ท. ศักยวิชญ์  จันทรสีหร�ช 0-3431-2123 [314] 09-5939-6391

สว. - 0-3431-2017 [310] -

ฝ่ายปกครอง 2        โทรศัพท์กล�ง 0-3431-2021 [315]  โทรส�รกล�ง  0-3431-2021

ผกก. พ.ต.อ. วิกร�นต์  ร�มโกมุท 0-3431-2021 [315] 08-1481-1408

รอง ผกก. พ.ต.ท. รัตน์ชัย  บูรณ�ภ� 0-3431-2021 [315] 09-2262-5015

ผบ.ร้อย พ.ต.ท. ภัทรพงศ์  เครือสุวรรณ 0-3431-2021 [315] 08-6667-7551

ผบ.ร้อย พ.ต.ท. นิรุจ  กะวะระพฤษ 0-3431-2021 [315] 08-7012-3346

ผบ.ร้อย ร.ต.อ. ณัฐวรรธน์  บุญม� 0-3431-2021 [315] 09-2261-7242

ผบ.ร้อย ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ  ผิวบัวคำ� 0-3431-2021 [315] 08-7971-9161

ฝ่ายปกครอง 3        โทรศัพท์กล�ง 0-2572-5206  โทรส�รกล�ง  0-2572-5237

ผกก. พ.ต.อ. สิริชัย   ทรัพย์ประเสริฐ 0-2572-5202 08-1818-8880

รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวัชรปกรณ์  วรเวสวุฑฒี 0-2572-5202 08-6889-5724

ผบ.ร้อย พ.ต.ท. ว�ยุภักษ์  วงศ์ศักดิรินทร์ 0-2572-5241 08-1886-5278

ผบ.ร้อย - 0-2572-5241 -

ผบ.ร้อย - 0-2572-5241

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  โทรศัพท์กล�ง 0-3431-2009 [305]  โทรส�รกล�ง 0-3432-1995

ผกก. พ.ต.อ.หญิง พนิด�  ผล�วัลย์ 0-3431-2009 [305] 08-1860-1328
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชัชรีย�  หล่อเจริญ 0-3431-2009 [306] 08-1753-7345
สว. พ.ต.ท.หญิง ภิรมย์  ผดุงวัย 0-3431-2009 [304]  08-9247-9075
สว. - 0-3431-2009 [304]  -

สว. - 0-3431-2009 [304]  -
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ศูนย์ฝึกต�ารวจ	 Police	Training	Center
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 [336]  โทรสารกลาง 0-3432-1601  IP : 607013

Web Site : www.rpca.ac.th        E-mail : policetraining.rpca@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. มนธน    ทิพย์จันทร์ 0-3431-2009 [333] 08-1945-7727
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวิทย์    แก้วกัลย� 0-3431-2009 [334] 08-1471-9649
รอง ผบก. พ.ต.อ. วินัย    บำ�รุงกิจ 0-3431-2009 [335] 09-0987-9871
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. เอกร�ช   ศะศินิล 0-3431-2009 [336] 08-7762-4400

กลุ่มงานการฝึกแบบต�ารวจ

ผกก. พ.ต.อ. สิริชัย   ม�สิลีรังสี 0-3431-2009 [327] 08-1732-4999
รอง ผกก. พ.ต.ท. จรูญ    บุญมี 0-3431-2009 [327] 08-7158-7485
สว. พ.ต.ท. กันตพงศ์    อุดมผล 0-3431-2009 [327] 09-7056-8156
สว. พ.ต.ท. อนุพงษ์    ลิ้มศิริ 0-3431-2009 [327] 08-7554-6388
สว. พ.ต.ท. จิรันธนิน   สุสัณฐิตพงษ์ 0-3431-2009 [327] 08-6889-5449

กลุ่มงานยุทธวิธีต�ารวจ

ผกก. พ.ต.อ. สุเมธ   สัทธ�ธรรมรักษ์ 0-3431-2009 [326] 08-5343-2238
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสน่ห์   เอี่ยมสำ�อ�งค์ 0-3431-2009 [326] 08-1917-3763
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อนัญญ�   เอกธำ�รงค์กุล 0-3431-2009 [326] 08-1984-7072
สว. พ.ต.ท. สุริย�   ม�กแก้ว 0-3431-2009 [316] 08-3003-8886
สว. พ.ต.ท. ธีระวิทย์   ทองเหลือง 0-3431-2009 [316] 09-1719-5353
สว. พ.ต.ต. มนต์ชัย    บุญชู 0-3431-2009 [326] 08-3646-6142

กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว

ผกก. พ.ต.อ. ธวัช    พงษ์สิงห์ 0-3431-2009 [443] 09-5953-2262
รอง ผกก. พ.ต.ท. ขจรสุข   รุม�คม 0-3431-2009 [443] 09-1954-5192
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ศุภณัฐ    คำ�สุข 0-3431-2009 [443] 08-1431-5433
สว. พ.ต.ท. พีรสิทธิ์   ทองหยวก 0-3431-2009 [443] 08-1426-4378
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุดใจ   เธียรวัฒน�นนท์ 0-3431-2009 [443] 08-9199-0286
สว. พ.ต.ท. ธรรมนิตย์   กองศิริ 0-3431-2009 [443] 08-5649-3163
สว. พ.ต.ต. ส�ธิต   ชลช�ญกิจ 0-3431-2009 [443] 09-0082-5741

ฝ่ายอ�านวยการ

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   เฮงที 0-3431-2009 [330] 08-1196-9779
สว.(ธุรก�รกำ�ลังพล) พ.ต.ท. ภ�ระเลิศ   พงษ์สุภ� 0-3431-2009 [380] 08-6615-3073

ศูนย์บรกิารทางการศกึษา	 Education	Service	Center
โทรศัพท์กลาง 0-3431-2009 [220]  โทรสารกลาง 0-3432-1493   IP : 607014

Web Site : http://es.rpca.ac.th/    E-mail : Es.rpca@gmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สมเดช   วุฒิเสถียร 0-3432-1493  [200] 08-9024-4404
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รอง ผบก. พ.ต.อ. ยุทธน�  สุทธิรัตน์ 0-3431-2009  [202] 08-7065-6769
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง อมรเทวี  เพิ่มพิทย� 0-3431-2009  [201] 08-1843-5566

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

ผกก. พ.ต.อ. ปัญญ�    ภูจำ�ป� 0-3431-2009  [205] 08-1921-2945
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง โอปอล    กิติกุล 0-3431-2009  [219] 08-1823-8175
สว.บริก�รเอกส�รและตำ�ร� พ.ต.ท. พีระศิลป์    ประส�นทอง 0-3431-2009  [205] 08-1440-0563
สว.เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� พ.ต.ท. สมช�ย    อิทธะรงค์ 0-3431-2009  [203] 08-1252-8761
สว.บริก�รก�รสอน พ.ต.ท.หญิง ภัทร�วรรณ    กว�งใส 0-3431-2009  [205] 08-3920-0086
สว.ทะเบียนวัดผล พ.ต.ท.หญิง ธิด�รัตน์    แสนแซว 0-3431-2009  [207] 08-6555-7872

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. สมพงศ์    อุท� 0-3432-5347  [216] 09-8829-9383
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิยด�    ชุนเกษ� 0-3432-5347  [216] 08-1404-5817
สว. พ.ต.ท. อิศร�วุธ    อ่อนน้อม 0-3432-5347  [216] 08-6322-4599

ฝ่ายบริหารวิจัย

ผกก. พ.ต.อ. ประพล    ศรีเอม 0-3431-1102 [407] 08-9918-9395
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กิจน�    สระทองคำ� 0-3431-1102 [407] 08-4110-4888
สว. พ.ต.ท.หญิง ฐิตินันท์    สติม�นนท์  0-3431-1102 [407] 08-1485-5109
สว. พ.ต.ท.หญิง รินทร์    เติมประยูร 0-3431-1102 [407] 08-5920-0008

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รอง ผกก. พ.ต.ท. ปิยวัฒน์    เกียรติก้อง 0-3431-2009 [214] 08-4752-0001
สว. พ.ต.ต. เปรมศักดิ์    เลิศสุริยะกุล 0-3431-2009 [214] 08-5468-4333

ฝ่ายบริหารและธุรการ

ผกก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ   กิติกุล 0-3431-2009 [221] 08-4122-3379
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนิษฐมณี   รักธรรม 0-3431-2009 [221] 08-6809-3555
สว. พ.ต.ท.หญิง สุวร�   คำ�พระบรี 0-3431-2009 [223] 08-5147-8499
สว. พ.ต.ท.หญิง พนิต�   ตุนอยู่เพชร 0-3431-2009 [224] 08-6626-3090

คณะต�ารวจศาสตร์	 Faculty	of	Police	Science
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     E-mail : Policescience2011@gmail.com

ส�านักงานคณบดี

ศ.(สบ 6)/คณบดี ตศ. พล.ต.ต. โสภณ   ศรีวพจน์ 0-3421-1966 [414] 08-1916-9446
ศ.(สบ 6)/รองคณบดี ตศ. พล.ต.ต.หญิง นัยนำ   เกิดวิชัย 0-3431-2025 08-7568-2929
ศ.(สบ 6)/รองคณบดี ตศ. พล.ต.ต. พงษ์สันต์   คงตรีแก้ว 0-3431-2025 [402] 08-1826-4191
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รอง ผกก. พ.ต.ท. ประม�ณ   ช�ติป่�สัก 0-3431-2025 [403] 08-1981-2099
สว. พ.ต.ท.หญิง ศรีจันทร์   ศรีนิล 0-3431-2121 [422] 08-7161-3723
สว. พ.ต.ท. นพดล   พุกเมือง 0-3431-2025 [421] 08-5816-2504
สว. พ.ต.ท. ประเสริฐ   อยู่ยอด 0-3431-2025 [426] 08-1256-5117

กลุ่มงานคณาจารย์

ศ.(สบ 6) พล.ต.ต. พิศำล  มุขแจ้ง 0-3431-2025 08-1409-3412
ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. วีรพล   กุลบุตร 0-3431-2025 08-6885-8462
ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. จักรพงษ์   วิวัฒน์ว�นิช 0-3431-2025 08-9813-7359
รอง ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ   ภักดีณรงค์ 0-3431-2025 08-9668-9895
รอง ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. กิตติ์ธนทัต   เลอวงศ์รัตน์ 0-3431-2025 08-4751-1188
รอง ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. อ�ญ�   สิงห์ไกร 0-3431-2025 08-1827-0841
รอง ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. นนท์วินิจ   เจริญนวชัย 0-3431-2025 08-1844-2693
รอง ศ.(สบ 5) พ.ต.อ. ทิวลิป   เครือม� 0-3431-2025 08-0203-2489
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง อณิญพิไล   เงินวิจิตร 0-3431-2025 08-6027-7919
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ธนพร   วุฒิกรวิภ�ค 0-3431-2025 08-1791-5807
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง อ�ภรณ์   ลิมะวิรัชพงษ์ 0-3431-2025 08-9003-2503
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง พรทิพย์   วงค์ผดุง 0-3431-2025 08-9511-9411
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ภูวดล   แสนพินิจ 0-3431-2025 08-2492-5345
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. จรัส   ธรรมธน�รักษ์ 0-3431-2025 08-9815-2244
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. เผด็จ   โชคเรืองสกุล 0-3431-2025 -
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. สหพัฒน์   หอมจันทร์ 0-3431-2025 08-1021-5132
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ปพัฒน์   วสุธวัช 0-3431-2025 08-1819-1293
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ชัชนันท์   ลีระเติมพงษ์ 0-3431-2025 08-1838-1919
รอง ศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ณัฐสกล   อรรจนสุพพัติ 0-3431-2025 08-0235-7731
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ฐนปกรณ์   พรหมมินทร์ 0-3431-2025 08-4160-1632
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ธนกฤต   ชูสังข์ 0-3431-2025 08-1801-6443
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง วิช�สิทธิ   สีหตุล�นนท์ 0-3431-2025 08-1341-2303
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. อมรฤทธิ์   คชกูล 0-3431-2025 08-3789-6359
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ศร�วุธ   โสมะเกษตริน 0-3431-2025 09-5907-7393
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง จิร�พร   พวงอินทร์ 0-3431-2025 09-7065-0390
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ก้องปิติ   อ่อนม�ก 0-3431-2025 08-0650-4991
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. อิทธิพล   สุขยิ่ง 0-3431-2025 08-1854-4399
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง กัญณิก�วรรณ   พึ่งเดชะ 0-3431-2025 08-1441-2731
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. พงศ์กุลธร   โรจน์วิรุฬห์ 0-3431-2025 08-1424-5554
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. ทัชชกร   ภูวดิษยคุณ 0-3431-2025 08-6329-9193
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ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. มีชัย    สีเจริญ 0-3431-2025 08-6007-4848
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทัดด�ว    โฉมลักษณ์ 0-3431-2025 08-2495-8846
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท. สิริพงศ์    สันทัดพร้อม 0-3431-2025 08-1579-1067
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท. พิพ�กษ์    เกียรติกมเลศ 0-3431-2025 08-6451-8919
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท. ธีสุทธิ์    พันธ์ฤทธิ์ 0-3431-2025 08-9106-2996
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท. เอนก    อะนันทวรรณ 0-3431-2025 08-9046-4434
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. ประสิทธิ์    นพก�ศ 0-3431-2025 08-6995-5235
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. พงษ์เทพ    จันทร์เจริญ 0-3431-2025 08-5665-1543
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กรรณิก�    กุกุดเรือ 0-3431-2025 08-7038-4398
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุพัตร�    อินทร์ถมย� 0-3431-2025 08-6397-8569
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท. สรรค์ชัย    โพธิสุวรรณ 0-3431-2025 08-6128-2728
อจ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธัญญรัตน์    ทิวถนอม 0-3431-2025 08-9898-2200
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. ดิฐภัทร    บวรชัย 0-3431-2025 08-1011-8008
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. บันดล    สุยะเพี้ยง 0-3431-2025 08-1621-9913
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร    นุชสำ�เนียง 0-3431-2025 08-6764-1553
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. วัชรพล    ศรีปักษ� 0-3431-2025 08-1628-0791
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บุตรี    จันทร์แจ่ม 0-3431-2025 08-9880-0314
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. กฤษณพงค์    พูตระกูล 0-3431-2025 08-2290-2425
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. วีระวัฒน์    วร�พันธ์ 0-3431-2025 08-5811-0395
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิพร    โกวิท 0-3431-2025 08-1445-2242
อจ.(สบ 2) พ.ต.ท. กฤษฎิ์     สถิตย์วัฒน�นนท์  0-3431-2025 08-5349-1114
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต. พิชศ�ล    พันธุ์วัฒน� 0-3431-2025 08-1905-6711
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต. พชร    สันทัด 0-3431-2025 08-1307-3355
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ภ�วิณี    เอกอภิญญ� 0-3431-2025 08-6900-7887
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต.หญิง บุญญ�ด�    ชัยนนทวัชร์ 03431-2025 09-2280-3926
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต. ธนันวัฒน์    ธีรพัฒน์ชญ�กุล 0-3431-2025 08-4117-5359
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต. พิพัฒน์    จันทร์รวม 0-3431-2025 08-4701-2288
อจ.(สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ เบญชญ�    เช�วน์โอภ�ส 0-3431-2025 08-9815-5945

คณะนติวิทิยาศาสตร์	 Faculty	of	Forensic	Science
โทรศัพท์กลาง 0-3431-1110  โทรสารกลาง  0-3431-1110

Web Site : www.forensic.rpca.ac.th/     E-mail : Rpcafs@gmail.com

ส�านักงานคณบดี

ศ. (สบ 5 ) คณบดี พ.ต.อ.หญิง พัชรำ    สินลอยมำ  0-3431-1110 [453] 08-1826-3932
รอง ศ.(สบ 4 ) รอง คณบดี พ.ต.อ. วรธัช   วิชชุว�ณิชย์ 0-3431-1110 [412] 06-1156-4951
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุรีย์    วงศ์ศิริกุล   0-3431-1110 [412] 08-9013-2158
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สว. พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ   กำ�จัดภัย 0-3431-1110 [409] 08-3986-6026

สว. พ.ต.ท.หญิง วงเดือน   มุ่งชู 0-3431-1110 [412] 08-1640-8298

กลุ่มงานคณาจารย์

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ. วรวุฒิ   ชุมวรฐ�ยี 0-3431-1110 [412] 08-5191-6078

ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท. สุรัตน์   ส�เรือง 0-3431-1110 [412] 08-6667-0255

ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท. สฤษดิ์   สืบพงษ์ศิริ 0-3431-1110 [412] 08-1005-2054

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริมงคล   กล้�ปร�บศึก 0-3431-1110 [412] 08-6445-4951

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ธรรมภรณ์   ธนวฒัน์วงศธร 0-3431-1110 [412] 08-2655-6694

อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กนกพร   แสนแก้ว 0-3431-1110 [412] 08-1169-8588

อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. ธิติ   มห�เจริญ 0-3431-1110 [412] 09-9195-4321

อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต. นรินทร์   เพชรทอง 0-3431-1110 [412] 08-2893-7238

คณะสังคมศาสตร์	 Faculty	of	Social	Science
โทรศัพท์กลาง 0-3431-1109  โทรสารกลาง 0-3431-1109

Web Site : http://social.rpca.ac.th/     E-mail : ssrpca@gmail.com

ส�านักงานคณบดี

ศ.(สบ 6) คณบดี พล.ต.ต. ชูชำติ  ศิวกำญจน์ 0-3431-1109 [447] 08-1938-0077
รศ.(สบ 5 ) รอง คณบดี พ.ต.อ.หญิง บุณย�พร  ป�นดิษฐ 0-3431-1109 [448] 08-6165-1942
รอง ผกก. พ.ต.ท. เสมอ  แสนสุข 0-3431-1109 [415] 08-6796-9689
สว. พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช  ศรีสร�นุกรม 0-3431-1109 [452] 08-1934-3522

กลุ่มงานคณาจารย์

รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ  สุริยะฉ�ย 0-3431-1109 [451] 08-9910-5243

รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ณหทัย   ตัญญะ 0-3431-1109 [411] 08-5664-0660
รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง นิศ�   บุนน�ค 0-3431-1109 [411] 08-1880-6472
รศ.(สบ 5) พ.ต.อ. นพรุจ  ศักดิ์ศิริ 0-3431-1109 [411] 08-1611-1333
รศ.(สบ 4) พ.ต.อ. โสรัตน์  กลับวิล� 0-3431-1109 [411] 08-9155-7797
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สมหวัง   โอช�รส 0-3431-1109 [451] 08-6388-6383

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุภ�วิต�  ภูติอนันต์ 0-3431-1109 [411] 08-3494-8648

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สมวดี   ไชยเวช 0-3431-1109 [411] 08-9885-7329

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ทองคำ�  ชุนเกษ� 0-3431-1109 [411] 08-1294-0705

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. บุญช่วย  เฉลิมจรัสกุล 0-3431-1109 [411] 08-9549-4229

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ไกรวุฒิ  วัฒนสิน 0-3431-1109 [411] 08-6624-4488



รร.นรต.

770 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัคสกุล  น�คจู 0-3431-1109 [451] 08-1847-8928
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ วร�ภรณ์   เตชะสวุรรณ� 0-3431-1109 [411] 08-1805-9555
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อโนม�   โรจน�พงษ์ 0-3431-1109 [451] 08-4123-4017
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัทร�ภรณ์   จูฬะปิตะ 0-3431-1109 [451] 08-1488-8346
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นริสร�   เครือสุวรรณ 0-3431-1109 [451] 08-6997-3503
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง คมจิตร   ไชยโย 0-3431-1109 [451] 08-1905-3074
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นิรมล   ชื่นสงวน 0-3431-1109 [411] 08-1205-1808
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต. เสกสัณ   เครือคำ� 0-3431-1109 [451] 08-1759-1506
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ประวิส�ข์   แย้มชื่น 0-3431-1109 [411] 08-1899-5165

ส�านักเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบรกิาร
Office	of	Information	Technology	and	Academic	Resources
โทรศัพท์กลาง 0-3432-5996  โทรสารกลาง 0-3432-5996

Web Site : http://itar.rpca.ac.th/   E-mail : itar@rpca.ac.th

รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉลองเกยีรต ิ โรจน์ปัญญ�คปุต์ 0-3432-5996 [439] 08-5370-8757

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผกก. พ.ต.อ. นิวัชชัย  หิรัญสถิตย์ 0-3432-5996 [441] 08-9110-0643
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพรัตน์  เหมรัตน์ 0-3432-5996 [212] 08-9533-6789
สว. พ.ต.ท. รณยุทธ  นภ�โชติ 0-3433-5996 [212] 08-3244-7883

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ผกก. พ.ต.อ. สอ�ด  ช้อนทอง 0-3433-5996 [438] 08-1626-2213

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ พูลพลบ 0-3433-5996 [438] 08-6545-1144

สว. พ.ต.ท. ฐิตวันต์  อ�จธรรม 0-3433-5996 [438] 08-9177-4056

สว. พ.ต.ต. อัศว์ณุต  แสงทองดี 0-3433-5996 [438] 08-1942-6889

ฝ่ายวิทยบริการ

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทน�  อินต๊ะแก้ว 0-3433-5996 [232] 08-1812-1828

สว. พ.ต.ท.หญิง จีร�ภ�  พิมพ์ศรีกลำ่� 0-3433-5996 [231] 09-0552-1132

ฝ่ายบริหารและธุรการ

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กรุณ�  อุปผล 0-3432-5996 [439] 09-4017-3655

สว. พ.ต.ท. พิสิษฐ์สรรค์  ศรีสองเมือง 0-3432-5996 [439] 08-1259-4949

สว. พ.ต.ท. นำ�พล  ทองภูสวรรค์ 0-3432-5996 [439] 08-5909-1433
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ส�านักประกันคุณภาพการศกึษา	 Office	of	Educational	Quality	Assurance
โทรศัพท์กลาง/โทรสารกลาง  0-3431-2035

Web Site : http://qa.rpca.ac.th     E-mail : qrpca@gmail.com

รอง ผบก. พ.ต.อ. อภิช�ติ   ช่วงสุวนิช 0-3431-5350 [228] 08-1829-6133

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

ผกก. พ.ต.อ. วีร์  จิระรัตนวรรณ 0-3431-5350 [215] 08-5155-2541
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุรีย์รัตน์   ทศวงศ์ช�ย 0-3431-5350 [215] 08-1942-8546

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล

ผกก. พ.ต.อ. ไพศ�ล   สุรีย์พงษ์ 0-3431-5350 [416] 08-3822-6963
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จินตน�   นิ่มนวล 0-3431-5350 [416] 08-5377-7555

ฝ่ายบริหารและธุรการ

สว. พ.ต.ท. ณัฐฐโภคิน   เหลืองลักษมี 0-3431-2035 [208] 09-5664-6356

ส�านักเลขานุการ	 Office	of	the	Secretary
โทรศัพท์กลาง 0-3431-1105  โทรสารกลาง 0-3431-1106 

Web Site : www.rpca.ac.th   E-mail : yotinpan@gmail.com

รอง ผกก. พ.ต.ท. โยธิน  ปั้นประดับ 0-3431-1105 [120] 08-9177-9790
สว. พ.ต.ท. มหรรฆพันธุ์  เพียงปร�ชญ์ 0-3431-1105 [120] 08-6648-6868
สว. พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์  แก้วสะอ�ด 0-3431-1099 [125] 08-0489-4895

ส�านักสภาการศกึษาและส่งเสรมิกจิการ	 Office	of	Education	Council	and	Affairs	Promotion
โทรศัพท์กลาง 0-3432-1498  โทรสารกลาง 0-3432-1498 

Web Site : www.rpca.ac.th    E-mail : sapapolice@gmail.com

รอง ผกก. พ.ต.ท. ตติยเดช   ธรรมโชติ 0-3432-1498  [109] 08-9678-4342
สว. พ.ต.ท.หญิง อรนิตย์   ส่งบุญ 0-3432-1498  [109] 08-4005-2331

บันทึก
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โรงพยาบาลตำารวจ

Police  General  Hospital

492/1 ถนนพระรามที่ 1  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์กลาง  0-2207-6000  โทรสารกลาง  0-2207-6000

สำานักงานแพทย์ใหญ่ โทรศัพท์กลาง  0-2207-6005 โทรสารกลาง 0-2207-6005

Web Site : www.policehospital.go.th

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ส�ำนักงำนนำยแพทย์ใหญ่ (สบ 8)
พตร. พล.ต.ท. สมบูรณ์   ตันตระกูล 0-2207-6000 [6001] 08-1922-0505
รอง พตร. พล.ต.ต. โชติกร   สีมันตร 0-2207-6000 [6314] 09-1772-7772
รอง พตร. พล.ต.ต. ทรงชัย   สิมะโรจน์ 0-2207-6000 [6223] 09-1772-8089
รอง พตร. พล.ต.ต. วิฑูรย์   นิติวร�งกูร 0-2207-6000 [6015] 09-1772-8189
รอง พตร. พล.ต.ต. ชนินทร์   ชะโยชัยชนะ 0-2207-6000 [6854] 09-5787-9365
ผบก.ประจำ� พล.ต.ต.หญิง ณุตตม�   ชว�ลเวชกุล 0-2207-6000 [6244] 09-1772-8009
ทันตแพทย์(สบ 6) พล.ต.ต. กษพล   กองเกียรติกุล 0-2207-6000 [6006] 08-6988-8707
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต. ว�รินทร์   วชิรปัญญ�นุกูล 0-2207-6000 [6006] 08-1844-6411
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต. ธน�   ธุระเจน 0-2207-6000 [6313] 08-1612-3393
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต. วัชรพงษ์   ศิวเวชช 0-2207-6000 [6006] 08-1374-9259
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต. นพศักดิ์  ภูวัฒนเศรษฐ 0-2207-6000 [6243] 08-1420-5887
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต. สุรพล  เกษประยูร 0-2207-6000 [6686] 08-1302-0330
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต.หญิง น�เรศ  วงศ์ไพฑูรย์ 0-2207-6000 [6006] 08-1319-3277
น�ยแพทย์ (สบ 6) พล.ต.ต. กิตติพงษ์   สุวัธนเดช� 0-2207-6000 [6006] 08-9165-2204
ผบก. พล.ต.ต.หญิง สิริพร   วิทย�นุกูล 0-2207-6000 [6177] 09-1889-8091
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง คนึงนิจ  สิงห์ไกร 0-2252-6000 [6261] 08-9121-0087
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง นัทธมน   แสนยินดี 0-2207-6000 [6225] 08-4649-5349
ผกก.ประจำ� พ.ต.อ.หญิง จ�รุณี   ถมสุวรรณ 0-2207-6000 [6238] 08-1927-7447
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ด�ร�รัตน์  หงษ์ทอง 0-2207-6000 [6015] 08-5557-2238
นว.(สบ 2) พ.ต.ท. พรรณช�ติ   อุดมพรรษ� 0-2207-6000 [6870] 08-1645-7491
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ร.ต.ต.หญิง ศรีสกุล   นันทะย�วงศ์ 0-2207-6000 [6255] 08-9008-8516



รพ.ตร.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 773

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ

กองบังคับกำรอ�ำนวยกำร General Staff Division 
โทรศัพท์กลาง  0-2207-6028   โทรสารกลาง  0-2252-5918

ผบก. พล.ต.ต. พรชัย   ไทยแท้ 0-2207-6028 [6027] 08-1732-1733
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญงิ อบุลทพิย์ ปัทมสงิห์ ณ อยุธย� 0-2207-6028 [6516] 08-1580-2795
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง กรรณิก�   น�คเกิด 0-2207-6024 [6023] 08-9152-2468
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง บุญเอื้อ   พิมลศิริ 0-2207-6028 [6024] 08-6611-6128
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง สุนีย์   รุจิระยรรยง 0-2207-6028 [6214] 08-9825-3087
นว.(สบ 1) ร.ต.ท.หญิง จุฑ�ทิพย์   สุวภ�พ 0-2207-6028 [6394] 08-9763-1717

ฝ่ายธุรการก�าลังพล  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6039  โทรส�รกล�ง  0-2253-8824

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ ภทัร�ภรณ์   อิม่เจรญิกลุ 0-2207-6031 [6031] 08-6364-3764
รอง ผกก. พ.ต.ท. กฤษณพงศ์   กฤษณสุวรรณ 0-2207-6029 [6029] 08-1558-7833
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เจติย�   แสงทน 0-2207-6030 [6030] 09-1564-1422
สว. (ทพ.1) พ.ต.ท.หญงิ สนุทร ี  วชัระเกียรติศกัดิ์ 0-2207-6035 [6035] 08-5913-9393
สว. (ธร.) พ.ต.ต.หญิง ชลิด�   อุปัญญ์ 0-2207-6039 [6039] 08-6888-7317
สว. (ทพ.2) พ.ต.ต. ฉัตรชัย   ยูป�นนท์ 0-2207-6035 [6035] 08-1846-8450
สว. (สก.) ร.ต.อ.หญิง รัชด�ภรณ์   กระถินทอง 0-2207-6034 [6034] 08-6640-0961

ฝ่ายเวชระเบียน  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6348  โทรส�รกล�ง  0-2207-6348

ผกก. พ.ต.อ. อดิศักดิ์   เมฆ�อภิรักษ์ 0-2207-6348 [6643] 08-1296-9409
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปิยอร   คงวุธ 0-2207-6267 [6267] 09-0960-4329
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมพงษ์   ส�ธิตพิเคร�ะห์ 0-2207-6349 [6349] 08-9828-6130
สว. พ.ต.ท. ปริญญ�   คำ�เบ้�เมือง 0-2207-6350 [6350] 09-2259-1155
สว. พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�   ตั้งทัพพ์ปภ� 0-2207-6286 [6286] 09-1698-6761
สว. พ.ต.ท.หญิง สวิชญ�   ตะนะวิไชย 0-2207-6348 [6348] 09-3525-4959

ฝ่ายยุทธศาสตร์  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6045  โทรส�รกล�ง  0-2207-6045

ผกก. พ.ต.อ. ส�โรช   พลพินิจ 0-2207-6047 [6047] 08-1407-0667
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุด�   ขวัญอยู่ 0-2207-6247 [6247] 08-7986-2299
สว.(ยุทธศ�สตร์) พ.ต.ท.หญิง สุธิด�   ตัณฑดิลก 0-2207-6045 [6045] 08-9054-2211
สว.(นโยบ�ยและแผน) พ.ต.ท.หญงิ เดไลล่�ล์   บญุญ�ชลสนิธุ์ 0-2207-6048 [6048] 08-1565-9163
สว.(ประช�สัมพันธ์) พ.ต.ท. วงศ์ชญ�น์   ศรีสวัสดิ์ 0-2207-6032 [6032] 08-0454-8955

ฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6075  โทรส�รกล�ง  0-2252-8690

ผกก. พ.ต.อ. นพรัตน์   สีนวลสด 0-2207-6075 [6075] 08-1683-6200
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิฑูรย์     กันณะ 0-2207-6458 [6458] 08-1343-5883
รอง ผกก. พ.ต.ท. สังเวียน   สิทธิเมือง 0-2207-6069 [6069] 08-1909-5117
สว.(จัดห� 1) พ.ต.ท. บุญยศ    โชคท่�พระ 0-2207-6071 [6071] 08-6826-4699
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สว.(จัดห� 2) พ.ต.ท. จิร�เดช   ป�นแย้ม 0-2207-6068 [6068] 08-1696-8680
สว.(คลังพัสดุ) พ.ต.ท.หญิง สุนิส�  เกื้อกูลส่ง 0-2207-6074 [6074] 08-9920-2811
สว.(คุณลักษณะเฉพ�ะ) พ.ต.ท.หญิง ณณัฏฐิ์ฐ� น้อยบุรี 0-2207-6526 [6526] 08-9761-5559

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6064  โทรส�รกล�ง  0-2207-6064

ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุจินด�   วงศ์บุญรอด 0-2207-6064 [6065] 08-9777-0101
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมเนตร์   ดัดใจเที่ยง 0-2207-6064 [6064] 08-6983-2038
สว. พ.ต.ท. สมศักดิ์   ดวงผุยทอง 0-2207-6064 [6064] 08-2999-8044
สว. พ.ต.ท. สุพจน์   ฉิมม่วง 0-2207-6063 [6063] 08-6375-3321

ฝ่ายกฎหมายและวินัย  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6000 ต่อ 6689  โทรส�รกล�ง  0-2252-1308

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ม�นี   ขจรไชยกูล 0-2207-6000 [6041] 08-9479-2505
รอง ผกก. พ.ต.ท. มิ่งพันธ์   ฉัตรวชิระวงษ์ 0-2207-6000 [6769] 08-9169-7544
สว.(กฎหม�ย) ร.ต.อ. ดำ�รงพล  คุณ�นพรัตน์ 0-2207-6000 [6040] 08-7085-8778
สว.(คดี) พ.ต.ท.หญิง ณชัจกัษณ์   บญุศักด์ิเลิศ  0-2207-6000 [6770] 09-0102-1191
สว.(วินัย) พ.ต.ท.หญิง สุช�รัตน์   คำ�ภีร�นนท์ 0-2207-6000 [6688] 08-3839-5659

ฝ่ายงบประมาณ  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6043  โทรส�รกล�ง  0-2207-6306

ผกก. พ.ต.อ.หญิง วร�ภรณ์   ประกอบผล 0-2207-6042 [6042] 08-1812-8077
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิติม�   ส�ยสุวรรณ 0-2207-6203 [6203] 08-1806-4035
สว. พ.ต.ท.หญิง ปัทม�พร   หอมกรุ่น 0-2207-6043 [6043] 08-9915-7335
สว. พ.ต.ท.หญิง ทิพย์ธิด�   เภกะนันทน์ 0-2207-6305 [6305] 08-6888-9618

ฝ่ายการเงิน   โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6049  โทรส�รกล�ง  0-2207-6052

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ศรินทร  เลิศบูรพ� 0-2207-6050 08-9895-4143
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุพร  ขำ�อ่อน 0-2207-6051 08-1619-1426
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ขวัญเรือน  โพด�พล 0-2207-6049 08-1859-6229
สว. พ.ต.ต.หญิง สุวิมล  รักช�ติ 0-2207-6054 09-4451-4962
สว. พ.ต.ต.หญิง รัชด�  หุณฑสุต 0-2207-6052 08-3815-5123
สว. พ.ต.ท.หญงิ ปริญญ�ภรณ์ อภยัพลช�ญ 0-2207-6055 09-4663-6199
สว. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์  เอี่ยมวสันต์ 0-2207-6056 09-2386-9039
สว. พ.ต.ท.หญิง เอกสุปวีณ์  ช�ตินักรบ 0-2207-6053 08-6346-8796

ฝ่ายฝึกอบรม  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6046  โทรส�รกล�ง  0-2252-1312

ผกก. พ.ต.อ.หญงิ ธญัลักษณ์   ชวศิเจรญิวงศ์ 0-2252-1312 [6046] 08-9450-4691
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤต�   โพนทอง 0-2252-1312 [6046] 08-1732-3270
สว. พ.ต.ท.หญิง ณสุร�งค์   ศรีวิลัย 0-2252-1312 [6046] 08-1870-8899
สว. พ.ต.ท. กฤษณะ   ก้�มสันเทียะ 0-2252-1312 [6046] 08-1361-5976
สว. พ.ต.ท. บุญธรรม   ทองสมนึก 0-2252-1312 [6240] 08-1844-5242
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วทิยำลัยพยำบำลต�ำรวจ   Police Nursing College 
โทรศัพท์กลาง  0-2207-6085   โทรสารกลาง  0-2251-3958

Web Site : www.nurse.police.go.th   

ผบก. พล.ต.ต. ชนินทร์   สุดโนรีกูล 0-2207-6076 [6076] 09-1772-8398
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญงิ นงเย�ว์   สมพทิย�นรุกัษ์ 0-2207-6078 [6078] 08-1356-7062
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง กรรณิก�   เกตุนิล 0-2207-6078 [6077] 08-9160-6142
นว.(สบ 1) ร.ต.อ. ธีรพงศ์   ใจอ�รีรอบ 0-2207-6083 [6083] 08-0925-4693

ฝ่ายอ�านวยการ  

ผกก. พ.ต.อ. วร�วุธ   เจียมสุข 0-2207-6080 [6080] 08-1831-2828
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยอนันต์   คุ้มภัย 0-2207-6086 [6086] 08-6600-2322
สว.(ธุรก�ร) พ.ต.ท.หญิง น�ตย�   นิลวงศ์ 0-2207-6088 [6088] 08-6628-5540
สว.(ก�รเงิน) พ.ต.ท. ธนสิษฐ์   ธนเศรษฐ์สุธี 0-2207-6087 [6087] 08-1699-9528

ฝ่ายพัฒนา 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง ปภ�ณชุด�   สุทธิแพทย์ 0-2207-6098 [6098] 08-9138-7509
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรชัย   แก้วพิกุล 0-2207-6097 [6097] 08-5155-7235
สว. พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   สุขม�ก 0-2207-6097 [6097] 08-6980-1335
สว. พ.ต.ท.หญิง จิระพัชร์   หวังสุข 0-2207-6097 [6097] 08-3123-2352

ฝ่ายพัฒนา 2

ผกก. พ.ต.อ. พงศธร   อุไรรักษ์ 0-2207-6089 [6089] 08-1837-1191
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกอร   เกรียงไกรวศิน 0-2207-6087 [6087] 08-9121-2973
สว. พ.ต.ท.หญิง เนตรตร�   คชเชนทร์ 0-2207-6090 [6090] 08-4351-6455
สว. พ.ต.ท.หญิง กัญญ�   ทองแดง 0-2207-6090 [6090] 08-9770-2043

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุม�ลี   ว�จ�สิทธิศิลป์ 0-2207-6096 [6096] 08-1207-6325
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ประภ�พรรณ   เปลีย่นแก้ว 0-2207-6096 [6096] 08-6386-0098
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปรียพร   วิศ�ลบูรณ์ 0-2207-6096 [6096] 08-2325-5962

ภาควิชาหลักการพยาบาล (ลพ.)

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ปร�ณี   เสนีย์ 0-2207-6091 [6091] 08-3906-5527
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร   เกษโกมล 0-2207-6091 [6091] 08-9009-4538
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นวลลออ   ทวิชศรี 0-2207-6091 [6091] 08-9152-0839
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุชัญญ์ญ�   มูลจันที 0-2207-6091 [6091] 08-7494-1444
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง เขมิก�   ป�ห� 0-2207-6091 [6091] 08-1269-8333

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (พอ.)

รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ศิริม�   เขมะเพชร 0-2207-6093 [6093] 08-9061-4606
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ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สถ�พร   กล�งค�ร 0-2207-6093 [6093] 08-1296-0319
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รจน�ถ   หอมดี 0-2207-6093 [6093] 08-1450-4175
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ธิด�รัตน์   แสงรุ่ง 0-2207-6093 [6093] 08-9031-8893

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (พศ.)

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สรุย์ีวรรณ   ภรูปัิญญ�คณุ 0-2207-6092 [6092] 08-9535-1519
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี   รัตนม�ล�วงศ์ 0-2207-6092 [6092] 08-6382-8876
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง อ�รญ�   โถวรุ่งเรือง 0-2207-6092 [6092] 08-1924-1180
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชลด�   ดิษรัชกิจ 0-2207-6092 [6092] 08-1930-5561
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ปุณย�รัตน์   หัตถกี 0-2207-6092 [6092] 08-1804-4801
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ปริญญ�   แก้วสงค์ 0-2207-6092 [6092] 08-9115-1091

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ก�นด�มณี   พ�นแสง 0-2207-6095 [6095] 08-9897-9450
ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ไฉไล   เที่ยงกมล 0-2207-6095 [6095] 08-1584-1863
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เน�วนิจ   พึ่งจันทรเดช 0-2207-6095 [6095] 08-1319-5744
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   จันทนพ 0-2207-6095 [6095] 08-9673-6323
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์   กีรติภควัต 0-2207-6095 [6095] 08-1207-7223

ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ (พน.)

รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ลักขณ�   แพทย�นันท์ 0-2207-6100 [6100] 08-5482-0802
รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์   วุฒิกุล 0-2207-6095 [6095] 08-1838-6073
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิส�   สุนทรม�ลัย 0-2207-6100 [6100] 08-1301-2706
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   สุขสวัสดิพร 0-2207-6100 [6100] 08-1932-3588
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ   สีม�รักษ์ 0-2207-6091 [6091] 08-1829-9734
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สิว�ภรณ์   เจริญวงศ์ 0-2207-6100 [6100] 08-6778-9991

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์  (พจ.)

รศ.(สบ 5) พ.ต.อ.หญิง สุรัมภ�   รอดมณี 0-2207-6094 [6094] 08-1454-7581
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ฐิต�   ศรีภ� 0-2207-6083 [6083] 08-1640-1051
อ�จ�รย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   คงมั่น 0-2207-6094 [6094] 08-5060-6627
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชุติม�   ฮ�กิม 0-2207-6094 [6094] 08-7814-3434
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ก�นด�   สุขม�ก 0-2207-6094 [6094] 08-7032-0969

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (พช.)

ผศ.(สบ 4) พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ   ภูส�หัส 0-2207-6093 [6093] 08-9816-4130
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมสุข   ภ�ณุรัตน์ 0-2207-6093 [6093] 08-1376-8822
ผศ.(สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี   ธัชศฤงค�รสกุล 0-2207-6093 [6093] 08-9110-7622
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พัชรี   กระจ่�งโพธิ์ 0-2207-6093 [6093] 08-1830-0072
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท. ภ�สกร   เนตรทิพย์วัลย์ 0-2207-6093 [6093] 08-5075-5855
อ�จ�รย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วิถี   ธุระธรรม 0-2207-6093 [6093] 08-1902-3270
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สถำบันนติเิวชวทิยำ Institute of Forensic Medicine
โทรศัพท์กลาง  0-2207-6108-10  โทรสารกลาง  0-2652-4647    Web Site :  www.ifm.co.th 

ผบก. พล.ต.ต. พรชัย   สุธีรคุณ 0-2207-6105 08-1615-7450
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภวัต   ประทีปวิศรุต 0-2207-6106 09-2426-1951
รอง ผบก. พ.ต.อ.หญิง ปิยมน   สุนทร�ภ� 0-2207-6107 08-1820-5658
นว.(สบ 1) ร.ต.ท. สิรภพ   ใจโพธิ์ 0-2207-6114 09-0991-4828

ฝ่ายอ�านวยการ

ผกก. พ.ต.อ. จำ�เริญ   ลุสวัสดิ์ 0-2207-6119 08-9144-8834
รอง ผบก. พ.ต.ท.หญิง จินตน�   ภูมิโคกรักษ์ 0-2207-6118 08-1659-9945
สว. พ.ต.ท. ชยพัทธ์   ศรีสวัสดิเตโชดม 0-2207-6120 08-5488-5758
สว. พ.ต.ท. นพรัตน์   จุติรัตนะ 0-2207-6120 09-0567-6906

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล

น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. พัฒน�   กิจไกรล�ศ 0-2207-6108-10 [2201-2202] 08-6332-8166
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ปิยพงษ์   สุตส�ครเย็น 0-2207-6108-10 [2201-2202] 08-1374-7015

กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 4) พ.ต.อ. ว�ที   อัศวุตม�งกุร 0-2207-6108 [4114] 08-1899-6959
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง หทัยชนก   บุญญฤทธิ์ 0-2207-6108 [4112] 08-1829-8715
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปัทม�    เหลืองวุฒิวงษ์ 0-2207-6108 [4113] 08-5088-4187
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง จิตติม�   เลิศชัยพร 0-2207-6108 [4113] 08-4066-8845
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์  ศิลขันธ์ 0-2207-6108 [4113] 08-9074-1548

กลุ่มงานนิติพยาธิ

น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. พิสิฐ   ธรรมสุริยะ 0-2207-5104 08-1497-7965
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. สุพิไชย   ลิ่มศิวะวงศ์ 0-2207-5104 08-1172-0331
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. วิรุฬห์   ศุภสิงห์ศิริปรีช� 0-2207-5104 08-1639-5635
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. ปกรณ์   วะศินรัตน์ 0-2207-2203 08-1626-9261
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณปภัช   ณัฏฐสุมน 0-2207-5104 09-2426-1596
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ภ�วพันธน์   ดุลยพฤกษ์ 0-2207-5104 08-9449-5518
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. วิรัช   เที่ยวม�พบสุข 0-2207-3101-3 08-3155-6494
ช่�งภ�พก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สรยุทธ   ปุสสะ 0-2207-2104 08-3035-3523
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. รพีพงศ์   ดีนวลพะเน�ว์ 0-2207-3101-3 08-1448-1911

กลุ่มงานพิเศษ

ผกก. พ.ต.อ. ฉัตรชัย   คำ�วิลัย 0-2652-4644 08-6369-2656
รอง ผกก. พ.ต.ท. สันต์ธร     โตไทยะ 0-2652-4644 08-1371-8542
สว. พ.ต.ท. พีระพัฒน์   ล�ภลมูล 0-2652-4644 08-1726-5154
สว. พ.ต.ท. ชุมกฤษฎิ์   โวห�ร 0-2652-4644 08-6392-1537



รพ.ตร.

778 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
กลุ่มงานพิษวิทยา

เภสัชกร (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง นันทน�   ทองระอ� 0-2207-6108 [3204] 08-9766-0082
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท. วชิรวิชญ์   ตั้งธน�นุวัฒน์ 0-2207-6108 [3206] 08-1914-9398
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธีรินทร์   สินไชย 0-2207-6108 [3205] 08-1627-0332
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัทรพร   ชดช้อย 0-2207-6108 [3201] 09-0987-9262
เภสัชกร (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ภัทรมณ   ยงพ�นิช 0-2207-6108 [3201] 08-1870-7068
เภสัชกร (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์  พรหมหิต�ธร 0-2207-6108 [3201] 08-9492-1215
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ยสุด�ม�  ชัยม�ด 0-2207-6108 [3103] 09-2906-6117
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ส�ยธ�ร   สุขเกษม 0-2207-6108 [3201] 08-1919-5135

โรงพยำบำลดำรำรัศม ี Dararassamee Hospital
101 หมู่ 1 ต�าบลริมใต้ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์กลาง 0-5329-7207, 0-5329-9167  โทรสารกลาง 0-5329-7385

Web Site : www.dararusamee/ hospital police.com     E-mail : darahospital@hotmail.com

ผบก. พล.ต.ต. สมชัย   ตรีมธุรกุล 0-5329-9168 [400] 08-6393-2374

นายแพทย์/ห้องตรวจโรค

น�ยแพทย์ (สบ 5) หน. พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ   ทรัพย์ขำ� 0-5329-7207 [113] 08-6919-4055
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. แสวง   เที่ยงใจ 0-5329-7207 [112] 08-9955-0779
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. นิมิตต์   อุตม� 0-5329-7207 [120] 08-9435-4350

งานรังสีวิทยา

นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ช�ตรี   ศรีระพงษ์ 0-5329-7207 [108] 08-1681-4908

งานห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ฉันทน�   เที่ยงใจ 0-5329-7207 [101] 08-4150-2979
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรรณรด�   กันเงิน 0-5329-7207 [101] 08-1666-1758
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วดี   ศรีสุภ� 0-5329-7207 [406] 09-3162-6154

งานทันตกรรม

ทันตแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ชุลีรัตน์   สงคศิริ 0-5329-7207 [106] 08-9634-4846

หน.สายงานบริการ

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภ�รดี   ปิยะพันธุ์ 0-5329-7207 [109] 08-1896-9549

งานผู้ป่วยนอก

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กรกมล   หยงสต�ร์ 0-5329-7207 [102] 08-1784-7876
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพชรสุด�   เริงจ�รุพันธ์ 0-5329-7207 [102] 08-4150-7833
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สิริลักษณ์   วิสิฐศิริกุล 0-5329-7207 [102] 08-7673-7881

งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ญ�นิก�   โตคำ�นุช 0-5329-7207 [200] 08-3568-6504



รพ.ตร.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 779

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
หน่วยจ่ายกลางและโรงครัว

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรไท   แดงช�ติ 0-5329-7207 [117] 08-1922-4169

หน.งานพยาบาล

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ก�บแก้ว   สุภ�ชนะ 0-5329-7207 [200] 08-9701-1519

งานผู้ป่วยใน

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สภุ�พรรณ   สิรอิดุมศกัดิ์ 0-5329-7207 [115] 08-6667-0542
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ นพวรรณ   เอีย่มสพุรรณ 0-5329-7207 [200] 08-6918-3659
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   ล�บุตรดี 0-5329-7207 [200] 08-9825-3324
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ภัชร�พร   เกยงค์ 0-5329-7207 [101] 08-9513-8779

หน.สายงานพัฒนาคุณภาพ

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�จรีย์   อินเจริญ 0-5329-7207 [300] 08-1034-6425

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   คุ้มพร้อม 0-5329-7207 [300] 08-9701-4718

งานการเงิน, งานธุรการและงานพัสดุ

สว. พ.ต.ท.หญิง รำ�แพน   วัดนก 0-5329-7207 [407] 09-2442-6159

หน.สายงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�วัลย์   ธรรมเขตต์ 0-5329-7207 [404] 08-1366-6958

งานส่งเสริมสุขภาพต�ารวจ

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   หงษ์พักตร์ 0-5329-7207 [404] 08-6617-3379
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิริภรณ์   ก�ญจนมุสิก 0-5329-7207 [404] 08-3153-9193

โรงพยำบำลนวุตสิมเด็จย่ำ  The Princess Mother Navuti Hospital
1279 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์กลาง 0-2279-4457    โทรสารกลาง 0-2279-4463

Web Site : www.pgh.go.th     E-mail : navuti_pcu@hotmail.com

นำยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ธนิต   จิรนันท์ธวัช 0-2279-4457 [201] 08-9667-7822
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อดิศักดิ์   ติ๊บหน่อ 0-2279-4457 [170] 08-1752-1880
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. วีรภัต   บุญธรรมติระวุฒิ 0-2279-4457 [170] 08-6383-9981
ทันตแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ธญัญะสภุ�งค์   ก�ญจนศุภศริิ 0-2279-4457 [177] 08-1990-4055
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ฐิติพร   วงษ์จรรย� 0-2279-4457 [166] 08-9144-8834
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณภ�ด�   ขำ�มั่น 0-2279-4457 [136] 09-2296-5990
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ก�ญจน�   ข�วแม้นจันทร์ 0-2279-4457 [223] 08-1914-4246
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เนตรเพชรรสัมิ ์ตระกลูบญุเนตร 0-2279-4457 [111] 08-1918-6838
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท. ธงชัย   คงเพ็ชร์ศักดิ์ 0-2279-4457 [223] 08-1440-3943
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พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สวิ�รกัษ์   อรรถสกลุวงค์ 0-2279-4457 [1021] 08-1952-3215
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์   พุ่มพวง 0-2279-4457 [111] 08-5064-0234
สว. พ.ต.ท. เช�วลิต   พิทักษ์วงศ์ 0-2279-4457 [223] 08-6899-2346

กลุ่มงำนในสังกัด โรงพยำบำลต�ำรวจ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6000 ต่อ 6721  โทรส�รกล�ง  0-2652-5033
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ   บุนน�ค 0-2207-6000 [6721] 08-1560-8629
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญงิ ก�นต์พชิช�  สทุธสิตัย�รักษ์ 0-2207-6000 [6721] 08-1440-5811
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ยอดขวัญ   อภิกุลช�ตกิิจ 0-2207-6000 [6721] 08-9148-0552
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. โสภณ   พรกุลวิไล 0-2207-6000 [6721] 08-1618-6841
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วีนัส   ตันอ�รีย์ 0-2207-6000 [6721] 08-6694-4364
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง อรรัตน์   นครชัย 0-2207-6000 [6721] 08-6864-3333
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง กุลภัทร   ศรีสมทรัพย์ 0-2207-6000 [6721] 08-1684-4342

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด   โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6000   โทรส�รกล�ง  0-2207-6215
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. สุพล   จงพ�ณิชย์กุลธร 0-2207-6143 [6143] 09-7045-6462
นักจิตวิทย� (สบ 4) พ.ต.อ. วินัย   ธงชัย 0-2207-6144 [6144] 08-9147-4402
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี   ธีระวงศ์ไพศ�ล 0-2207-6143 [6143] 08-4429-2624
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ดลนภ�   รัตน�กร 0-2207-6143 [6143] 08-9944-7204
นักจิตวิทย� (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง นิภ�พร   คำ�อั้น 0-2207-6144 [6144] 08-3685-4678
นักจิตวิทย� (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง อรณิช�   ห�ส�สน์ศรี 0-2207-6144 [6144] 08-1661-4641

กลุ่มงานชีวเคมี   โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6149  โทรส�รกล�ง  0-2207-6149
นกัเทคนคิก�รแพทย์ (สบ 5) หวัหน้� พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต์   บูรณสมภพ 0-2207-6148 [6148] 09-9269-5452
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ   ดีอินทร์ 0-2207-0000 [6420] 08-1804-8075
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมพร   ศรีทองพิมพ์ 0-2207-6000 [6420] 08-1930-3624
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุด�วดี   ระลึกฤ�เดช 0-2207-6000 [6428] 08-9450-7566
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ลลิษ�   หลิมศิโรรัตน์ 0-2207-6000 [6420] 08-9533-7670
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กิติย�ภรณ์   พูนน�รถ 0-2207-6000 [6429] 08-3178-1279
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 2) พ.ต.ท. ยงยุทธ   พันโท 0-2207-6000 [6420] 08-5141-3660
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อำ�น�จ   กลำ่�เอม 0-2207-6195 [6195] 08-1911-2541
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มันทน�   วงค์ตะวัน 0-2207-6000 [6429] 08-6649-5356
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปรีย�   ศิริพันธ์ 0-2207-6196 [6196] 08-4154-4337
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ปฐวี  ง�มเลิศ 0-2207-6000 [6420] 08-4534-5454
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. เฉลิมพล   เนียมหอม 0-2207-6000 [6429] 08-9488-9252
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. กิตติพงษ์   สวงนวงศ์ 0-2207-6000 [6429] 08-5108-0110
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. วิศิษฏ์   อ่อนเรือง 0-2207-0000 [6420] 08-9986-4546
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร   นนต�นอก 0-2207-6000 [6428] 08-1737-2399

กลุ่มงานตา   โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6136    โทรส�รกล�ง  0-2252-7139
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญงิ สวุรรณ ี  วฒุณิรงค์ตระกลู 0-2207-6136 [6136] 08-1611-5943
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. เช�วรัช   สมแก้ว 0-2207-6136 [6136] 08-1974-2271
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น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. อนุสรณ์   รัตนพ�ณิชย์กิจ 0-2207-6136 [6136] 08-1828-0811
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. สรรเพ็ชญ์   บุณยวณิชย์ 0-2207-6136 [6136] 08-1622-9948
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. กฤษณะ   พงศกรกุล 0-2207-6136 [6136] 08-6788-7317
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ์ 0-2207-6136 [6136] 08-1847-1868
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชนกน�ถ   สุวรรณรัตน์ 0-2207-6136 [6136] 08-1859-0742
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุชย�   ก่อวนิช 0-2207-6136 [6136] 08-1845-2774
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุร�งคณ�   ตรงธรรม 0-2207-6136 [6136] 08-1925-2002

กลุ่มงานทันตกรรม  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6000  โทรส�รกล�ง  0-2652-5032
ทันตแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ.หญงิ รพีพรรณ    โชคสมบัติชัย 0-2207-6000 [6754] 08-9135-8152
ทันตแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. บุรี   รัตนสุวรรณ 0-2207-6000 [6742] 08-1722-0103
ทันตแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. พิมล   บำ�รุง 0-2207-6000 [6744] 08-1639-3473
ทันตแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์   วณิชโยบล 0-2207-6000 [6744] 08-1668-0200
ทันตแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง วสุ   เทพช�ตรี 0-2207-6000 [6744] 08-1634-6245
ทันตแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. นันทชัย   กุศลศิลป์วุฒิ 0-2207-6000 [6751] 08-4101-8083
ทันตแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุณฑริก�   สุวรรณเวโช 0-2207-6000 [6975] 08-1616-8219
ทันตแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุธิช�   วงศ�โรจน์ 0-2207-6000 [6750] 08-1006-9797
ทันตแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิตริณี   เกียรติบูรณกุล 0-2207-6000 [6750] 08-1920-9222
ทันตแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศศลักษณ์   ดวงอัมพร 0-2207-6000 [6749] 08-1987-0122
ทันตแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปัญจม�พร   ช�ตะคุณ 0-2207-6000 [6750] 09-1448-8944
ทันตแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. นรินทร์   เจนยุทธน� 0-2207-6000 [6751] 09-0987-5466
ทันตแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง วันวิส�ข์   น�มมวงษ์ 0-2207-6000 [6751] 08-6205-2658

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  โทรศัพท์กล�ง 0-2207-6301 โทรส�รกล�ง 0-2252-7260
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. บุณยรัสน์   พุกกะเวส 0-2207-6301 [6301] 08-1837-9459
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. อนุช�   ภู่ประทุม 0-3431-2008 [137] 08-1371-7153
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ประพันธ์   ผ�แก้วมณี 0-2207-6301 [6301] 08-1804-0608
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. เกริกกมล   แย้มประยูร 0-2207-6217 [6217] 08-5133-3655
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. บันเจิด   ฐิต�ภิวัฒนกุล 0-2279-4457 [111] 08-1444-0543
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. นิเวศ   สิงห์วงษ์ 0-2207-6217 [6217] 08-1374-7055
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ชินันดร   พุธ�น�นนท์ 0-2207-6948 [6948] 08-6320-4586
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. อัครภพ   ตั้งสำ�เริงวงศ์ 0-2207-6301 [6301] 08-1832-4822
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. กวิน   อิสริยะโอภ�ส 0-2207-6301 [6301] 08-5061-9528
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ณัชช�   ธนกิจสมบัติ 0-2207-6301 [6301] 08-2499-2111
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญงิ พลอยแก้ว   ตณัฑ์แสงง�ม 0-2207-6301 [6301] 08-1323-5713
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญงิ อภิชญ�   แสงก�ญจนวนชิ 0-2207-6301 [6301] 08-9090-9944

กลุ่มงานพยาธิวิทยา  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6193   โทรส�รกล�ง  0-2207-6194
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. อนันต์   สุวรรณเทวะคุปต์ 0-2207-6192 [6192] 08-1813-1040
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ ผก�วรรณ   ชนะชยัสวุรรณ 0-2207-6153 [6153] 08-9124-4840
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. เอกสิทธิ์  หงส์แก้ว 0-2207-6152 [6152] 08-9797-6261
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สุรชัย   จันทะว�รีย์ 0-2207-6153 [6153] 08-6777-0600
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นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัตน�   เทพศิริ 0-2207-6153 [6153] 08-3786-6134
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กิตินภ�   นภ�กร 0-2207-6197 [6197] 08-5154-7456
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประมวล   ทรงกิจ 0-2207-6197 [6197] 08-4139-7499
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กัลย�ณี   แสงสุข 0-2207-6153 [6153] 08-9119-1589
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปิยะรัตน์   เลิศตระกูล 0-2207-6197 [6197] 08-3997-8997
นักเทคนิคก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ศุภรด�   อิงคนันท์ 0-2207-6153 [6153] 09-1780-9592

กลุม่งานเภสชักรรม  โทรศพัท์กล�ง 0-2207-6000  ต่อ  ธรุก�ร 6212, 6211, 6210, 6209  โทรส�รกล�ง 0-2207-6211
เภสัชกร (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. อนุสรณ์  เจียมพิทักษ์วงษ์ 0-2207-6209 08-5161-9474
เภสัชกร (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ศิริพร  จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 0-2207-6212 09-0969-4715
เภสัชกร (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง วร�ภรณ์  วินัยสุรเทิน 0-2207-6210 08-9686-2828
เภสัชกร (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ชิดพรรณ  พุฒิพิสิฐเชฐ 0-2207-6104 08-9693-2007
เภสัชกร (สบ 4) พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์  บริสุทธิ์สุนทร 0-2207-6655 08-1870-1645
เภสัชกร (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ สุภ�รัตน์   ปัญญ�ปัตโชโต 0-2207-6211 08-1685-6612
เภสัชกร (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง วิล�วัณย์   นันทมงคล 0-2207-6213 08-1496-7647
เภสัชกร (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ มณีรัตน์   ด่�นวรรณพงศ์ 0-2207-6363 08-7366-4658
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รังษี   วงษ์บุญหนัก 0-2207-6207 08-1934-2436
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรรณี  สุโขยะชัย 0-2207-6206 08-5357-0345
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เบญจวรรณ    ร�ชตนะพันธุ์ 0-2207-6157 08-8650-8005
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ศศวิรรณ    ศลิป์ประกอบ 0-2207-6699 08-5242-2571
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ วชิร�ภรณ์   ปรญิญ�นสุรณ์ 0-2207-6574 09-1498-4836
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี   ประสงค์ 0-2207-6392 08-1916-5786
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธ�รทิพย์   คงค�ทอง 0-2207-6453 08-9450-4189
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปิยภิรมณ์  ศรีวรน�ถ 0-2207-6664 08-9229-4442
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท. วุฒินันท์  ชำ�นิยันต์ 0-2207-6207 08-1936-2070
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ กมลทพิย์   วงศ์ทพิย์ไพบูลย์ 0-2207-6206 08-1614-4445
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศศิวิมล   อ�นุภ�พเดช� 0-2207-6206 08-9666-6073
เภสัชกร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อลิศร�   แสงวิรุณ 0-2207-6213 08-5914-4546
เภสัชกร (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์   น�คเสน 0-2207-6088 08-1928-7374
เภสัชกร (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สวรส   อัศณีทิพย์กุล 0-2207-6213 08-1154-1449

กลุ่มงานโภชนาการ   โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6234    โทรส�รกล�ง  0-2207-6234 
โภชน�กร (สบ 4) หัวหน้� พ.ต.อ.หญงิ ภิญญด�    ม�นะวชัรเดช 0-2207-6233 [6233] 08-5816-5971
โภชน�กร (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศร�วรณ์   คชโสภณ 0-2207-6234 [6234] 08-9770-4061
โภชน�กร (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พิล�สินี   ชป�รังษี 0-2207-6234 [6234] 08-9234-4331
โภชน�กร (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชนพัฒน์   วีระโสภณ 0-2207-6234 [6234] 08-4916-4454
โภชน�กร (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พรินทร์ด�   หอมยก 0-2207-6656 [6656] 08-9789-5556

กลุ่มงานรังสีวิทยา  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6000 ต่อ 6610   โทรส�รกล�ง  0-2652-5036
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ.หญิง นิรมล   ปัณฑวนันท์ 0-2207-6000 [6183] 08-1636-2661
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ชัญญ�   ภมรศิริ 0-2207-6000 [6610] 08-4757-0303
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เส�วพกัตร์   โรจนแพทย์ 0-2207-6000 [6610] 08-1854-1071
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น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. สง่�   ปัทมฤดี 0-2207-6000 [6610] 08-1557-3669
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ แก้วต�   ฤกษ์รตันวร�พร 0-2207-6000 [6610] 08-1376-2767
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ศิริชัย   บุญชิต 0-2207-6000 [6610] 08-6787-8239
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. พิษณุรักษ์   อินละคร 0-2207-6000 [6610] 08-1261-7425
นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ วัลลภ�พร   ใหม่แก้วไพศ�ล 0-2207-6000 [6729] 08-9699-4153
นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ เกศน ี  ปัญญ�วงศ์สถ�พร 0-2207-6000 [6610] 08-9798-8090
นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิร�ภรณ์   อิทธิย�วุฒิ 0-2207-6000 [6730] 08-7830-9500
นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริพรชัย   ใหญ่ยิ่ง 0-2207-6000 [6571] 08-3188-0676
นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัฐวดี   องอ�จ 0-2207-6000 [6928] 08-1381-3726
นักรังสีก�รแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. ภูวกร  พรมนิกร 0-2207-6000 [6789] 09-4670-6543

กลุม่งานวสิัญญวีทิยา  โทรศัพท์กล�ง   0-2252-1607, 0-2207-6000 [6965]   โทรส�รกล�ง 0-2252-1607
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ.หญิง นันทิย�   สุจิรัตนวิมล 0-2252-1607 [6965] 08-1345-2199
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธน�วรรณ   ม�เซโด  0-2207-6000 [6965] 08-9449-0280
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รภ�พรรณ   ฉลอง 0-2207-6000 [6965] 08-9796-2942
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นำ้�ฝน   อัศวโรจน์พงษ์ 0-2207-6000 [6965] 08-1654-1351
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ธีรยุทธ   อินทปัญญ์ 0-2207-6000 [6965] 08-9924-3466
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง พิชญ�   ดีประเสริฐวิทย์ 0-2207-6000 [6965] 08-0907-3770
พย�บ�ล (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง รุจี   เทียนชุมพันธ์ 0-2207-6000 [6965] 08-6884-9090
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง กฤษณ�   ศรีสวัสดิ์ 0-2207-6000 [6939] 08-6614-9798
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง บุญยัง   ชัยศิริรัตน์  0-2207-6000 [6252] 08-9786-3804
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ณช�ด�   เนินไสว 0-2207-6000 [6965] 08-6996-5511
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง เส�วลักษณ์   วงศ์แป้น 0-2207-6000 [6965] 08-1774-2697
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   เพ็งม�ล� 0-2207-6000 [6965] 08-1559-6921
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กฤติย�   เห่งน�เลน 0-2207-6000 [6965] 08-1816-9945
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จันทน�   น�คฉ�ย 0-2207-6000 [6252] 08-5366-6622
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จันทนี   เกียรติโพธ� 0-2207-6000 [6627] 08-1259-2878
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จ�รุวรรณ   เปียทอง 0-2207-6000 [6965] 08-4162-4455
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิพิรญ�ณ์   ศิลปกร 0-2207-6000 [6965] 08-1566-6464
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ด�รณี   พันธ์ศรี 0-2207-6000 [6322] 08-8366-4395
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นภ�พร   บัวผัน 0-2207-6000 [6965] 08-1842-0239
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นัคมน   นิ่มนวล  0-2207-6000 [6965] 08-1910-3764
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นันทวัน   สูงดี 0-2207-6000 [6965] 08-9450-4155
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์   สมเกียรติ 0-2207-6000 [6939] 08-1803-5918
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรรณชลิต�  นิสยันต์ 0-2207-6000 [6965] 08-1633-1702
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มณฑ�   บุรีเจริญ  0-2207-6000 [6965] 08-1616-4142 
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   วิวิธสิริ 0-2207-6000 [6322] 08-1648-8097
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   พงศ์สุวรรณ 0-2207-6000 [6627] 08-1639-2772
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ว�สิน ี  พรเบญจภักด์ิกลุ  0-2207-6000 [6965] 08-9883-3269
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุธีร�   สุม�นัส  0-2207-6000 [6627] 08-9489-5463
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  สืบเส�ะ 0-2207-6000 [6965] 08-9669-3097
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมปอง   โชคศิริ 0-2207-6000 [6965] 08-8494-5959
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง หนึ่งฤทัย   สุขเกษม 0-2207-6000 [6965] 08-9486-1111
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จินด�พร   ล�กวงษ์ 0-2207-6000 [6965] 08-1922-3996
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นวนันท์   สรวมศิริ 0-2207-6000 [6965] 08-9893-9044
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิไลพร   นันทพงศ์ศิริ 0-2207-6000 [6965] 08-6907-9453
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ว�รุลี   ไชยวงศ์ 0-2207-6000 [6965] 08-9996-6262
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ   สันป่�แก้ว 0-2207-6000 [6965] 08-1935-5499
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�   สุนทรบูรณสุข 0-2207-6000 [6965] 08-1699-7413
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กรรณกิ�ร์   ภทัรประภ�พงษ์ 0-2207-6000 [6965] 08-6044-4894
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นันท์ลภัส   วีรธันยวัชร์ 0-2207-6000 [6965] 08-4637-6868
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พิสมัย   ปฏิสัมภิท�กุล 0-2207-6000 [6965] 08-1487-0732
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ศศกิ�ญจน์   จันทร�พพิฒัน์ 0-2207-6000 [6965] 08-1778-5742
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 3) พ.ต.ท. สุวัฒน์   ปัญจสกุลวงศ์ 0-2207-6000 [6965] 08-1632-2993
นักวิทย�ศ�สตร์ (สบ 2) พ.ต.ท. ยงยุทธ  พันโท 0-2207-6431 [6149] -

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6217-8   โทรส�รกล�ง  0-2207-6217
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. มณฑล   สมตระกูล 0-2207-6217 [6217] 08-1171-8738
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. เอกลักษณ์   ดีรุ่งโรจน์ 0-2207-6217 [6217] 09-0961-8989
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง พัชรีวรรณ   วิเศษสุมน 0-2207-6217 [6217] 08-9511-1195
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จ�รุณี   ทิพย์พญ�ชัย 0-2207-6217 [6217] 08-9616-1931
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. กฤษฎ�   ตันติไพบูลย์วงศ์ 0-2207-6217 [6217] 08-1761-3381
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ธนพงษ์   วีระประเสริฐศักดิ์ 0-2207-6217 [6217] 08-1446-6589
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ รชัณนั   ชนิกลุกจินวิฒัน์ 0-2207-6217 [6217] 09-8274-9330

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6293   โทรส�รกล�ง  0-2207-6293
น�ยแพทย์ (สบ 5)  หัวหน้� พ.ต.อ.หญิง กัตติก�   ภูมิพิทักษ์กุล 0-2207-6000 [6293] 08-6069-8078
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ธนินทร   สมนึก 0-2207-6000 [6293] 08-5070-9339 
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง 0-2207-6000 [6293] 08-4426-0765
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 5) พ.ต.อ. ประพันธ์   กองมงคล 0-2207-6000 [6299] 08-1441-5980
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 4) พ.ต.อ. กิตติ   ทะประสพ 0-2207-6000 [6872] 08-9987-1800
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปิ่นทิพย์   จิรรัตน์นันท์ 0-2207-6000 [6294] 08-9881-9858
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท. สุพจน์   พุ่มพฤกษ์ 0-2207-6000 [6294] 08-9523-3883
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิภ�   ก�ญจนถวัลย์ 0-2207-6000 [6298] 08-1867-9811
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท. นำ�ชัย   ทรงศิลป์ 0-2207-6000 [6296] 08-1776-9009
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรวรินทร์    ใจกล้� 0-2207-6000 [6294] 08-1922-5979
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เพ็ญทพิ�   เล�หตรี�นนท์ 0-2207-6000 [6294] 08-1921-1812
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท. สุรศักดิ์   จิระพรชัย 0-2207-6000 [6872] 08-1772-0927
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธัญพร   กิจบำ�รุง 0-2207-6000 [6294] 08-1000-0818
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ภัสสรี   โตนวล 0-2207-6000 [6294] 08-1825-4822
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ป�ริม�     จำ�ลองรักษ์ 0-2207-6000 [6294] 08-4144-6676
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง พรรษรัตน์   จ�รุรัตนกุล 0-2207-6000 [6294] 08-4012-2596
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง อรอนงค์   อุทัย 0-2207-6000 [6299] 08-5684-6226
นักก�ยภ�พบำ�บัด (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง กรุณ�    ศรีทองอ่อน 0-2207-6000 [6596] 08-5990-8548
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กลุ่มงานศัลยกรรม  โทรศัพท์กล�ง  0-2652-5306  โทรส�รกล�ง  0-2652-5306
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. ไพบูลย์   เจียมอนุกูลกิจ 0-2207-6000 [6955] 08-1658-1054
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ทวีศิลป์   เวชวิท�รณ์ 0-2207-6000 [6955] 08-1353-8367
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. พงศ์ธร   สุโฆสิต 0-2207-6000 [6955] 08-1812-0636
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. สุเทพ   พัชรตระกูล 0-2207-6000 [6955] 08-6619-1357
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. โสภณรัชต์   สิงหจ�รุ 0-2207-6000 [6955] 08-9110-8415
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ส�ม�รถ   ม่วงศิริ 0-2207-6000 [6955] 08-1611-7121
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. กิตติ   ชีวะอิสระกุล 0-2207-6000 [6955] 08-6889-5050
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. ณัฏฐพงษ์   กุลสิทธิจินด� 0-2207-6000 [6955] 08-1804-0464
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. บัญช�   ชีวะอิสระกุล 0-2207-6000 [6955] 08-1647-0118
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. จุมพฎ   อุรุพงศ� 0-2207-6000 [6955] 08-6977-1446
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   จรรย�พูน 0-2207-6000 [6955] 08-1874-7897
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. สรวิชญ์   วิจิตรพรกุล 0-2207-6000 [6955] 08-1821-6501
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ธวัชชัย   กลิ่นสุคนธ์ 0-2207-6000 [6955] 08-1751-1074
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. อัสพล   ตันตะร�วงศ� 0-2207-6000 [6955] 08-4464-7223
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. อัครพร   ดีประเสริฐวิทย์ 0-2207-6000 [6955] 09-1708-7573
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. ศักด�   ช�ญวณิชยชัย 0-2207-6000 [6955] 08-1826-1860
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ชนะ   จงโชคดี 0-2207-6000 [6955] 08-6976-9976
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ขวัญชัย   ล�วัลย์วงษ์ 0-2207-6000 [6955] 08-2457-4855
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. สุรัติ   กิตติศุภพร 0-2207-6000 [6955] 08-1921-2102
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. วรเทพ  กิจทวี 0-2207-6000 [6955] 08-4517-8727
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. วรัญญู  จิร�มริทธิ์ 0-2207-6000 [6955] 08-1947-7672
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง เส�วนีย์   กิจอุดมรัตน์ 0-2207-6000 [6955] 08-6821-9694

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6356  โทรส�รกล�ง  0-2255-7792
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. ไพบูลย์   มะระพฤกษ์วรรณ 0-2207-6356 [6356] 08-6600-9979
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. แดน   สุวรรณะรุจิ 0-2207-6356 [6356] 08-1487-0373
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ธัญลักษณ์  ธุดี 0-2207-6356 [6356] 08-6336-6330
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. โชคชัย   เหล่�อ�รยะ 0-2207-6356 [6356] 08-1724-7613
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   อินทร์ทรีย์วงศ์ 0-2207-6355 [6355] 08-2227-6173
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัสพร   บูรณะวงศ์ 0-2207-6355 [6355] 08-4669-4569
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จีระสันต์   ตุพิม�ย 0-2207-6355 [6355] 08-6979-3353
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัคดิษย์   กะรัต 0-2207-6355 [6355] 08-7718-8135
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท. จีระพันธุ์   สุขสวัสดิ์วงษ์ 0-2207-6108 [2201] 08-7935-2563
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วิจิตร�   แสนรัตน์ 0-2207-6268 [6268] 08-7935-2563
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ผก�ม�ศ   เครือเนียม 0-2207-6268 [6268] 08-8008-0708

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6187-88   โทรส�รกล�ง  0-2652-5317
นักสังคมสงเคร�ะห์ (สบ 5) หวัหน้� พ.ต.อ.หญิง จิรวัส   ฉัตรไชยสิทธิกูล 0-2207-6000 [6929] 08-5172-2719
นักสังคมสงเคร�ะห์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ชุติม�   พันธุ 0-2207-6187 [6188] 08-9778-4800
นักสังคมสงเคร�ะห์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อุษ�   บุญเปี่ยม 0-2207-6187 [6188] 08-2455-0007
นักสังคมสงเคร�ะห์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริม�   ชวะโนทัย   0-2207-6187 [6188] 08-6333-1855
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นักสังคมสงเคร�ะห์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วิภ�   พงศ์จันทร์วิไล 0-2207-6187 [6188] 08-6069-2499
นักสังคมสงเคร�ะห์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ว�ริณี   ขันธสิทธิ์ 0-2207-6187 [6188] 08-1291-8504
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6369  โทรส�รกล�ง  0-2251-7755
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. เสรี  ธีรพงษ์ 0-2207-6369 [6369] 08-1318-8320
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. วีรวัฒน์  วิภ�ตวิทย์ 0-2207-6369 [6369] 08-1810-1933
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ดนุกฤต  กลัมพ�กร 0-2207-6369 [6369] 08-6644-6161
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. สุขสันต์  กอแพร่พงศ์ 0-2207-6369 [6369] 08-6067-5325
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์  ธนชัยวิวัฒน์ 0-2207-6369 [6369] 09-4964-5415
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ รววิรรณ  เจยีมอนกุลูกจิ 0-2207-6369 [6369] 08-0999-1484
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรพินท์  รัตนพันธมณี 0-2207-6369 [6369] 08-1802-6736
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศรลด�  ธเนศวร 0-2207-6369 [6369] 08-1620-7464
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. เกรียงไกร  สิทธิดิลกรัตน์ 0-2207-6369 [6369] 08-9815-1895
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี  บูรณวัฒน�โชค 0-2207-6369 [6369] 08-6885-1494
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. สุภวิชช์   ธ�ร�ภูมิ 0-2207-6369 [6369] 08-1932-9072
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. อรัณ  ไตรต�นนท์ 0-2207-6369 [6369] 08-1888-3639

กลุ่มงานหู คอ จมูก  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6136  โทรส�รกล�ง  0-2252-7139
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. วิชัย   ลีวรรณนภ�ใส 0-2207-6136 [6136] 08-1583-4353
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. โชคชัย   เกษมไพบูลย์สุข 0-2207-6136 [6136] 08-1922-2525
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   วชิรกิติกุล 0-2207-6136 [6136] 08-1944-7082
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง กฤษณ�   ไทยทอง 0-2207-6136 [6136] 08-6309-2796
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง สุภ�ภรณ์   บุญชิต 0-2207-6136 [6136] 08-3373-3344
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ขวัญนภ�   ซุนเฟื่อง 0-2207-6136 [6136] 08-5010-3345
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง จันทิม�   ชัฏไพศ�ล 0-2207-6136 [6136] 08-4917-8444

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โทรศัพท์กล�ง  0-2253-5836, 0-2207-6000 [6948]  โทรส�รกล�ง  0-2253-5836
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. พีระชัย   ดำ�รงค์ว�นิช 0-2207-6000 [6948] 08-1554-9719
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. สรวุฒิ   เหล่�รัตนวรพงษ์ 0-2207-6000 [6948] 08-1640-2370
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. คเณศ   บุญเกษมสันติ 0-2207-6000 [6948] 08-1446-2204
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. วัชรินทร์   พิภพมงคล 0-2207-6000 [6948] 08-1639-9341
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ประดิษฐ   ปรีดีพร้อมพันธุ์ 0-2207-6000 [6948] 08-1297-9977
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. วรวุฒิ   ชัยยศบูรณะ 0-2207-6000 [6948] 08-1172-2710
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. วิโรจน์   ล�ภไพบูลย์พงศ์ 0-2207-6000 [6948] 08-6977-1601
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ขวัญชัย   พิทักษ์อโนทัย 0-2207-6000 [6948] 08-7989-7979
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. จิรันธนิน   รัตนว�รินทร์ชัย 0-2207-6000 [6948] 08-1818-0187
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ธงชัย   ธีระจรรย�ภรณ์ 0-2207-6000 [6948] 08-2829-3031
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. จ�รุวัตร   เวชศิลป์ 0-2207-6000 [6948] 08-1845-8123
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   เอี่ยมศิริกุลมิตร 0-2207-6000 [6948] 08-4522-8448
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. พีรพงษ์   ปิยพิทย�นันต์ 0-2207-6000 [6948] 08-1308-0639
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. กิตติพงศ์   เศรษฐไกรสิงห์ 0-2207-6000 [6948] 08-9466-6356
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ชินันดร   พุธ�น�นนท์ 0-2207-6000 [6948] 08-6320-4586
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. ธนวัฒน์   อำ�พันทรัพย์ 0-2207-6000 [6948] 08-1327-5013
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น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. เอกพล  ตั้งม�นะสกุล 0-2207-6000 [6948] 08-7055-3306
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ. ประเสริฐ  วังสตุรค 0-2207-6000 [6948] 08-1442-7693

กลุ่มงานอายุรกรรม  โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6328    โทรส�รกล�ง  0-2252-1779
น�ยแพทย์ (สบ 5) หัวหน้� พ.ต.อ. เกษม   รัตนสุม�วงศ์                        0-2207-6327 [6328] 08-1614-4323  
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. บัณฑิต   พรหมเมศร์             0-2207-6327 [6328] 08-1919-0020 
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง สุนันท์   เบญจเจริญวงศ์              0-2207-6327 [6328] 08-7326-9898
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง วรรณีย์   ตระก�รวนิช                0-2207-6327 [6328] 08-1323-9715
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ด�มพันธ์   นิล�ยน                          0-2207-6327 [6328] -
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง พันวดี   รัตนสุม�วงศ์                 0-2207-6327 [6328] 08-5118-4799
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. พจน์   ตันนิรันดร                            0-2207-6327 [6328] 08-1721-2930
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. สุรัตน์   ทรงพ�นิช                           0-2207-6327 [6328] 08-1699-2504
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. โสภณ   กฤษณะรังสรรค์       0-2207-6327 [6328] 08-1818-2517  
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. วรช�ติ   โมฬีฤกษ์ภูมิ                        0-2207-6327 [6328] 08-1821-5070
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ยืนยง   เจียงวิริชัยกูร                       0-2207-6327 [6328] 08-1779-9936
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. พรเทพ   ลีล�สงวน                         0-2207-6327 [6328] 08-1826-6668
น�ยแพทย์ (สบ 5) พ.ต.อ. ศุภฤกษ์   พัฒนปรีช�กุล                   0-2207-6327 [6328] 08-1443-2354
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. เช�วลิต   พัฒนสิริกุล                        0-2207-6327 [6328] 08-1844-3248
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. ประพัฒน์   วงศ์วิสุทธิกุล                   0-2207-6327 [6328] 08-1555-2858
น�ยแพทย์ (สบ 4) พ.ต.อ. อนุรักษ์   เจียมอนุกูลกิจ                    0-2207-6327 [6328] 08-3999-1484
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัชนี   ช�ญสุไชย                  0-2207-6327 [6328] 08-9126-6965
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัสวี   วน�นุวัธ                    0-2207-6327 [6328] 08-1867-4567
น�ยแพทย์ (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์   จ�รุหทัย                 0-2207-6327 [6328] 08-1806-6280
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. อรรถพล   วน�เดช                               0-2207-6327 [6328] 08-1567-0766
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง มงคลธดิ�  อัมพลเสถยีร                               0-2207-6327 [6328] 08-1721-7762
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ท. จิร�ยุ  วิสูตร�นุกูล                               0-2207-6327 [6328] 08-1847-1943
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. กฤติช�ติ  กำ�จรปรีช�                               0-2207-6327 [6328] 08-1824-5463
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต. วสันต์  ซุนเฟื่อง                             0-2207-6327 [6328] 08-1974-9343
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง รญัญวรรณ  โชตินิมติรคณุ                               0-2207-6327 [6328] 08-1904-0204
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญงิ มณฑ�ทพิย์  พนิจิเวชก�ร                               0-2207-6327 [6328] 08-7704-3030
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วรพิช�  โพธิ์ใบกุล                               0-2207-6327 [6328] 08-1870-6142
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง วลัยลักษณ์  มีประถม                               0-2207-6327 [6328] 08-1802-0815
น�ยแพทย์ (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ปิ่นฉัตร  ทองแพ                               0-2207-6327 [6328] 08-1973-4340
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญงิ ดวงนภ�  เบญจวงศ์เสถยีร                              0-2207-6327 [6328] 08-1810-4506
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง ภัสร�  อังกินันทน์                               0-2207-6327 [6328] 08-5001-8601
น�ยแพทย์ (สบ 2) ร.ต.อ.หญิง สุธน�  โพธ์ิมณี                              0-2207-6327 [6328] 08-6777-4768

กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.     โทรศัพท์กล�ง  0-2207-6177 [6177, 6886]  โทรส�รกล�ง 0-2252-5951
สายขึ้นกับ ผบก.รพ.ตร.  ส�านักงานกลุ่มงานพยาบาล

พย�บ�ล (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ฤชุมน   วิชัยดิษฐ 0-2207-6000 [6179] 08-3047-7744
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี   เพ็ญโภไคย 0-2207-6177 [6886] 08-4022-9099
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กมลณิช�   รัตนถิตะกุล 0-2207-6177 [6177] 08-9450-3333
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ว�ริน   โฆศิริมงคล 0-2207-6177 [6177] 08-6369-6162
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริวรรณ   ชูจตุโร 0-2207-6177 [6177] 08-6524-1818
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ  ธีรพลอำ�พัน 0-2207-6177 [6177] 08-1422-1867
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นภ�ด�   สิริปณิธ�นเวช 0-2207-6000 [6637] 08-4900-0428
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พรรณวดี   ธวัชชัย 0-2207-6177 [6177] 08-9217-1854

หน่วยซักฟอก

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญงิ ภัคสภุรณ์   บญุถนอมวงศ์ 0-2207-6316 [6316] 08-4759-3999
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อ�รีย์   บุตรพรหม 0-2207-6000 [6653] 09-4545-3779
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นิภ�   ชวนะ 0-2207-6000 [6546] 08-1375-8873

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญงิ ง�มสนิ   ว�นชิพงษ์พนัธุ์ 0-2207-6933 [6933] 08-6539-9354
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัฐรินีย์   ศรีหิรัญ 0-2207-6933 [6933] 08-4090-9269
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ จิตภิสัร์    กลุพทัธ์ศรวีร� 0-2207-6933 [6933] 08-6564-8833

หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ศิริธร   สง่�กุล 0-2207-6170 [6170] 08-9990-0401
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชมพู   ยงค์ประดิษฐ์ 0-2207-6170 [6170] 08-1834-2309
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เย�วลกัษณ์   อโณทย�นนท์ 0-2207-6170 [6170] -

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ชลธร   เชี่ยวสมุทร 0-2207-6174 [6174] 08-6025-9039
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุทธิลักษณ์   ศรีสวัสดิ์ 0-2207-6174 [6174] 08-9123-3372
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นันย�   กล้�กสิกิจ 0-2207-6174 [6174] 08-5342-4004
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สีนวล   จำ�คำ� 0-2207-6174 [6174] 08-1870-9605
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุช�ด�   สืบดี 0-2207-6174 [6174] 08-3980-9565

ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง 

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง นภวรรณ   พลพินิจ 0-2207-6999 [6999] 08-1734-3427
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ภรณ์จิร�   ศรีภักดี 0-2207-6999 [6999] 08-4935-5959
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ กิง่ก�ญจน์   กฤษณสวุรรณ 0-2207-6999 [6999] 08-4975-9800
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิตตินันท์   สุจริตจิตร 0-2207-6999 [6999] 08-9675-7900
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เนตรด�ว   พูลจันทร์ 0-2207-6999 [6999] 08-1805-8412
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เรวดี   หลีมั่น 0-2207-6999 [6999] 08-3072-9078
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนทรีย์   พบหิรัญ 0-2207-6999 [6999] 08-5214-6910
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เกษศิริภรณ์   ตุ้มทอง 0-2207-6999 [6999] 08-1823-8429

สายขึ้นตรงหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

พย�บ�ล (สบ 5) (หัวหน้�ง�น) พ.ต.อ.หญิง ส�ยสุนีย์   อ�ษ�ภ� 0-2207-6176 [6176] 08-5129-5712

ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร.

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์   สอยเหลือง 0-2207-6000 [6145] 08-1895-4248
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรนิภ�   น�มเมือง 0-2207-6000 [6147] 08-9121-3729
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนิส�   วรไพบูลย์ 0-2207-6000 [6058] 08-6399-5266
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง แก้วใจ   เกยูรวิเชียร 0-2207-6000 [6205] 08-1816-1136
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พนิด�   เง�ประเวศ 0-2207-6000 [6058] 08-1930-9246
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ   กระมีมูล 0-2207-6000 [6433] 09-1083-0279
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สร้อยทพิย์   หงส์ประภ�วงศ์ 0-2207-6000 [6058] 08-1329-7648
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรพรรณ   พรหมวรณ์ 0-2207-6000 [6344] 08-6311-5014
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริรักษ์   วิรโชติกุลโรจน์ 0-2207-6000 [6433] 08-1685-9981
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เมธ�วี   พึ่งพันธุ์ 0-2207-6000 [6433] 08-7493-0748
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมรัก   จันทร์ศรีบุตร 0-2207-6000 [6433] 08-1905-1195
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชุติม�   บุญทวี 0-2207-6000 [6268] 08-1446-5858
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณภัทร   พิมพ์สกุล 0-2207-6000 [6268] 08-1912-3233
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัสม�ร�   บ�งต่�ย 0-2207-6000 [6268] 08-3123-3140
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ วนัด ี  ศลิปก�ลประดษิฐ 0-2207-6000 [6344] 08-1612-6407
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ยอดขวัญ   คงทัพ 0-2207-6000 [6433] 08-6093-1684

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี รพ.ตร. ( CTC )

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญงิ ส�ยวริน   ล�ภไพบลูย์พงศ์ 0-2207-6000 [6802] 08-1485-1289

ศูนย์เวชภัณฑ์ 

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ขันติธีระกุล 0-2207-6220 [6220] 08-3188-4310
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นัทธมนต์   ชุวัสวัตพัทธ์ 0-2207-6220 [6220] 08-6392-4487
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน์   ดีปัญญ� 0-2207-6220 [6220] 08-1933-4816
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บัวทิพย์   สุก�งโฮง 0-2207-6220 [6220] 08-1834-9439
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ธร�รนิทร์   ถริ�เสือสวุรรณ 0-2207-6220 [6220] 08-0422-1133

สายงานการพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัว 

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญงิ มลนิ ี  ก�ญจนดำ�รงค์กลุ 0-2207-6000 [6463] 08-5118-7055
พย�บ�ล (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง ระชี   ดิษฐจร 0-2207-6000 [6263] 08-6975-5634

ห้องตรวจโรคข้าราชการต�ารวจ   

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชัญญ�พัชญ์   ปุยะกุล 0-2207-6261 [6261] 08-1633-6284
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ   สินธนะกุล 0-2207-6261 [6261] 08-1402-0491
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ปัญญ�พร   รุง่โรจน์วฒุกิลุ 0-2207-6261 [6261] 08-1206-5614
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นงสภรณ์   สุทธิวงศ์ 0-2207-6261 [6261] 08-1907-0079
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทวีวัฒน�   เชื้อมอญ 0-2207-6261 [6261] 08-1702-6029
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เรณู   กลิ่นศรีสุข 0-2207-6261 [6261] 08-9202-3446

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง รชย�   บุรพลพิม�น 0-2207-6000 [6020] 08-6387-6287
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ณิ   แจ่มวิถีเลิศ 0-2207-6000 [6020] 08-6009-2299
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปลีรัตน์   พูลศิลป์ 0-2207-6000 [6020] 08-1638-7855
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภ�พร   ตั้งอธิคม 0-2207-6000 [6020] 08-1559-2933
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   สีตะโสภ� 0-2207-6000 [6020] 08-1922-0239
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สายงานพัฒนาคุณภาพพยาบาล

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง ศรีสุร�งค์   แสงแก้ว 0-2207-6181 [6181] 08-1617-6143

หน่วยพัฒนาบุคลากร

พย�บ�ล (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง วร�ภรณ์   ธโนโรจน์ 0-2207-6179 [6179] 09-1819-7581
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   สุรัตน�กร 0-2207-6179 [6179] 08-5449-6544
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นวลอนงค์   อ�รยะศักดิ์ 0-2207-6353 [6353] 08-1450-5241
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   ล�ภไพวงศ์ 0-2207-6353 [6353] 09-2625-5324

หน่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิยด�   กัปวัฒนวรสุข 0-2207-6858 [6858] 08-1721-2506
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จรีรัตน์   นวมะชิติ 0-2207-6858 [6858] 08-1944-1435
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปิย�ภรณ์   รักษ�ทอง 0-2207-6858 [6858] 08-6820-4404 
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เกศินี   บรรพตศิริ 0-2207-6858 [6858] 08-1629-5523

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต�ารวจ

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สมบูรณ์   สุโฆสิต 0-2207-6185 [6185] 08-9209-8080
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศนิ   สำ�ร�ญใจ 0-2207-6185 [6185] 08-1457-3577
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิอรย�   พัฒนโกศัย 0-2207-6185 [6185] 08-1822-1843
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัทรชนก   ธีระก�ญจน์ 0-2207-6185 [6185] 08-1636-0683
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วชิร�ภรณ์   ธ�รีเวทย์ 0-2207-6185 [6185] 08-5060-1060

ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จ�าลองทางการแพทย์ (PIMS)

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุทัย   อยู่นุช 0-2207-6885 [6885] 08-7503-8811

สายงานการพยาบาลอายุรกรรมและจิตเวช

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง พัฒนีวรรณ   กังแฮ 0-2207-6000 [6182] 08-6569-2560

หน่วยเคมีบ�าบัด

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ศร�วณีย์   เตวิทย์ 0-2207-6000 [6630] 08-1408-5991
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ฐิฏินันท์   เกศกุลวัฒน์ 0-2207-6000 [6630] 08-7716-9681

หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง นวลจันทร์   เส�วนิต 0-2207-6000 [6619] 08-1371-3750
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัฐวรรณ   ศรีส�ยหยุด 0-2207-6000 [6619] 08-6081-9775
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมม�ตย์   ดวงผุยทอง 0-2207-6000 [6619] 08-1456-0235
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มยุรฉัตร   ตั้งประเสริฐ 0-2207-6000 [6619] 08-1844-9688
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สคุนธ์ทพิย์   เล้�เตม็แสงทอง 0-2207-6000 [6619] 08-6996-1928
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ   เพชรง�ม 0-2207-6000 [6619] 08-6619-3836

ห้องตรวจโรคจิตเวชและยาเสพติด

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง วันทน�   ทับที่สุด 0-2207-6000 [6143] 08-5553-5382
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ผุสดี   เหมคุณ�กร 0-2207-6000 [6143] 08-5244-6636
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รวิพร   ก�บแก้ว 0-2207-6000 [6143] 08-8924-6672
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ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง นภ�พร   เสือดี 0-2207-6000 [6275] 08-9993-0505
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมบูณ   ขัตติยะสุวงศ์ 0-2207-6000 [6275] 08-1259-5253
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัศสรณ์   เปี่ยมเมี้ยน 0-2207-6000 [6275] 08-6071-1217
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์   พุ่มเจริญ 0-2207-6000 [6275] 08-9503-8869
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภิญญด�   ถนอมกล่อม 0-2207-6000 [6275] 08-1256-7896
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สกุ�ญจน์ด�   พรธน�ศริวิรกุล 0-2207-6000 [6275] 08-1112-2299
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อติภ�   ดีล้อม 0-2207-6000 [6275] 08-9171-7369
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ   จันทคนธุ์ 0-2207-6000 [6275] 08-9499-7563
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศศิม�   โอภ�นุรักษ์ 0-2207-6000 [6275] 08-1616-1764
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อรพิน   วงศ์ละคร 0-2207-6000 [6275] 08-1381-1665

หอผู้ป่วยข้าราชการต�ารวจ ชั้น 2

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง อำ�ภ�พร   คงค�ชนะ 0-2207-6000 [6335] 08-1843-8455
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดวงรัตน์   พูลมี 0-2207-6000 [6335] 08-6612-1690
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประทุมรัตน์   โฆษิตกุล 0-2207-6000 [6335] 08-9109-2641
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิลัยรัตน์   อนุตรอริยกุล 0-2207-6000 [6335] 08-5355-4414
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ธญัญ�รกัษ์   แสงบญุไทย 0-2207-6000 [6335] 08-3066-8165
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชรี   ชัยพรหมนฤภัย 0-2207-6000 [6335] 08-8632-4433
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธันย์สิต�   จิรเศรษภรณ์ 0-2207-6000 [6335] 08-3034-0092
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   แพงไทสงค์ 0-2207-6000 [6335] 08-9053-3501
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บุศรินทร์   ธัญญ�ฤทธิ์ 0-2207-6000 [6335] 08-7554-8255
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ประภัสสร   พุทธล� 0-2207-6000 [6335] 08-3898-0148
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ธิด�รัตน์   เนตรสว่�ง 0-2207-6000 [6335] 08-4101-7756
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นันทิย�   ม่วงรอง 0-2207-6000 [6335] 08-9200-3437

หอผู้ป่วยข้าราชการต�ารวจ ชั้น 3

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์   ศรีรัญเพชร 0-2207-6000 [6337] 08-1808-8508
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์   ทองเสฐียร 0-2207-6000 [6337] 08-1300-0359
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชมชื่น   บัวบุศย์ 0-2207-6000 [6337] 08-9223-5564
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์   ขจรร�ช 0-2207-6000 [6337] 08-6817-5814
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชลภัทร์   พิมพ์สอน 0-2207-6000 [6337] 08-1702-4365
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เน�วรัตน์   เต็มแก้ว 0-2207-6000 [6337] 08-1400-9861
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศุภรัตน์   พึ่งพินิจ 0-2207-6000 [6337] 08-9114-3075
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมฤทัย   ไชยสุก 0-2207-6000 [6337] 08-1866-3096
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรวิไล   ทองดอนเมือง 0-2207-6000 [6337] 08-1850-9112
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กนกจันทร์   พงษ์สวัสดิ์ 0-2207-6000 [6337] 08-5365-0935
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ณิชกมล   เลข�นุกิจ 0-2207-6000 [6337] 08-3987-7607
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ทิพย�ภรณ์   แปงสุข 0-2207-6000 [6337] 08-4357-0321
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นทัธมน   คงธนชยัก�ญจน์ 0-2207-6000 [6337] 08-0580-1288
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หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 3/1

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง กนกพร   ศุภส�ร 0-2207-6000 [6319] 08-1551-9838
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ จนัทร์จรสั   จนัทร์จ�รพุงศ์ 0-2207-6000 [6319] 08-9667-0899
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กัณทิม�   อยู่รวม 0-2207-6000 [6319] 08-1456-7219
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภ�วิณี   ศรีวัฒนชัย 0-2207-6000 [6319] 08-1844-2405
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท. เรวัต   พิมพ์จันทร์ 0-2207-6000 [6319] 08-4646-7096
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชัญญ�ภัค   ธุวชิตอุดม 0-2207-6000 [6319] 08-9888-4155

หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 3/2

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง พวงพยอม   จันทรธ�ด� 0-2207-6000 [6636] 08-6835-1023
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อ�ภรณี   ส�เอี่ยม 0-2207-6000 [6636] 08-6574-8165
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท. ฉัตรชัย   โรหิต�ภิรมย์ 0-2207-6000 [6636] 08-1616-5443
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนิภัย   อุน�ภ�ค  0-2207-6000 [6636] 08-1554-2719
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท. ศุภฤกษ์   น�มจันทร� 0-2207-6000 [6636] 08-6971-4825

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 9

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อัธย�   รุ่งอุทัย 0-2207-6000 [6326] 08-1345-7365
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พินญ�   สอนน้อย 0-2207-6000 [6326] 08-1625-8026
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   โคโตศรี 0-2207-6000 [6326] 08-1819-6522
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิกุล   แปงอินทร์ 0-2207-6000 [6326] 08-9768-1444
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรรณวิสุทธิ์   แสงศรี  0-2207-6000 [6326] 08-6093-7845
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภัทร�   ทองสิงห์ 0-2207-6000 [6326] 08-3197-8160
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เส�วภ�   เหมือนชู 0-2207-6000 [6326] 08-1920-7443

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 10

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญงิ เบ็ญจรตัน์   ทนต์ประเสรฐิเวช 0-2207-6000 [6325] 08-6984-0499
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภ�วดี   วรพันธุ์ 0-2207-6000 [6325] 08-1346-3547
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณปภัช   ทบวัลย์ 0-2207-6000 [6325] 08-4555-9973
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ว�รณุ ี  อิม่ฤทยัเจรญิโชค 0-2207-6000 [6325] 08-1909-3420
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมปอง   หนูทอง 0-2207-6000 [6325] 09-4346-8305
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริญ�   อ�ชีวะ 0-2207-6000 [6325] 08-4602-6576
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง แสงทอง   บุตรเล็ก 0-2207-6000 [6325] 08-1279-8456
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รัชนีพร   จันทร์ชีวะ 0-2207-6000 [6325] 08-1455-8545

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 11

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง พิณลด�   ไกรวิล�ศ 0-2207-6000 [6324] 09-0970-4939
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กัญญรัตน์   ธีร�นันท์ 0-2207-6000 [6324] 08-1806-6661
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท   ลำ�ใย 0-2207-6000 [6324] 08-9112-6618
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ธนันท์ภทั   จรัีตนชนิบตุร์ 0-2207-6000 [6324] 08-1928-1977
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชรีย�   นุ้ยนวล   0-2207-6000 [6324] 08-1562-3722

สายงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง ไพเร�ะ   ธีระวัฒน์ 0-2207-6000 [6463] 08-9986-7203
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ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ขวัญใจ   จันทรวัฒน์ 0-2207-6000 [6374] 08-4137-5188
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง เกษศิณี   ปัจฉิม�นนท์ 0-2207-6000 [6374] 08-1682-5789
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุจิตร�   ศิลปง�ม 0-2207-6000 [6374] 08-1297-1601
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เมตต�   ชัยถิรสกุล 0-2207-6000 [6374] 08-1909-0644
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์   ศรีจันทร์ 0-2207-6000 [6374] 08-4126-8001
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นุสร�   กรมเกลี้ยง 0-2207-6000 [6374] 08-8455-5691
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เน�วรตัน์   โตพันธ�นนท์ 0-2207-6000 [6374] 08-1923-9733
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมใจ   ชื่นชม 0-2207-6000 [6374] 08-1625-7859
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วงเดือน   ภัทรพงษ�ธิต 0-2207-6000 [6374] 08-1402-0387
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เส�วนย์ี   ห�ญวทิย�พนัธ์ 0-2207-6000 [6374] 08-1611-2171
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อภิชญ�   ลีล�ธน�งกูร 0-2207-6000 [6374] 08-1613-1599
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สลัก   วงศ์จักร์ 0-2207-6000 [6374] 08-1868-2388
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กกกร   นัยวิริยะ 0-2207-6000 [6374] 08-1793-0171
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รัชนีวรรณ   มณีอินทร์ 0-2207-6000 [6374] 08-1880-5706

ห้องคลอด

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ณฐมณฑ์   ชงัดเวช 0-2207-6000 [6377] 08-1831-2424
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุกัญญ�   ศโรภ�ส 0-2207-6000 [6377] 08-1363-4122
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์   วิศวไพศ�ล 0-2207-6000 [6377] 09-2419-5522
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ลัดด�วรรณ   จิระบุตร 0-2207-6000 [6377] 08-6321-0949 
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุรลัีกษณ์   พฤทธริ�ชวทิย� 0-2207-6000 [6377] 08-1801-2315 
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุพน   ยิ้มดี 0-2207-6000 [6377] 09-3065-9264
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นฤมล   ประเสริฐวิทย์ 0-2207-6000 [6377] 08-9964-3003
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วัชรี   โฆษิตกุล 0-2207-6000 [6377] 08-1734-3122
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดวงเดือน   ลีล�นุภ�พ 0-2207-6000 [6377] 08-1985-7281
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไล   ลิ้มพ�นิชภักดี 0-2207-6000 [6377] 08-7923-4168
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เส�วลักษณ์   อริยะดิบ 0-2207-6000 [6377] 08-9844-2919
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง หงษ์ทอง   ก�รสมล�ภ 0-2207-6000 [6377] 08-1497-1937
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัชช�   สุวรรโณ 0-2207-6000 [6377] 08-6391-9626
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วัลย�   คุณวัฒน์ 0-2207-6000 [6377] 08-1917-7400
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ บ�นชืน่   ประเสรฐิตนัติกุล 0-2207-6000 [6377] 08-1927-2637
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์   บู่อินทร์ 0-2207-6000 [6377] 08-9501-9935
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จิร�ภรณ์   สมย� 0-2207-6000 [6377] 08-1916-9111
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุรัตน์   ก�ระเกตุ 0-2207-6000 [6377] 08-1735-8091
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ปุณณภ�ภัค   สุขสงวน 0-2207-6000 [6377] 08-0599-8133

หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมชั้น 3-4

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ณัฐฐินี   อยู่ยง     0-2207-6000 [6379] 08-9885-5303
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง วิไลวรรณ   วงษ์วันทนีย์   0-2207-6000 [6379] 08-1725-2020
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นภ�พร   จันทร์กูล     0-2207-6000 [6379] 08-1899-0139
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นฤวรรณ   บุญชุ่ม    0-2207-6000 [6379] 08-7342-2415
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไล   โพธิ์ศรี    0-2207-6000 [6379] 08-7053-3399
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กุลธิด�   มีทรัพย์หล�ก    0-2207-6000 [6379] 08-1870-6454
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สัญลักษณ์   ทิพย์มงคล    0-2207-6000 [6379] 08-9199-1743
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จุติพร   เทพทอง    0-2207-6000 [6379] 08-4004-8724
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   ทัฬหกร    0-2207-6000 [6379] 08-1206-0034
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุจิตร�   ชนะบำ�รุง          0-2207-6000 [6379] 08-6604-2764

หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมชั้น 5

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง  มฤณ�   ศรีว�รินทร์    0-2207-6000 [6590] 08-5983-0084
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง  อุษณีย์   วิต๊ะกุล   0-2207-6000 [6590] 08-6616-2887
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัตน�   ม่วงอ่อนพะเน�   0-2207-6000 [6590] 08-9778-8273
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรทัย   ถ�วรวงษ์    0-2207-6000 [6590] 09-4847-1999
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อังศิย�   ศรีภูมั่น  0-2207-6000 [6590] 08-1751-4885
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ธนพร   น�คขำ�พันธ์       0-2207-6000 [6590] 08-6320-5499
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ธัญยม�ส   พุม�นนท์    0-2207-6000 [6590] 08-1903-6126
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เบญจพร   ช้�งสำ�ลี    0-2207-6000 [6590] 08-1804-4545
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วัชร�พร   คงโพธิ์น้อย   0-2207-6000 [6590] 08-7829-9968
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อ�รีย�   กองเอียด    0-2207-6000 [6590] 08-1424-1298

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนา ชั้น 11

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง สุรภี   วงษ์ชัยสมร      0-2207-6000 [6381] 08-1821-7631
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ศรรีตัน์   อ�ภรณ์ศริพิงษ์   0-2207-6000 [6381] 08-1381-0527
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิบูลย์เพ็ญ   สมสวัสดิ์     0-2207-6000 [6381] 08-1402-3312
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์   วิชิตธน�ฤกษ์   0-2207-6000 [6381] 08-1832-1296
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   ศรศิลป   0-2207-6000 [6381] 08-1933-1559
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กรรณภัทร   สิทธะวงษ์       0-2207-6000 [6381] 08-7516-6160
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�   สังข์ห่อ    0-2207-6000 [6381] 08-6407-9985

สายงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง จริย�   ศรีเมฆ�รัตน์ 0-2207-6000 [6463] 08-6901-8890

ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง นิตย�   สง่�วงษ์ 0-2207-6154 [6154] 08-1859-1327
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ป�ณรกลุ   บญุประเสรฐิ 0-2207-6154 [6154] 06-1619-4555
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จตุพร   อะเมกอง 0-2207-6154 [6154] 08-7498-4163
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิฆัมพร   อ่อนละออ 0-2207-6154 [6154] 08-4362-8862
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�รวี   เกื้อกูลรัฐ 0-2207-6154 [6154] 08-1917-6741
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรรณภ�  จุด�สิงห์ 0-2207-6154 [6154] 08-6976-8401
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุทิช�   ป�นสุวรรณ 0-2207-6154 [6154] 08-1402-5632
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กชวรรณ   ช�ญธนู 0-2207-6154 [6154] 08-1453-4390
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จริย�ภรณ์   โสพิล� 0-2207-6154 [6154] 09-0559-3383
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ณิชช�ภทัร   ลภสักุลจริ� 0-2207-6154 [6154] 08-3242-5995
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นำ้�อ้อย   ช่วยสระน้อย 0-2207-6154 [6154] 08-6331-4880
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ภิญญด�   ศภุลิตเดช�ธร 0-2207-6154 [6154] 08-9892-9558
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์   พลจรัส 0-2207-6154 [6154] 08-7321-5274
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พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   ทวินันท์ 0-2207-6154 [6154] 08-6832-2550
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุดส�คร   นิลสนธิ 0-2207-6154 [6154] 08-1845-0655
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุด�ก�ญจน์   ธีรส�นต์ 0-2207-6154 [6154] 08-9449-9179
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อ�ภ�รัตน์   คุณวุฒิ 0-2207-6154 [6154] 08-1313-6465

คลินิกประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพ

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง อัจฉร�   นิล�นุช 0-2207-6000 [6292] 08-1403-8805
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ชิดชไม   พย�น้อย 0-2207-6000 [6292] 08-6990-1972
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธิด�   จงเจริญ 0-2207-6000 [6292] 08-1822-9525
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   ขันธธน 0-2207-6000 [6292] 08-1696-1559
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ภทัรนษิฐ์   ปิตพิงศ์มนตรี 0-2207-6000 [6292] 08-6509-8458
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง มินทร์ลด�   หม�ยชอบ 0-2207-6000 [6292] 08-7053-7920

หน่วยคัดกรอง/รับผู้ป่วยใน

พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ ปรยี�นชุ   บญุเฉลมิวเิชยีร 0-2207-6280 [6280] 08-1308-0053
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จรุนุด�   จันทรมณี 0-2207-6280 [6280] 08-1733-5744
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ มนสันนัท์   วงศ์แก้วธนพตั 0-2207-6280 [6280] 08-3108-5858
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เส�วรส   ว่องจรรย�กุล 0-2207-6000 [6284] 08-1445-2196
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิชย�   ทรัพย์สอ�ด 0-2207-6000 [6284] 08-9026-4999
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อรัญญ�   ฤดีนรเวท 0-2207-6000 [6284] 08-1420-8052
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   โสฬสกุล�งกูร 0-2207-6280 [6280] 08-1937-6226

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อ�ภรณ์   ชัยศิริ 0-2207-6146 [6146] 08-6308-3467
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วริทธิ์ธร   ดีช่วย 0-2207-6146 [6146] 08-2455-4435
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศตพร   แย้มกลีบ 0-2207-6146 [6146] 08-9440-9496

คลินิกฟ้าใส

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นงนุช   พ�นิชผล 0-2207-6000 [6222] 08-9113-4407
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นิลัดด�   ห�ญชนะ 0-2207-6000 [6222] 08-1776-6215

หน่วยเยี่ยมบ้าน

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ยุภ�พร   ช�ตะมีน� 0-2207-6000 [6358] 08-1928-0282
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�ถ   โทนวิรัตน์ 0-2207-6000 [6358] 08-9895-2977
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชนี   พุ่มภักดี 0-2207-6000 [6358] 08-1689-5209
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัณฑิร�   ด�วกระจ�ย 0-2207-6000 [6358] 08-5562-2653

ศูนย์พึ่งได้/ชันสูตร

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ   ปรีติย�ธร 0-2207-6000 [6627] 08-9214-3738
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กิ่งแก้ว   สุจริตธรรม 0-2207-6000 [6627] 09-3594-2951
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   เสมอเหมือน 0-2207-6303 [6303] 09-4497-9478
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   บริบูรณ์ 0-2207-6303 [6303] 08-1340-6532
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท. ศุภชัย   ต้นพงษ์ 0-2207-6303 [6303] 08-9005-2958
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พิชญ�   นพม�ก 0-2207-6000 [6627] 08-7828-6560
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หน่วยพยาบาลรังสี

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณิช�รัตน์   กลั่นเจริญ 0-2252-5036 [6738] 08-7717-5687
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ติ   ทิพอุตร์ 0-2252-5036 [6738] 08-1584-3339

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธันยธร   ทองย้อย 0-2207-6000 [6135] 08-1901-9377
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ภทัรกร   ธนกนกบวรกลุ 0-2207-6000 [6135] 08-1951-5156
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นัทธมน   น�คพันธ์ 0-2207-6000 [6135] 08-1599-1616
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พัชรี   จันต�วงค์ 0-2207-6000 [6293] 08-1928-1977
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิรัญญ�   เสน�คม 0-2207-6000 [6293] 08-2183-3366
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุมล   เอื้อปกรณ์ 0-2207-6000 [6293] 08-1614-3388

ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือก จอมทอง

พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิริย�   พรสิงห์ 0-2476-2643 08-4772-0772
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ กนกลกัษณ์   ทพัพ์พัฒนะ 0-2476-2644 08-1446-1599

สายงานการพยาบาลผ่าตัด

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง จันทน�   จ�ดสันทัด 0-2207-6000 [6461] 08-9516-3177
พย�บ�ล (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง กรทอง   ก�รพ�นิช 0-2207-6000 [6375] 08-4024-8295

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง นงเย�ว์   เอียดเสน 0-2207-6000 [6323] 08-4022-7580
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญงิ นรพรรณ   อุณหะนนัทน์ 0-2207-6000 [6323] 08-1844-3189
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภ�   ชุณห์ขจร 0-2207-6000 [6323] 08-2444-6523
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิวพร   ม่วงไทย 0-2207-6000 [6323] 08-6006-3503
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กัญจน์รัตน์   โพธิปัสส�   0-2207-6000 [6323] 08-7509-2225
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันทน�   รุจิธ�นนท์  0-2207-6000 [6323] 08-1657-4092
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรนุช   รัตนมโนพร  0-2207-6000 [6323] 08-1171-4259
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ   มีแก้ว  0-2207-6000 [6323] 08-3701-6427
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นภ�รัตน์   วรรณโก  0-2207-6000 [6323] 08-7549-5551
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รมย์ยมล   อุชชิน  0-2207-6000 [6323] 08-1982-0863
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุธ�สินี   ก�ฬปักษี 0-2207-6000 [6323] 08-4128-4761
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธัญญ�ภรณ์   ธรรมว�สี  0-2207-6000 [6323] 08-5815-3366
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันทน�   สว่�งทั่ว  0-2207-6000 [6323] 08-1833-4008
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศศิธร   รังสินธุ์  0-2207-6000 [6323] 08-5821-4985
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เอมอร   อ�จกล้� 0-2207-6000 [6323] 08-1422-1025
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อภิชญ�   นนท์น�  0-2207-6000 [6323] 08-9134-7773
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ส�ริศ�   สนองลักษณ์  0-2207-6000 [6323] 08-1908-9774

ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ   หนองบัวล่�ง 0-2252-9015 [6833] 08-1682-3927
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ยุพิน   สีขำ� 0-2252-9015 [6833] 08-1844-9630
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัชนีวรรณ   ยิ่งยอด 0-2207-6000 [6941] 08-9966-9993



รพ.ตร.

สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2557 ✆ 797

ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐิร�   สุวัฒนกร 0-2207-6000 [6941] 08-1696-7550
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ บปุผช�ต ิ  อนนัต์พพิฒัน์กจิ 0-2207-6000 [6941] 08-6809-8119
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์   เล�หภักดี 0-2207-6000 [6941] 08-4665-8848
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ธนัย�พัฒน์   เหรยีญประยูร 0-2207-6000 [6941] 08-1426-7485
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ต   ขุมกระโทก 0-2207-6000 [6941] 08-1487-8738
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เขมจิร�   หล้�ม�ชน 0-2207-6000 [6941] 08-1905-5855
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัสส์ศศิญ�   อยู่สถ�พร 0-2207-6000 [6941] 08-6339-1444
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ใกล้รุ่ง   สุขศรี 0-2207-6000 [6941] 08-9126-2515
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ   ทพิย์ธน�เดช 0-2207-6000 [6941] 08-7352-4196
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัมพร   ประดับทอง 0-2207-6000 [6941] 08-9448-3320
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ วรนิทร์นชิ�   วชิญนนัทน์ 0-2207-6000 [6941] 08-1947-7010

ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชกรรม

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญงิ ลอองด�ว   ศกุระก�ญจน์ 0-2207-6000 [6375] 08-6372-8902
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิว�        กลั่นเรืองแสง 0-2207-6000 [6375] 08-5569-9444
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป่ินอนงค์   คงชินศ�สตร์ 0-2207-6000 [6375] 08-9409-3077
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิตติม�   อินทะทำ�ม� 0-2207-6000 [6375] 08-9688-8915
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิร�ภรณ์   พ้นภัย 0-2207-6000 [6375] 08-1171-1840
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนทรี   พรศิริรัตน์ 0-2207-6000 [6375] 08-1697-5752
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ แสงด�ว   พฤหสัเสรมิสขุ 0-2207-6000 [6375] 08-9824-4619
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ประภ�พร   อ่อนเอม 0-2207-6000 [6375] 08-5226-9111
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วิไล   ภู่หลำ� 0-2207-6000 [6375] 08-1807-3368
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กรุงศรี   เจริญรังษี 0-2207-6000 [6375] 08-4977-9699
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อ�รวีรรณ   สว่�งธรรมขจร 0-2207-6000 [6375] 08-1907-1949

ห้องผ่าตัดหัวใจ

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง สุขรัตน์   มูลส�คร 0-2207-6000 [6347] 08-1658-1054
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ปทุมมุขย์ 0-2207-6000 [6347] 08-4142-6495
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เบญญ�ณัช   น�คเสวก 0-2207-6000 [6347] 08-6554-1690
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัคเปมิก�   กัมสิทธิ์ 0-2207-6000 [6347] 08-1551-9453
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชนิด�   ฉัตรภูมิ 0-2207-6000 [6347] 08-4023-9298
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง คงขวัญ   บุณยรักษ์ 0-2207-6000 [6347] 08-7512-2679
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร   สร้�งสุข 0-2207-6000 [6347] 08-6549-1919

ห้องผ่าตัดเล็ก

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อ�รย�   พงษ์พ�นิช 0-2207-6000 [6391] 08-6084-1717
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�งคณ�   สิริปูชกะ 0-2207-6000 [6391] 08-7744-4462
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ   ภัทรศิริกุล 0-2207-6000 [6391] 08-1754-2773

ห้องผ่าตัดตา

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อุไร   ปี่เพร�ะ 0-2207-6000 [6279] 08-1278-8414
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง นฤมล   นิตย์วิบูลย์ 0-2207-6000 [6279] 08-1255-2432
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพ็ญรุ่ง   รัตน� 0-2207-6000 [6279] 08-1337-1936
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรัญรด�   เกศส�ลี 0-2207-6000 [6279] 08-9801-1557
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ อัญญ�ณิม์ณฆ์   ศ�นตพิงษ์ 0-2207-6000 [6279] 09-5547-3623
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณธิด�   อ่�วแก้ว 0-2207-6000 [6279] 08-1307-9299
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   ปร�บหงษ์ 0-2207-6000 [6279] 08-5832-8724

ห้องผ่าตัดเล็กทันตกรรม

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง สุด�รัตน์   รัตนโรม 0-2207-6000 [6745] 08-1274-2147
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นุสร�   ชูรักษ� 0-2207-6000 [6745] 08-7483-8448

หน่วยบริการผู้ป่วยผ่าตัดครบวงจร

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ฐ�นิศร�   เมืองน�รถ 0-2207-6000 [6266] 08-1403-8724
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รณิด�   ถิรป�ลวัฒน์ 0-2207-6000 [6266] 09-5561-9594

สายงานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย)  พ.ต.อ.หญิง วรรณี   เจริญรักษ์ 0-2207-6000 [6180] 09-0985-8001

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5/2

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อ�รีย์   มุ่งสิทธิศักดิ์ 0-2207-6165 [6165] 08-4207-3555
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรวลัย   วัฒนศึกษ� 0-2207-6165 [6165] 08-6607-1840
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วัชร�ภรณ์   อำ�พลพงษ์ 0-2207-6165 [6165] 08-6534-8331
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภ�วดี    ทองภู 0-2207-6165 [6165] 08-1401-7092
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อโณทัย   คำ�อ้วน 0-2207-6165 [6165] 08-9042-0029
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สิริน�ถ   ก�แก้ว 0-2207-6165 [6165] 08-2450-0773
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อ�รมณ์   ชูแผ้ว 0-2207-6165 [6165] 08-1487-4674

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4/2

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ว�สน�  ละกำ�ปั่น 0-2207-6307 [6307] 08-1812-1934
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรส�   ปวร�งกูร 0-2207-6307 [6307] 08-6567-5433
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ   แสงง�ม 0-2207-6307 [6307] 08-9899-8503
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิมพ์พันธ์   แก้วสุก 0-2207-6307 [6307] 09-0986-3496
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง แก้วต�   รัตนศักดิ์ 0-2207-6307 [6307] 08-6389-3210
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สรินย�พร   เหล�ดวงดี 0-2207-6307 [6307] 08-7749-5749
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ พรทพิ�   จนัทะสงคร�ม 0-2207-6307 [6307] 09-0985-2209
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ไพรินทร์   ยิ้มน�โพธิ์ 0-2207-6307 [6307] 08-1903-3312

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4/1

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ณัฐน�ร์   ทัตติวงษ์ 0-2207-6224 [6224] 09-5996-5453
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พชรมน   ณ ลำ�ป�ง 0-2207-6224 [6224] 08-9124-6049
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วัชรี   คิมประเสริฐ 0-2207-6224 [6224] 08-7012-6368
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ พรรณวลยัภรณ์   จรรย�ง�ม 0-2207-6224 [6224] 08-1936-4430
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิทย�   ทุยประโคน 0-2207-6224 [6224] 08-9928-0623
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บันฑิก�   รัตนส�ร 0-2207-6224 [6224] 08-1831-3400
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นิตย�   บุญลักษณ์ 0-2207-6224 [6224] 08-5993-3122



รพ.ตร.
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 2

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง เจียรพรรณ   ข�วหิรัญ 0-2207-6318 [6318] 08-7073-5279
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.อ.หญิง แสงเทียน   ไชยจักร 0-2207-6318 [6318] 08-6530-1445
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปิยะน�ฏ   คำ�สุวรรณ 0-2207-6318 [6318] 08-6003-4282
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุษบ�   แสนสอ�ด 0-2207-6318 [6318] 08-1985-2725
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อนงค์ทิพย์   ส�ยเนตร 0-2207-6318 [6318] 08-7936-6909
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   คุตม�สูนย์  0-2207-6318 [6318] 08-1920-0142
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เส�วภ�   ตันสกุล 0-2207-6318 [6318] 08-1404-4383
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กะฐิน   รักสะอ�ด 0-2207-6318 [6318] 08-9138-7902

ห้องตรวจโรคศัลยกรรม

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง สุนันท์   แขนสูงเนิน 0-2207-6277 [6277] 08-1365-0014
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง ชญ�นุช   สุวรรณทศ 0-2207-6277 [6277] 08-2255-5946
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เส�วลกัษณ์   สจัจวณชิย์ 0-2207-6277 [6277] 08-9476-3689
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์   แสงรุ้ง 0-2207-6277 [6277] 08-3035-8921
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภ�ภรณ์   ปลั่งกล�ง 0-2207-6277 [6277] 08-1146-0115

สายงานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป และตา หู คอ จมูก

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง นฤมล   เพียรเจริญ 0-2207-6180 [6180] 08-1826-4276

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษกชั้น 12

พย�บ�ล (สบ 5) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง วีณ�   กลิ่นระรวย 0-2207-6320 [6320] 08-6392-5730
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐ�   อุทัยรัตน์ 0-2207-6320 [6320] 08-1665-4408
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จินด�รัตน์   ลำ�เจียก 0-2207-6320 [6320] 08-1308-9226
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กมลชนก   สกลรัตน์ 0-2207-6320 [6320] 08-5060-1734
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรัทย�   เที่ยงดี 0-2207-6320 [6320] 08-1428-5139
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เจียมรัตน์   โกสุข 0-2207-6320 [6320] 08-4009-9118
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชุติม�   คนคล่อง 0-2207-6320 [6320] 09-2606-6917

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ศรีวิณ�   สุทธิธนกูล 0-2207-6168 [6168] 08-1422-0758
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ   แดงอุดม 0-2207-6168 [6168] 08-9654-7480
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กชกร   ถือสัตย์ 0-2207-6168 [6168] 08-1994-9109
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ยุพ�   ลมม� 0-2207-6168 [6168] 08-1890-9604
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัศมี   โชติแสงส�คร 0-2207-6168 [6168] 08-9216-4287
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุด�   รัตนรักษ์ 0-2207-6168 [6168] 08-1905-0039
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ต.หญิง ประทุมพร   เนตรบำ�รุง 0-2207-6168 [6168] 08-1860-3076

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ณัญญ�   วิกย�นนท์ 0-2207-6017 [6017] 08-9876-5992
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จันทน�   หอมกรุ่น     0-2207-6017 [6017] 08-1457-4417
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นันท์สภรณ์   สัมโมทย์    0-2207-6017 [6017] 08-1770-8428
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   ทับทิม 0-2207-6017 [6017] 08-5694-3702
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธันยนันท์   เหล่�ฤทธิ์ 0-2207-6017 [6017] 08-1699-5049
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ริช�ต   โชติคุต 0-2207-6017 [6017] 08-1425-6424
หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 12

พย�บ�ล (สบ 5) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ทัศพร   มั่นพรหม 0-2207-6167 [6167] 08-9856-9414
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปฏิม�พร   อร่�มว�นิช 0-2207-6167 [6167] 08-1942-4946
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนทรีย�   ขวัญแก้ว 0-2207-6167 [6167] 08-6992-6014
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   ปิยะมิตร 0-2207-6167 [6167] 08-3134-0599
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ญ�   เสียงลำ้� 0-2207-6167 [6167] 08-6986-4437
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุวรรณ�   ช�วเหนือ 0-2207-6167 [6167] 08-1494-9390

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ชุติม�   พุ่มชุมพล  0-2207-6253 [6253] 08-1792-6658
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สศิธร   ปัทมเมธิน 0-2207-6253 [6253] 08-9677-4458
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วรพรรณ   ภูพรวิวัฒน์ 0-2207-6253 [6253] 08-9921-8091
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ธัญญ�   มนต์ศิลป์ 0-2207-6253 [6253] 08-2357-8887
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปร�ณี   ศิลปกอบ 0-2207-6253 [6253] 08-1185-6677

ห้องตรวจโรคตา

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง พูลสนองศรี   โพธิ์สวัสดิ์ 0-2207-6137 [6137] 08-7805-2161
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง  ฐิติรัตน์   ศรีจันทร์   0-2207-6137 [6137] 08-4126-8001
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัทรินทร์   สุขเอี่ยม   0-2207-6137 [6137] 08-9826-4628
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี   พิชญ�กร 0-2207-6137 [6137] 08-4665-9049
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริม�   มิตรเกษม 0-2207-6137 [6137] 09-0986-3559
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐ�กุญช์   ธนพรโพธิ์ 0-2207-6137 [6137] 08-3918-8759
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ สมุลรตัน์   ส�ธติพเิคร�ะห์ 0-2207-6137 [6137] 08-5141-4836
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วรรณนิภ�   เล็กน�ว� 0-2207-6137 [6137] 08-9132-7321

ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง มุกด�   เจรจ�ปรีดี  0-2207-6135 [6135] 08-9115-9339
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   เจิมจำ�รูญ 0-2207-6135 [6135] 08-6567-8709
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�ภรณ์   หน่องพงษ์ 0-2207-6135 [6135] 08-2967-6622
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รุจเรข   เพร�ะสำ�เนียง   0-2207-6135 [6135] 08-1819-9352
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิรัชย�พร   ฉิมกูล 0-2207-6135 [6135] 08-2355-4420

สายงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง สมจิตต์   อุทย�นสุทธิ 0-2207-6000 [6219] 08-1341-8795

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง รัชวีย์   โพธ์มี 0-2207-6000 [6584] 08-6895-9232
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ไชยญ�ติ   พรประช�ธรรม 0-2207-6000 [6584] 08-6711-4241
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เขมิก�   ส�ยสดุดี 0-2207-6000 [6584] 08-1657-6898
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ถิรวรรณ์   ใจจักร์ 0-2207-6000 [6584] 08-7711-2556
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริธร   พรหมดี 0-2207-6000 [6584] 08-1822-0598
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พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุพันธ์ณ�   อุทัยวรวิทย์ 0-2207-6000 [6584] 08-4939-3839
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นุกูล   สิทธินันท์ 0-2207-6000 [6584] 08-1401-3230
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ดวงเดอืน   สทุศัน์ ณ อยธุย� 0-2207-6000 [6584] 08-3177-6774
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วสุก�ญจน์   แย้มผ่อง 0-2207-6000 [6584] 08-4659-7337
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ช�รีย�   ศรีร�ช 0-2207-6000 [6584] 08-3604-8997
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จีระพรรณ   คำ�ชื่น 0-2207-6000 [6584] 08-9204-0573
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ สกัุญญ�   ว่องวณชิช�กร 0-2207-6000 [6584] 08-1820-1931
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ม�ลี   คชรัตน์ 0-2207-6000 [6584] 08-6500-4795
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อรอุม�    สังขำ� 0-2207-6000 [6584] 08-9289-5829

หอทารกแรกเกิดมีปัญหา

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญงิ ศรลี�วลัย์   สจัจะสกลุชยั 0-2207-6000 [6378] 08-6776-0047
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สมชิต   จ�รุวรรณ 0-2207-6000 [6378] 08-1917-2019
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ กญัญ�รนิทร์   อภสิิทธเินตร์ 0-2207-6000 [6378] 08-5243-6359
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง เตือนจิต   ก�ระส� 0-2207-6000 [6378] 08-1937-0538
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นภัทร   ต้นจันทร์ 0-2207-6000 [6378] 08-3420-0061
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   ผลจันทร์ 0-2207-6000 [6378] 08-6788-7712
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ก�ญจน�   ชืน่จติธรรมพร 0-2207-6000 [6378] 08-1852-2127
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์   วงษ์เกษม 0-2207-6000 [6378] 08-9206-4830
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ธน�ภรณ์ 0-2207-6000 [6378] 08-9816-6399
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จุไรรัตน์   จันทร์แทน 0-2207-6000 [6378] 08-4915-1451

ไอซียูกุมาร

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ศรีสมร   ธรรมเชื้อ 0-2207-6000 [6701] 08-9440-4908
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพ็ญจันทร์   อนุวน�วงศ์ 0-2207-6000 [6701] 08-1490-4708
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัลย์   สุบรรณจุ้ย 0-2207-6000 [6701] 08-1835-4999
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนิส�   เมี้ยนกำ�เนิด 0-2207-6000 [6701] 08-9826-5566
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ   แสงอรุณ 0-2207-6000 [6701] 08-1909-7419
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ กติตวิรรณ   โชคอำ�นวยทรพัย์ 0-2207-6000 [6701] 08-6627-8201
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จุรีรัตน์   มะยมทอง 0-2207-6000 [6701] 08-5017-2611
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ทัศว�รนิทร์   โรจนภทัรกลุ 0-2207-6000 [6701] 08-0590-5498
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ   จิว�ลักษณ์ 0-2207-6000 [6701] 08-1918-5119
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ภัทรีย�   เย็นศรณี 0-2207-6000 [6701] 08-9234-5135
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปฐม�   ทักษิณ�นันท์ 0-2207-6000 [6701] 08-6980-9803
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บุษบ�   วัฒนจำ�นงค์ 0-2207-6000 [6701] 08-3027-9712
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุรีย์   ชอบง�ม 0-2207-6000 [6701] 08-6893-9470
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จุรีพร   สุขวุฒิ 0-2207-6000 [6701] 08-1554-6977
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ มนสันนัท์   โคตรประทมุ 0-2207-6000 [6701] 08-0964-7205
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ส�วิตรี   นนท์ชนะ 0-2207-6000 [6701] 08-6900-6668
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จันทร์จิร�   เอกศิริ 0-2207-6000 [6701] 08-1918-8677
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นงรัตน์   ทัดไชย 0-2207-6000 [6701] 08-9815-4360
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จิติพร   อินทะเน� 0-2207-6000 [6701] 08-9887-3755
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ห้องตรวจโรคกุมาร

พย�บ�ล (สบ 5) พ.ต.อ.หญิง รัตติกร   ศรีทอง 0-2207-6000 [6695] 08-1376-3948
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง มัตติก�   เทพย�นต์ 0-2207-6000 [6695] 08-9767-1194
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อ้อยใจ   สิงห์อุดร 0-2207-6000 [6549] 08-4004-7365
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พูนสิน   เจริญศรี 0-2207-6000 [6785] 09-2527-1605
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ศวิ�ลกัษณ์   พรธรรมรกัษ์ 0-2207-6000 [6695] 08-9527-1605
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วร�งคณ�   ระวีศิริ 0-2207-6000 [6784] 08-1567-2037
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กฤติญ�   ธร�รักษ์ 0-2207-6000 [6785] 08-9105-4122
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ส�ยรุ้ง   ก้�มสันเทียะ 0-2207-6000 [6695] 08-9798-3511
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิชญก�นต์   วิมนต์ทรง 0-2207-6000 [6695] 08-3249-1119
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เบญจม�ศ   สุทธิวุฒิ 0-2207-6000 [6695] 08-1996-6416
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วันดี   วัชรปร�ณีนุรักษ์ 0-2207-6000 [6785] 08-9935-8112
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มทีร�   อ�นุภ�พบุญ 0-2207-6000 [6784] 09-4810-2206
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปรียนิตย์   จันทร์น้อย 0-2207-6000 [6695] 09-0973-6975

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4-5

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง มุกด�   ก�รสมเกตุ 0-2207-6000 [6707] 08-6893-7347
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรณภัช   ชั้นแจ่ม 0-2207-6000 [6707] 08-5449-4965
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรอ�รีย์   บุนเทียม 0-2207-6000 [6704] 08-1832-8842
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จีร�ภ�   กิตธ�รเมธี 0-2207-6000 [6707] 08-1922-9428
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรนภ�   ภู่พร�หมณ์  0-2207-6000 [6704] 08-1372-3771
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศศศรัณย์   นันโท  0-2207-6000 [6704] 08-6008-9912
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กัลยรักษ์   บุญจิ่ม 0-2207-6000 [6704] 09-5747-9129
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จุฑ�ม�ศ   บุษยะกนิษฐ์  0-2207-6000 [6704] 08-6312-8683
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ธนพร   ศรีส�รค�ม  0-2207-6000 [6704] 08-1267-4598
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ร�ตรี   สังข์ดิษฐ์  0-2207-6000 [6707] 08-1930-9300
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุภ�วดี   ภู่เจริญ  0-2207-6000 [6704] 08-1372-8184
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์   เจนนภ�วงศ์    0-2207-6000 [6707] 08-1632-9987
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อชรพรรณ   ไม้จัตุรัส   0-2207-6000 [6707] 08-1805-9066
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ภัสสรัลพร   ทมิฬทร   0-2207-6000 [6707] 08-1963-0065

สายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง รมย์ชลี   พูนประสิทธิ์ 0-2207-6182 [6182] 08-1933-5578

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 9-10

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง โสภ�   ไกรวัฒนพงศ์   0-2207-6360 [6360] 08-9769-1983
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปัทม�   ยมน�ค 0-2207-6360 [6360] 08-1848-4335
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ ธนพร   รัตน�ธรรมวฒัน์     0-2207-6360 [6360] 08-6706-1011
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จินตน�   มุ่งดี 0-2207-6360 [6360] 08-1680-9229
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ   โชคศิริ   0-2207-6360 [6360] 08-6543-7059
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วชิร�ภรณ์   ช�ติครบุรี   0-2207-6360 [6360] 08-9985-4355
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ละอองเทียน   ศรีสว่�ง   0-2207-6360 [6360] 08-5921-2104
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หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญงิ วชัรวรรณ   จนัทรอนิทร์   0-2207-6103 [6103] 08-9223-6485
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุนิส�   แก้วประคำ�ทอง   0-2207-6103 [6103] 09-1174-8568
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ อยัย�ลทัธ์   พรหมวิอนิทร์ 0-2207-6103 [6103] 08-4658-4778
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ขวัญต�   โชคศิริ 0-2207-6103 [6103] 08-1867-7930
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปนัดด�   เวชก�ม� 0-2207-6103 [6103] 08-1816-7639

หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 13

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญงิ สมหม�ย   กนกวฒิุรกัษ์พร 0-2207-6000 [6169] 08-4654-3551
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นุชน�ฎ   จันทร์วงษ์ 0-2207-6000 [6169] 08-1415-3919
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง บุษยม�ส   เปล่งปลั่ง 0-2207-6000 [6169] 08-9750-2886

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อัมพร   แย้มเผื่อน   0-2207-6166 [6166] 08-7696-4992
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิตต์สิน   บุญยิ่งสถิตย์ 0-2207-6166 [6166] 08-5118-8868
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นลิญญ�   ห้วยทร�ย 0-2207-6166 [6166] 08-7698-9977
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มัธติก�   เขม้นเขตวิทย์   0-2207-6166 [6166] 09-1487-4992
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เนียรนิภ�   แผ่นผ� 0-2207-6166 [6166] 08-5167-4882
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง รุจิร�   จงศุภวิศ�ลกิจ      0-2207-6166 [6166] 08-6311-7191

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5/1

พย�บ�ล (สบ 3) (หัวหน้�) พ.ต.ท.หญิง ศรีอักษร   อัครวุฒิ 0-2207-6000 [6164] 08-3802-9555
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชัชมน   ดำ�รงรักษ์ธรรม 0-2207-6000 [6164] 08-8014-5487
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชญ�นุช   คุ้มจันทึก 0-2207-6000 [6164] 09-0647-9353
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กิ่งก�ญจน์   สกุลรัตน์    0-2207-6000 [6164] 08-6773-1814

ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง เกยูร   ชื่นสวัสดิ์ 0-2207-6287 [6287] 08-3028-9090
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง โสภิตร�   ดีวิทย� 0-2207-6287 [6287] 08-2733-5744
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วีณ�   สอนกล้� 0-2207-6287 [6287] 08-1621-7879
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วัชร�พร   สิงหมณี  0-2207-6287 [6287] 08-1837-4599
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ปร�ณีต   เลิศวีระคุณ 0-2207-6287 [6287] 08-1818-1950
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ วชิร�ภรณ์   กติตสินุทร�ภรณ์ 0-2207-6287 [6287] 08-1668-2521
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง พัชรี   ดุกสุขแก้ว 0-2207-6287 [6287] 08-1621-6938
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วันน้อย   วงศ์วัฒน�อ�รี 0-2207-6287 [6287] 08-3123-9383

สายงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และหน่วยบ�าบัดพิเศษ (1)

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญิง ยุภ�วดี   วงศ์ประสิทธิ์ 0-2207-6000 [6219] 08-1812-3788

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม  

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง เพ็ญจันทร์   พูลศิริ 0-2207-6000 [6945] 08-1814-9188
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง อุทุมพร   เจษฎ�พรชัย 0-2207-6000 [6945] 08-6786-2850
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   รัตนส�คร 0-2207-6000 [6945] 08-1434-4069
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชุติม�   เลิศสกุลจินด� 0-2207-6000 [6945] 08-1668-0780
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พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รัชด�กร   ร�ชิวงศ์ 0-2207-6000 [6945] 08-1646-6590
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จ�รุณี   ตินะม�ตร 0-2207-6000 [6945] 08-2385-9660
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภ�   ดีก� 0-2207-6000 [6945] 08-4450-5882
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรทัย   รุ่งเรือง 0-2207-6000 [6945] 08-3077-3191
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรพิน   คงรัตน์ 0-2207-6000 [6945] 08-6619-4062
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง กันต�   ชื่นจิต 0-2207-6000 [6945] 08-1639-6918
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์   คุ้มครอง 0-2207-6000 [6945] 08-1809-9019
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ   ขวัญอุ่น 0-2207-6000 [6945] 08-6777-2765

หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ  

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ยุวภ�   ศิริวรรณ�งกูล 0-2207-6000 [6160] 08-7040-3993
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ดรุณี   เตื้องวิวัฒน์ 0-2207-6000 [6160] 08-1172-8066
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤต�   สุขสินชัย 0-2207-6000 [6160] 08-5174-8958
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุญมี   ชัยสงคร�ม 0-2207-6000 [6160] 08-9491-1203
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สิริพร   ทองดี 0-2207-6000 [6160] 08-1985-4673
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง มะลิ   ชื่นชู 0-2207-6000 [6160] 09-9174-3533

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจ  

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ปัทม�   พีระพันธุ์ 0-2207-6000 [6346] 08-9300-7132
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ว�สน�   หกเหลี่ยม 0-2207-6000 [6346] 08-3677-8295
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ทิธตย�   แต้ไพบูลย์ 0-2207-6000 [6346] 08-9103-8266
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร   เทพ�อมรเดช 0-2207-6000 [6346] 08-1170-6652
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ มะลวิรรณ์   จงเจรญิพ�นชิ 0-2207-6000 [6346] 08-1654-8352
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ ชวลักัญญภรณ์   ก�ญจนจำ�รญูศรี 0-2207-6000 [6346] 08-1869-5670
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญงิ พลิกัษณ์ระวี   ระหว่�งบ้�น 0-2207-6000 [6346] 08-4343-1514

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง รัตน�   ภักดีศุภผล 0-2207-6000 [6161] 08-6514-4063
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพิศ   ยะชัยม� 0-2207-6000 [6161] 08-6105-9470
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรศิริ   มุ่งสังเกตุ 0-2207-6000 [6161] 08-1640-5292
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุภัทร�   ผิวข�ว            0-2207-6000 [6161] 08-1646-2061
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์ภัสส์   สมบูรณ์ 0-2207-6000 [6161] 08-5561-4641
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ชฎิฎ�   ศิริวัฒน�นนท์ 0-2207-6000 [6161] 08-1890-3488
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศศิวิมล   เพชรเสน 0-2207-6000 [6161] 08-1988-8211
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ส�รินีย์   ธ�ร�เกล้� 0-2207-6000 [6161] 08-1583-8696
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง โสภิต   บุญสุข 0-2207-6000 [6161] 08-1793-0220

สายงานการพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต และหน่วยบ�าบัดพิเศษ (2)

พย�บ�ล (สบ 5) (หวัหน้�ส�ย) พ.ต.อ.หญงิ ฉตัรสดุ�   เอือ้ม�นะพงษ์ 0-2207-6000 [6219] 08-1810-4498

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

พย�บ�ล (สบ 5) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ศิริยุพ�   วิไลรัตน์ 0-2207-6000 [6345] 08-1774-4521
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง กฤษณ�  พุกอิ่ม 0-2207-6000 [6345] 08-1931-0087
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จิร�ภ�   จำ�เริญสินวงศ์ 0-2207-6000 [6345] 08-6644-4046
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง บุปผ�   แสงท้�ว 0-2207-6000 [6345] 08-6605-3995
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ต�ำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ท�ำงำน [ภำยใน] มือถือ
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุด�รัตน์   ควรพฤกษ์ 0-2207-6000 [6345] 08-7936-2323
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง วิไล   มีก้�น 0-2207-6000 [6345] 08-1828-4129
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง สุกัลย�   เน�ว์ประเสริฐ 0-2207-6000 [6345] 08-5350-0506
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   อินค้� 0-2207-6000 [6345] 08-1832-3127
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ชิติพร   ซอโฉม 0-2207-6000 [6345] 08-1899-4719
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ   เทียบแก้ว 0-2207-6000 [6345] 08-3443-9946
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ก�นต์กนก   ส�ยสิน 0-2207-6000 [6345] 08-8680-2165
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง ดลศิริ   ไชยพรรณ� 0-2207-6000 [6345] 08-1441-8825

หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อุษ�   กิจม�พว�นนท์ 0-2207-6000 [6331] 08-6345-0707
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์   แผ้วพลสง 0-2207-6000 [6331] 08-0211-5591
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ลักษณ�   ศิริกุล 0-2207-6000 [6331] 08-1776-0230
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรอุษ�   วิริยะสุพพัต 0-2207-6000 [6331] 08-1865-0688
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง รุ้งวิไล   โชติพิทย�นนท์ 0-2207-6000 [6331] 09-8254-2695
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เบญจวรรณ   รุจวิชัรโอฬ�ร 0-2207-6000 [6331] 08-6376-7150
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง วัชรี   พจน์ชัยจงดี 0-2207-6000 [6331] 08-1818-6324
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุรีย์รัตน์   ส�ระรัตน์ 0-2207-6000 [6331] 08-9153-5650
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ป�ณิศ�   คำ�นวณผล 0-2207-6000 [6331] 08-3494-1113
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ศิริอมร   สุนทรวิภ�ต 0-2207-6000 [6331] 08-6322-4139

หน่วยไต

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง อนงค์   ธรมธัช 0-2207-6000 [6274] 08-9515-0650
พย�บ�ล (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง นพม�ศ   ขำ�สมบัติ 0-2207-6000 [6274] 08-1754-8748
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ   ทองนิล 0-2207-6000 [6274] 08-6609-1478
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง สุปัน   ชุณหะนันทน์ 0-2207-6000 [6274] 08-1840-3995
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง นฤน�ถ   คีรีวรรณ์ 0-2207-6000 [6274] 08-9129-8809
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อรพมิพ์   นริน�ทลำ�้พงศ์ 0-2207-6000 [6274] 08-1488-7223
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง ก�นต์รวี   จรูญแสง 0-2207-6000 [6274] 08-6305-8656
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง จ�รวี   ศรศิลป์ 0-2207-6000 [6274] 09-1887-4097

หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญงิ กลัย�ณี   พฤกษ�รุง่เรอืง 0-2207-6000 [6332] 08-9206-4922
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง อรพินท์   เจิ่งประภ�กร 0-2207-6000 [6332] 08-4664-1275
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง มรกต   พิทักษ์อโนทัย 0-2207-6000 [6332] 08-1827-4141
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง หิรัญญ�   ดวงผุยทอง 0-2207-6000 [6332] 08-5933-2188

หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ

พย�บ�ล (สบ 4) (หัวหน้�) พ.ต.อ.หญิง ธนพร   จงวิทย�ดี 0-2207-6000 [6341] 08-7695-9949
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง พิม   สุวรรณิน 0-2207-6000 [6341] 08-4710-8765
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง อัจฉร�   สมจิตร 0-2207-6000 [6341] 08-0108-9911
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญิง จ�ฏุพัจน์   สวัสดิส�ร 0-2207-6000 [6341] 08-2978-4646
พย�บ�ล (สบ 3) พ.ต.ท.หญงิ เอือ้ณฏัฐ�   วทิย�ธรีรตัน์ 0-2207-6000 [6341] 08-9105-0547
พย�บ�ล (สบ 2) พ.ต.ท.หญิง นิภ�พร   ม�สวนิช 0-2207-6000 [6341] 08-6515-6777
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คณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

น�ยกรฐัมนตรี/ประธ�นกรรมก�ร พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอช� 0-2288-4181  -

รองน�ยกรฐัมนตรี/รองประธ�นกรรมก�ร พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 0-2288-4064  -

ปลดักระทรวงกล�โหม/กรรมก�ร พล.อ. ศิริชัย  ดิษฐกุล 0-2226-3121  -

ปลดักระทรวงมห�ดไทย/กรรมก�ร น�ยวิบูลย์  สงวนพงศ์ 0-2226-1967  -

ปลัดกระทรวงยุตธิรรม/กรรมก�ร พล.ต.อ. ชัชว�ลย์  สุขสมจิตร์ 0-2141-2681  -

ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ/กรรมก�ร น�ยสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ 0-2273-9423  -

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ/
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

พล.ต.อ. สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง 0-2205-3409  -

ผู้ช่วยเลข�นุก�ร ก.ต.ช. (1) พล.ต.อ. อำ�น�จ  อันอ�ตม์ง�ม 0-2251-4732  -

ผู้ช่วยเลข�นุก�ร ก.ต.ช. (2) พล.ต.อ. ชัยยง  กีรติขจร 0-2205-1984  -
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คณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.)

คณะอนุกรรมการข้าราชการตำารวจ (อ.ก.ตร.)

ตำ�แหน่ง/สังกัด ยศ  ชื่อ  สกุล

ประธ�นกรรมก�ร พล.อ. ประวิตร   วงษ์สุวรรณ       รองน�ยกรัฐมนตรี

รองประธ�นกรรมก�ร พล.ต.อ. สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง       ผบ.ตร.

กรรมก�ร น�ยนนทิกร   ก�ญจนะจิตร�       เลข�ธิก�ร ก.พ.  

กรรมก�ร พล.ต.อ. เอก   อังสน�นนท์       รอง ผบ.ตร.

กรรมก�ร พล.ต.อ. พงศพัศ   พงษ์เจริญ                  รอง ผบ.ตร.

กรรมก�ร พล.ต.อ. วรพงษ์   ชิวปรีช�                      รอง ผบ.ตร.

กรรมก�ร พล.ต.อ. วุฒิ   ลิปตพัลลภ                      รอง ผบ.ตร.

กรรมก�ร พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ   ศรีวรข�น              รอง ผบ.ตร.

กรรมก�ร พล.ต.อ. ชนินทร์   ปรีช�ห�ญ                 จตช.

กรรมก�ร พล.ต.อ. เรืองศักดิ์   จริตเอก          รอง ผบ.ตร.

กรรมก�ร พล.ต.อ. จักรทิพย์    ชัยจินด�           รอง ผบ.ตร.

คณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (อ.ก.ตร.กฎหมาย)

ประธ�นอนุกรรมก�ร พล.ต.อ. จักรทิพย์   ชัยจินด�

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (1) รองผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแหง่ช�ต ิหรอืผูช้ว่ยผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแหง่ช�ต ิหรอื

ตำ�แหน่งเทียบเท่�ที่รับผิดชอบง�นกฎหม�ย

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (2) พล.ต.อ. เจตน์   มงคลหัตถี

อนุกรรมก�ร พล.ต.ท. ปัญญ�   เอ่งฉ้วน

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. ปรีช�   สุนทรศิริ

อนุกรรมก�ร ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ กิตติศักดิ์   ปรกติ

อนุกรรมก�ร น�ยสุชัย   ง�มจิตต์เอื้อ

อนุกรรมก�ร น�ยเจษฎ�   จันทร์ดี

อนุกรรมก�ร ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ หรือผู้แทน



808 ✆ สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558

ตำ�แหน่ง/สังกัด ยศ  ชื่อ  สกุล

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นกฎหม�ยและคดี หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บังคับก�ร กองวินัย หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร พ.ต.อ. พิทักษ์   อุทัยธรรม

อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร ผู้บังคับก�ร กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร รองผูบั้งคบัก�ร กองตรวจสอบและทะเบยีนประวตั ิสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจ

คณะอนกุรรมการ ก.ตร.เกีย่วกบัการสง่เสรมิจรยิธรรมและการพฒันาคณุธรรม (อ.ก.ตร.จรยิธรรม)

ประธ�นอนุกรรมก�ร จเรตำ�รวจแห่งช�ติ

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (1) พล.ต.ท. อุดม   ชัยมงคลรัตน์

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (2) น�ยเสริมเกียรติ   วรดิษฐ์

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. ม�นิต   วงศ์สมบูรณ์

อนุกรรมก�ร ศ�สตร�จ�รย์ จตุรนต์   ถิระวัฒน์

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. วิเชียร  พูลทรัพย์ 

อนุกรรมก�ร น�งส�วนร�ทิพย์  พุ่มทรัพย์

อนุกรรมก�ร ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นกำ�ลังพล หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร จเรตำ�รวจ (สบ 8) (หัวหน้�จเรตำ�รวจ) หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�รศึกษ� หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ หรือผู้แทน

อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร ผู้บังคับก�ร กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร รองผู้บังคับก�ร กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ได้รับมอบหม�ยจ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ
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ตำ�แหน่ง/สังกัด ยศ  ชื่อ  สกุล

คณะอนกุรรมการ ก.ตร.เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล (อ.ก.ตร.บรหิารทรพัยากรบคุคล)

ประธ�นอนุกรรมก�ร พล.ต.อ. เรืองศักดิ์   จริตเอก            

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (1) พล.ต.อ. ชัชว�ลย์   สุขสมจิตร์

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (2) รองผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแหง่ช�ต ิหรอืผูช้ว่ยผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแหง่ช�ต ิหรอื

ตำ�แหน่งเทียบเท่�ที่รับผิดชอบง�นบริห�รง�นบุคคล

อนุกรรมก�ร พล.ต.อ. สุรพล   ธนโกเศศ

อนุกรรมก�ร พล.ต.ท. ธีรจิตร์   อุตมะ

อนุกรรมก�ร น�งส�วศิว�พร   นวลต�

อนุกรรมก�ร ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

อนุกรรมก�ร ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง 

อนุกรรมก�ร ผู้แทนสำ�นักงบประม�ณ

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นกำ�ลังพล หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บังคับก�ร กองก�รเงิน สำ�นักง�นงบประม�ณและก�รเงิน หรือผู้แทน

อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร รองผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ ที่ได้รับ 

มอบหม�ยจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร รองผู้บังคับก�ร กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ได้รับมอบหม�ยจ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

คณะอนกุรรมการ ก.ตร.เกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรบคุคล (อ.ก.ตร.พัฒนาทรพัยากรบุคคล)

ประธ�นอนุกรรมก�ร พล.ต.อ. พงศพัศ   พงษ์เจริญ

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (1) ศ�สตร�จ�รย์ ศุภชัย   ย�วะประภ�ษ

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (2) รองผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแหง่ช�ต ิหรอืผูช้ว่ยผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแหง่ช�ต ิหรอื

ตำ�แหน่งเทียบเท่�ที่รับผิดชอบง�นศึกษ�อบรม

อนุกรรมก�ร พล.ต.ท. บรรจง  ตันศย�นนท์

อนุกรรมก�ร ศ�สตร�จ�รย์ ไผทชิต   เอกจริยกร

อนุกรรมก�ร รองศ�สตร�จ�รย ์ จริประภ�   อัครบวร

อนุกรรมก�ร น�ยมนูญ   สรรค์คุณ�กร 

อนุกรรมก�ร น�ยอมร   ว�ณิชวิวัฒน์
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ตำ�แหน่ง/สังกัด ยศ  ชื่อ  สกุล

อนุกรรมก�ร ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นกำ�ลังพล หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�รศึกษ� หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ  หรือผู้แทน

อนุกรรมก�รและเลข�นุก�รฯ รองผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ ที่ได้รับ 

มอบหม�ยจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร รองผูบั้งคบัก�ร กองตรวจสอบและทะเบยีนประวตั ิสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจ

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร รองผูบั้งคบัก�ร กองตรวจสอบและทะเบยีนประวตั ิสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจ

คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำาเนินการทางวินัย (อ.ก.ตร.วินัย) 

ประธ�นอนุกรรมก�ร พล.ต.อ. วรพงษ์   ชิวปรีช�

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (1) พล.ต.ต. ประจิตต์   ศรีไชยยันต์

รองประธ�นอนุกรรมก�ร (2) พล.ต.ท. ธนู   ชัยนุกูลศิล�

อนุกรรมก�ร พล.ต.ท. วิบูลย์   บ�งท่�ไม้

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. เมธ�   ปิ่นนิกร

อนุกรรมก�ร พล.ต.ท. ปัญญ�   เอ่งฉ้วน

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. ขจรศักดิ์   ป�นส�คร

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. วิชัย   รัตนยศ

อนุกรรมก�ร พล.ต.ต. วัลลภ   ประทุมเมือง

อนุกรรมก�ร ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

อนุกรรมก�ร ผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ หรือผู้แทน

อนุกรรมก�ร ผู้บังคับก�ร กองวินัย หรือผู้แทน

อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร ผู้บังคับก�ร กองม�ตรฐ�นวินัย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร รองผู้บังคบัก�ร กองม�ตรฐ�นวนิยั สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รตำ�รวจ

ทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รตำ�รวจ จำ�นวน 2 คน
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โฆษก

หน่วยงานต่างๆ ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร

โฆษก ตร. พล.ต.ท. ประวุฒิ  ถ�วรศิริ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

08-1612-5445 0-2205-3900 -

รองโฆษก ตร. พล.ต.ท. ดำ�รงศักดิ์  กิตติประภัสร์
ผบช.สกพ.

08-1657-8000 0-2205-2562 
[2562]

-

รองโฆษก ตร. พ.ต.ท.หญิง ฉันฉ�ย   รัตนพ�นิช
รอง ผกก.บช.ส.

08-1682-6666 0-2205-2012 
[2012]

-

กองบัญชาการตำารวจนครบาล

โฆษก พล.ต.ต. อดุลย์   ณรงศักดิ์
รอง ผบช.น.

08-1421-1834 0-2280-5252 0-2280-5252

รองโฆษกประจำ� บช. พล.ต.ต. ชัยพล  ฉัตรชัยเดช
ผบก.น.6

08-1191-9191 0-2223-0070 0-2223-0080

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. สำ�เริง  ส่งเสียง 
รอง ผกก.ป.สน.พลับพล�ไชย 1

08-3298-2323 0-2221-1835 
[201]

-

ตำารวจภูธรภาค 1

โฆษก พ.ต.อ. กฤษณ์  ว�ฤทธิ์
รอง ผบก.อก.ภ.1

08-1845-6357 0-2537-8578 0-2936-2179

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. สินเลิศ  สุขุม
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1

08-1946-9696 0-2936-2187 0-2936-2187

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.อ. สันติภ�พ  สุคนธประดิษฐ์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1

08-3850-9777 0-2936-2187 0-2936-2187

ตำารวจภูธรภาค 2

โฆษก พล.ต.ต. สมนึก  บุรมิ
ผบก.อก.ภ.2

08-1761-6998 0-3827-4062 
[293]

0-3827-5525

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ท.หญิง วิภ�  ผู้เลื่องลือ
รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2

08-6824-7813 0-3827-5021 
[253]

0-3827-5525

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท.หญิง มิย�วดี  สมบัติจิร�ภรณ์
พงส.สภ.แสนสุข

08-6539-2515 0-3827-5021 
[253]

0-3827-5525

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท.หญิง สุน�รี  ภูมิโคกรักษ์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2

08-7257-1025 0-3827-5021 
[253]

0-3827-5525
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ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร
ตำารวจภูธรภาค 3

โฆษก พล.ต.ต. เติมพงษ์  สิทธิประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.3

09-4295-6951 0-4424-3399 0-4425-1783

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. วิวัฒน์  สีล�เขตต์
รอง ผบก.ภ.จว.นครร�ชสีม�

08-1393-1139 0-4424-0900 0-4425-7042

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.อ. พรชัย  นลวชัย
รอง ผบก.อก.ภ.3

08-1593-6224 0-4424-4221 0-4425-1783

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. ปุณยพงศ์  เลิศมัลลิก�พร
สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3

08-6624-2670 0-4424-4141 0-4425-1783

ตำารวจภูธรภาค 4

โฆษก พ.ต.อ. สุภ�กร  คำ�สิงห์นอก
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

08-9226-6363 0-4323-5095-8 0-4323-6300

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. ออมสิน  ตร�รุ่งเรือง
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

08-1380-5251 0-4323-5095-8 0-4323-6300

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง ศศิธร  พรไพรินทร์
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

08-1661-1430 0-4324-5117 0-4324-5177

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง มณีวรรณ  ครองยุติ
สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4

08-1544-2821 0-4324-7117 0-4324-7117

ตำารวจภูธรภาค 5

โฆษก พ.ต.อ. สิทธิชัย  ทนันไชย
รอง ผบก.อก.ภ.5

08-1671-1399 0-5314-0035 0-5314-0035

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. วิโรจน์  เกษ�พร
ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.5

08-4948-2522 0-5314-0021 0-5314-0051

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท. บุญณรงค์  เผ่�ไทย
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

08-5870-1970 0-5341-0000 0-5341-0051

ตำารวจภูธรภาค 6

โฆษก พล.ต.ต. ภ�ณุ  บุรณศิริ
ผบก.อก.ภ.6

08-7962-4232 0-5536-8107 0-5536-8107

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. ณรงศักดิ์  พรหมท�
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

08-1641-9697 0-5536-8155 0-5536-8113

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ต.หญิง ปภ�ด�  คนซื่อ
สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

08-3165-4553 0-5536-8155 0-5536-8113

ตำารวจภูธรภาค 7

โฆษก พล.ต.ต. อ�ทิช�  เป�อินทร์
ผบก.อก.ภ.7

08-1824-5060 0-3424-5946 0-3424-5987

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ท. ตุลย์  สุนทรวิภ�ต
รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.7

08-1638-4878 0-3424-5989 0-3424-5987

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. ธำ�รง  ศรีทรัพย์
สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7

08-1308-9637 0-3424-5952 0-3424-5953
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ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร
ตำารวจภูธรภาค 8

โฆษก พ.ต.อ. ถ�วร  แสงฤทธิ์
รอง ผบก.อก.ภ.8

08-1892-8627 0-7731-1901 [887] 0-7731-1918

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ.หญิง ชไมพร  ยุว�นนท์
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

08-1455-6013 0-7731-1910 0-7731-1918

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง รัชนี  รอดคว�มทุกข์
สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8

08-9730-3027 0-7731-1906 0-7731-1906

ตำารวจภูธรภาค 9

โฆษก พล.ต.ต. นภดล  เผือกโสภณ
รอง ผบช.ภ.9

08-4999-5198 0-7431-2625 0-7431-2625

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. อนุรุธ  อิ่มอ�บ
รอง ผบก.สส.ภ.9

08-1848-5451 0-7431-5917 0-7431-2005

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. นภดล  เอี่ยมศิริ
สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9

08-6967-4473 0-7431-5011 0-7431-2005

ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โฆษก พล.ต.ต. ส�คร  ทองมุนี
รอง ผบช.ศชต.

08-0535-3535 0-7322-0230 0-7322-0226

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ต. ฉลอง  สุขจันทร์
รอง ผบก.อก.ศชต.

08-1815-7737 0-7322-0233 0-7322-0233

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท. เอกวิทย์  แก้วฤทธิ์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต.

08-5038-7754 0-7322-0249 0-7322-0249

กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง

โฆษก พล.ต.ต. ชัยณรงค์  เจริญไชยเน�ว์
ผบก.อก.บช.ก.

08-1901-6677 0-2205-2237 0-2205-1809

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. พนัญชัย  ชื่นใจธรรม
รอง ผบก.อก.บช.ก.

09-6369-6299 0-2205-1805 0-2205-1809

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.อ. จักริน  ชุนแจ่ม
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

09-8272-7461 0-2205-1787 0-2205-1809

กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด

โฆษก พล.ต.ต. สมศักดิ์  โอภ�สเจริญกิจ
ผกก.ประจำ� บช.ปส.

08-9465-6445 0-2521-8009 0-2521-8021

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. สมเกียรติ  วรรณสิริวิไล
รอง ผบก.อก.บช.ปส.

08-1883-7322 0-2521-8070
[433]

0-2522-7770

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง กชพร  มิลินท�งกูร
รอง ผกก.ฝ่�ยป้องกันอ�ชญ�กรรม บก.อก.ฯ

08-7935-4144 0-2521-8018 
[441]

0-2522-7770
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ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร
กองบัญชาการตำารวจสันติบาล

โฆษก พล.ต.ต. ศร�ยุทธ  พูลธัญญะ
รอง ผบช.ส.

08-5414-5419 0-2205-1955 
[1955]

0-2252-4909

รองโฆษกประจำ� บช. พล.ต.ต.หญิง ขวัญต�  เจษฎ�นนท์
ผบก.ประจำ� บช.ส.

08-1720-0707 0-2252-7943 
[1109]

-

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.อ.หญิง กรก�ญจน์  อรุณปลอด
ผกก.ฝ่�ยธรุก�รและกำ�ลงัพล บก.อก.บช.ส.

08-1637-0566 0-2205-1822 
[1822]

-

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

โฆษก พ.ต.อ. วรวัฒน์  อมรวิวัฒน์
รอง ผบก.สส.สตม.

08-1441-1336 0-2287-3101 0-2286-3397

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ.หญิง ปุณณด�  ตันติย�นนท์
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

08-4383-9191 0-2287-4378 0-2287-4378

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. ศุภช�ติ  พันธุมณี
สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2

08-1559-5449 0-2134-0308 0-2134-0309

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท.หญิง พรสิริ  สุทธิรักษ์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

08-7886-2390 0-2287-4378 0-2287-4378

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน

โฆษก พ.ต.อ. ณัฐ  สิงห์อุดม
รอง ผบก.อก.บช.ตชด.

08-1830-3922 0-2278-5732
[237]

0-2278-5255

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. สนิท  ศรีวงษ์ทอง
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ตชด.

08-1889-2087 0-2279-9520 
[227]

0-2278-4513

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ต.หญิง กีรติภรณ์  สิงห์วิเศษ
สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.

08-0509-3299 0-2278-9520 
[357]

0-2278-4513

สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ

โฆษก พ.ต.อ. นิธิ  บัณฑุวงศ์
รอง ผบก.สฝจ.

08-9499-4140 0-2205-1570 0-2252-0330

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. กัมปน�ท  แสงเพ็ชร์
นวท.(สบ 4) ฝพน.สฝจ.

08-6302-7321 0-2205-1386 0-2252-0330

สำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โฆษก พ.ต.อ. สหภูมิ  สง่�เมือง
รอง ผบก.สส.

08-1643-8555 0-2205-1150 0-2252-9725

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. อำ�น�จ  ไตรพจน์
ผกก.กลุม่ง�นบรหิ�รจดัก�รระบบเครอืข่�ยฯ ศทก.

08-7511-0111 0-2205-1054 0-2251-1612

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. สร�วุฒิ  ปรีด�กรณ์
สว.ฝอ.4 บก.อก.สทส.

08-1984-1569 0-2205-1127 0-2205-2689
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ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร
สำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจ

โฆษก พล.ต.ต. ธนังค์  บุร�นนท์
รอง ผบช.สยศ.ตร.

08-1817-3535 0-2205-3278 
[3278]

0-2251-5326

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ต. ยุทธนัน  จันทร์เนตร
สว.ฝอ.สยศ.ตร.

08-6660-5076 0-2205-3387 
[3387]

0-2251-5326

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ต.หญิง นรีรัตน์  แสวงจิตร์
ผบ.หมู่ ฝอ.สยศ.ตร.

08-9618-0037 0-2205-3387 
[3387]

0-2251-5326

สำานักงานส่งกำาลังบำารุง

โฆษก พล.ต.ต. พิทย�  ศิริรักษ์
รอง ผบช.สกบ.

08-5440-8866 - 0-2241-3658

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ต. ชัยย�   เกตุอุดม
ผกก.ฝ่�ยนิติก�ร บก.อก.สกบ.

08-6011-9101 - 0-2241-0885

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. อนุรักษ์   ฮงสูง
สว.ฝ่�ยยุทธศ�สตร์ บก.อก.สกบ.

08-1334-4254 - -

สำานักงานกำาลังพล

โฆษก พ.ต.อ. วิบูลย์  สีสุข
รอง ผบก.ทพ.

08-1313-1333 0-2250-1243 0-2252-9234

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ  ม�ระต�
สว.ฝอ.สกพ.

08-4296-7909 0-2205-1710 0-2250-1554

สำานักงานงบประมาณและการเงิน

โฆษก พล.ต.ต.หญิง  ศริิจนัทร์  จันทร์แสงสว่�ง
รอง ผบช.สงป.

08-1921-5766 0-2205-2042 0-2252-6043

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ  หว้�มุกข์
รอง ผบก.งป.

08-7972-4114 0-2205-2363 0-2251-8924

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช  สัมฤทธิ์
สว.ฝอ.สงป.

08-1989-3389 0-2205-2047 0-2252-6043

สำานักงานกฎหมายและคดี

โฆษก พ.ต.อ. อุกฤษฎ์  ศรีเสือข�ม
รอง ผบก.กม.

09-2278-0288 0-2252-5989 0-2252-7971

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ต.หญิง นุชน�ฎ  ตะนุรักษ์
สว.ฝอ.กมค.

08-9894-5930 0-2205-3580 0-2205-3576

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ

โฆษก พล.ต.ต. นพปฎล  อินทอง
รอง ผบช.สง.ก.ตร.

08-3783-5656 0-2205-3976 0-2255-5577

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ. ทวีพร  มั่นชวนนท์
รอง ผบก.ตป.

08-9004-3411 0-2205-3754 0-2253-3832
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ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. วสุภัทร  เกียรติธนวัตร
สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

08-6606-9060 0-2205-3968 0-2255-5577  

สำานักงานจเรตำารวจ

โฆษก พ.ต.อ. มงคล  เกตุพันธ์
รอง ผบก.อก.จต.

08-1858-8999 0-2509-8797 0-2509-8797

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ต. ธงฉ�น  ตันบุญเจริญ
สว.ฝกพ.บก.อก.จต.

08-6548-4321 0-2509-8797 0-2509-8797

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท. ธนันณัฐ  บุญกว้�ง
รอง สว.ฝกพ.บก.อก.จต.

08-8495-8755 0-2509-8797 0-2509-8797

สำานักงานตรวจสอบภายใน

โฆษก พล.ต.ต. ส�โรช  นิ่มเจริญ
รอง ผบช.สตส.

08-1257-6886 0-2509-7247 0-2509-7197

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ.หญิง จินตน�  ก�รุณยธร
รอง ผบก.สตส.

08-0202-1350 0-2509-7247 0-2509-7197

สำานักงานเลขานุการตำารวจแห่งชาติ

โฆษก พ.ต.อ. พงษ์สย�ม  มีขันทอง
รอง ผบก.สลก.ตร.

08-1642-1111 0-2205-1083 0-2251-3141

รองโฆษกประจำ� บก. พ.ต.อ. ยิ่งรัตน์   สอ�ดยิ่ง
ผกก.ฝอ.สลก.ตร.

08-6313-1943 0-2205-1083 0-2251-3141

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. ชำ�น�ญ   เดโช
รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

08-9824-2825 0-2205-1085 0-2251-3141

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท.หญิง ลิต�   วิริยะสกุลพันธ์ุ
รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

08-7795-6116 0-2205-1505 -

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท.หญิง รัตน�   ศรีนวคุณ�พร
รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

08-5397-4363 0-2205-1270 -

กองการต่างประเทศ

โฆษก พ.ต.อ. กฤษณะ   พัฒน�เจริญ
ผกก.ฝ.ตำ�รวจส�กลและประส�นง�นภูมิภ�ค 1 ตท.

08-4701-1111 0-2205-3001 0-2251-8703

รองโฆษกประจำ� บก. พ.ต.ท. วิเชษฐ   อรุณรุ่งเลิศ
รอง ผกก.ฝ.ตำ�รวจส�กลและประส�นง�นภมูภิ�ค 2 ตท.

08-9173-5007 0-2205-3000 0-2253-3856

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.อ. นิยม   ก�เซ็ง
รอง สว.ฝ.ตำ�รวจส�กลและประส�นง�นภมูภิ�ค 2 ตท.

- 0-2205-3016 0-2253-3856

กองสารนิเทศ

โฆษก พ.ต.อ. ชัยพจน์   สุวรรณรักษ์
รอง ผบก.สท.

08-9773-3456 0-2252-9883 -

รองโฆษกประจำ� บก. พ.ต.อ.หญิง สุภ�พร   วสน�ท
ผกก.ฝว.สท.

08-1376-6975 0-2205-2216 0-2205-2216



สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำ�ปี 2558 ✆ 817

ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญงิ ชน�นนัท์  มนตรกีลุ ณ อยธุย�
รอง ผกก.ฝว.สท.

08-6043-9985 0-2205-2216 0-2205-2216

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง จุฬนี   สว่�งล�ภวงศ์
สว.ฝท.สท.

08-9150-3555 0-2252-9885 0-2252-9885

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.อ.หญิง ศรีรัตน์  แก้วแดง
สว.ฝส.สท.

09-6169-5989 0-2252-9887 0-2252-9887

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ

โฆษก พ.ต.อ. สมพงษ์   จันทรโรจน์ว�นิช
ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

08-5134-7180 0-2205-2821 0-2251-5505

รองโฆษกประจำ� บก. พ.ต.ท. สุทธิพร   นร�พงศ์
รอง ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

08-1738-9244 0-2205-1450 0-2251-5505

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง สุช�ด�  บุญสร้�งสม
รอง ผกก.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

08-1889-4413 0-2205-1303 0-2251-5504

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง ฉันทน�   อติยศพงศ์
สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

08-1617-4743 0-2205-1973 0-2251-5504

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ   บิลม�ศ
รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

08-1414-0295 0-2205-2823 0-2251-5505

กองบังคับการกองบินตำารวจ

โฆษก พ.ต.อ. ทักข์ชัย   ก�ญจนเศรษฐ์
รอง ผบก.บ.ตร.

08-6307-2830 0-2510-4380 0-2510-9466

รองโฆษกประจำ� บก. พ.ต.อ. อุดม   วิลย�ลัย
ผกก.ฝอ.บ.ตร.

08-1304-6113 0-2510-9464 0-2510-9464

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง ธันยพร  วิร�งกูล
รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

08-1567-2499 0-2510-9464 0-2510-9464

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง ดวงพร  ใจพรเมือง
สว.ฝอ.บ.ตร.

08-3249-9406 0-2410-9464 0-2510-9464

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ต. ศร�วุธ   จรรย�
สว.ฝอ.บ.ตร.

08-1707-5454 0-2510-4381 0-2510-4381

กองวินัย

โฆษก พ.ต.อ. อนุช�  อ่วมเจริญ
รอง ผบก.วน.

08-7927-2789 - 0-2251-2645

รองโฆษกประจำ� บก. พ.ต.อ. ดุสกร  ยุวน�กร
ผกก.ฝอ.วน.

08-5677-7122 0-2205-2934 0-2251-2645

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. สนัด  ชัยรัตน์
รอง ผกก.กลุ่มง�นนิติกรฯ วน.

08-1294-0507 0-2205-2655 0-2251-2645

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง วันวิส�ข์   โกพัฒน์ต�
รอง ผกก.ฝอ.วน.

08-1311-5519 0-2205-1038 0-2251-2645

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์   ทองธ�นี
สว.กลุ่มง�นนิติกรฯ วน.

08-7548-7447 0-2205-2397 0-2251-2645
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ตำ�แหน่ง ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล มือถือ ที่ทำ�ง�น โทรส�ร
สำานักงานนายตำารวจราชสำานักประจำา

โฆษก พล.ต.ต. มณฑลทัฬห์  บุนน�ค
ผบก.อก.สง.นรป.

08-9812-3088 0-2280-1163-4 
[301]

0-2280-1163-4 
ต่อ 222

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ท.หญิง ณัฐธย�น์  จ�มจุรีรักษ์
รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.

08-4654-9797 0-2280-1163-4  
[512]

0-2280-1163-4 
ต่อ 222

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. เอกณกฤษ  ด�บเพชร
สว.ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป.

08-3616-7341 0-2280-1163-4 
[408]

0-2280-1163-4 
ต่อ 222

กองบัญชาการศึกษา

โฆษก พล.ต.ต. สุรัตน์  อรุณฤกษ์ถวิล
อ�จ�รย์ (สบ 6) กอจ.บช.ศ.

08-9518-1614 0-2513-9371 0-2941-1782

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์  ปรว�ณีย์
ผกก.ฝ่�ยวิทยบริก�ร วตร.บช.ศ.

08-3119-0009 0-2579-1421 0-2579-0182

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญงิ กนัย์จริ�  ง�มไชยภทัรพงศ์
สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ.

08-4361-7751 0-2513-8811 0-2513-3060

โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

โฆษก พ.ต.อ. ธ�นินทร์  สุนทรสุทธิวัตร
รอง ผบก.บก.อก.รร.นรต.

08-1809-7714 0-3431-2001 0-3431-1106

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ท.หญิง อโนม�  โรจน�พงษ์
อจ. (สบ 3) กค.สค. รร.นรต.

08-4123-4017 0-3431-1109 0-3431-1109

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์  แก้วสะอ�ด
สว.ประช�สัมพันธ์ สลก.รร.นรต.

08-0489-4895 0-3431-1099 0-3431-1105

โรงพยาบาลตำารวจ

โฆษก พล.ต.ต. ธน�  ธุระเจน
น�ยแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

08-1612-3393 0-2207-6005 0-2207-6005

รองโฆษกประจำ� บช. พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี  ธีรวงศ์ไพศ�ล
น�ยแพทย์ (สบ 2) กลุ่มง�นจิตเวชและย�เสพตดิ รพ.ตร.

08-4429-2624 0-2207-6143 0-2207-6215

เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุด�  ขวัญอยู่
รอง ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

08-7986-2299 0-2207-6247 0-2207-6032

บันทึก
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สมาคมแม่บ้านตำารวจ

อาคาร 18 ชั้น 2 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-1172-3 โทรสาร 0-2255-1897

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

น�ยกสม�คมแม่บ้�นตำ�รวจ คุณพจม�น  พุ่มพันธ์ุม่วง 0-2205-1172-3 -

อุปน�ยกสม�คมแม่บ้�นตำ�รวจ คุณพรรณี  อังสน�นนท์ 0-2205-1172-3 -

คุณกรพัณณ์  พงษ์เจริญ 0-2205-1172-3 -

คุณสลักจิต  ชิวปรีช� 0-2205-1172-3 -

ผศ.กรรณิก�ร์  ลิปตพัลลภ 0-2205-1172-3 -

คุณธ�รศรี   ศรีวรข�น 0-2205-1172-3 -

คุณประไพ  จริตเอก 0-2205-1172-3 -

ดร.บุษบ�  ชัยจินด� 0-2205-1172-3 -

คุณนีรนุช  พันธุ์เสือ 0-2205-1172-3 -

คุณอนุกูล  วงศ์วรช�ติ 0-2205-1172-3 -

คุณเพ็ญพิมล  กีรติขจร 0-2205-1172-3 -

คุณนิรัชร�  ศิริอำ�พันธ์กุล 0-2205-1172-3 -
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คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำารวจ

41/13  ถนนเศรษฐศิริ  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์กลาง 0-2668-2811-3  โทรสารกลาง 0-2241-4658

Web Site : policeprinting.police.go.th  E-mail : policeprinting@police.go.th

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล คณะกรรมก�รโรงพิมพ์ มือถือ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 13) พล.ต.ท. จิตต์เจริญ  เวล�ดีวงณ์ ประธ�นกรรมก�ร 08-1804-6456

ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต. อนันต์  โตสงวน กรรมก�ร 08-9897-5752

ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต. เสน่ห์  อรุณพันธ์ุ กรรมก�ร 08-1935-7818

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. สมช�ย   ศุภธ�ด� กรรมก�ร 08-9813-4545

ผบก.กง. พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐ�  เที่ยงทัศน์ กรรมก�ร 08-1813-9777

ผบก.กม. พล.ต.ต. ประเสริฐ  ก�ฬรัตน์ กรรมก�ร 08-1953-5547

ผบก.พธ. พล.ต.ต. สุรศักด์ิ   บุญกล�ง กรรมก�ร 08-1341-6491

ผบก.คด. พล.ต.ต. ชนะชัย   ลิ้มประเสริฐ กรรมก�ร 08-1848-0081

ลก.ตร. พล.ต.ต. กิตติ์รัฐ   พันธุ์เพ็ชร์ กรรมก�ร 08-1177-4141

ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง น�ยจิระ  พันธ์คีรี กรรมก�ร 08-9969-3023

ผู้อำ�นวยก�รโรงพิมพ์ตำ�รวจ น�ยทวีวัฒน์  ขวัญเมือง กรรมก�รและเลข�นุก�ร 09-0978-2561

รองผู้อำ�นวยก�รโรงพิมพ์ตำ�รวจ น�ยธวัชชัย   ส�ครินทร์ 08-9105-7842

หน.หน่วยตรวจสอบภ�ยใน น�งญ�ณิศ�   เส้งกิ่ง 08-1453-8322

นิติกร น�ยอำ�นวย   สุนทรวิริยะวงศ์ 08-1661-3381

หนฝ.อำ�นวยก�ร น�งเอกฉวี   กลิ่นบรรยงค์ 08-5363-9327

หนฝ.ก�รเงินและบัญชี น�งธณิณฐรภ์   คุณวุฒิรักษ์ 08-9455-5014

หนฝ.ผลิต น�ยธนวิน   มิตรสมหวัง 08-5903-6092
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ทำ�เนียบสื่อมวลชน 

ประจำ�สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 

ศูนย์แถลงข่�ว อ�ค�ร 13 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ถนนพระร�มที่ 1 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330 

ห้อง 1 (ห้องแถลงข่�ว) โทรศัพท์กล�ง 0-2205-1529

หนังสือพิมพ์รายวัน

สื่อมวลชน ชื่อ   ชื่อสกุล มือถือ

ข่�วสด คมกฤช   ร�ชเวียง [เอ] 08-5070-7535
ช�ญพงษ์   บุญอุทิศ [โบตั๋น] 08-6619-1953

คมชัดลึก นพดล   ศรีทวีก�ศ  [รองอ๊อด] 09-1957-3747
เดลินิวส์ ลักษณะศักดิ์   โรหิต�จล [นก] 08-1815-4449

อ�ภ�พร   เทศทองดี [เกด] 08-9670-3070
ไทยโพสต์ วงศกรณ์   สุดส�คร [โน๊ต] 08-6898-2092
ไทยรัฐ จิรวัชร   สิทธิโชติพงศ์ [หนุ่ย] 08-4439-9909

ฑีฆ�วุธ   กุลลประภ� [เอ็กซ์] 08-9535-7000
08-4439-9904
08-1903-2222

แนวหน้� กรทอง   จิระเกียรติ [เจี๊ยบ] 08-1842-3259
ผู้จัดก�รร�ยวัน ปริญญ�   ชูมณี [กบ] 08-2782-0133
พิมพ์ไทย ช�ติช�ย   สุขสมนึก [ช�ติ] 08-1742-1081

08-7983-6036
มติชน จันทรพร   กุลโชติ [ออม] 08-9142-7225

08-2993-9038
สย�มรัฐ ภักดี   วีระรัตน์ [ภักดี] 09-1829-6868

สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมประช�สัมพันธ์ จุฑ�ม�ส   รักษ�พันธ์ 08-6144-3717
สถ�นีวิทยุจร�จรเพื่อสังคม FM 99.5 วันทนีย์   จรัสวงค์ 08-1486-5674
สวพ.91 รักชนก   ก�งมันต์ 08-1912-2118
สำ�นักข่�วไอเอ็นเอ็น วร�ภรณ์   กันย�เฮง 09-0651-0396
จส.100 อภิสุข   เวชวิสิษฐ์ 08-1829-9941
จส.100 ส�นนท์   เจริญพันธุ์ 08-3187-5503
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ชื่อ   ชื่อสกุล มือถือ

สถานีวิทยุโทรทัศน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3

สหภพ   โสตทิพย์ [ภพ] 08-1948-5399

เขมิสุด�   ก�ญจน�ก�ศ [แอ๋ม] 08-1890-5557

สุวรรณ   เพ็งอ้น [อ้น] 08-1686-4329

ชญตร์   มุกด�ห�ร [โบ๊ท] 08-4333-3204

เบญจม�ศ  อักษรนิตย์ [น้อย] 08-1846-8883

นพขวัญ   น�คเมือง [จุ๋ม] 08-1919-8396

สมเกยีรต ิ  ดเิรกมห�มงคล [เสอืน้อย] 08-1860-5554

นพกฤษฏิ์   โรจน์ธน� [หมู] 08-1299-2168

กองทัพบก ช่อง 5

บุญรอด   บัวศรี [บุญรอด] 08-1834-7294

ณัฐทิพย์สุด�   โตรักษ� [นำ้�] 08-9896-1255

สุรเชษฐ์   สุชิรวัฒน์ [โอ๊บ] 08-1123-2390

ฐิต�รีย์   ส�ยสว่�ง [จอย] 08-1314-7239

กองทัพบก ช่อง 7

ก�ญจน์    แจ่มจำ�รัส [ก�ญจน์] 08-1866-4735

อุทุมพร   สุขวงกต [โอ๋] 08-6835-0567

สมเกียรติ   หงษ์แก้ว [จิม] 08-1868-9383

ธนนันท์  วงศ์วศวัฒน์ [นัท] 08-5920-3562

อภิเอก   บัลลังก์โพธิ์ [เอก] 08-6159-6619

ทิวสวัสดิ์   ณ บ�งช้�ง [น้อย] 08-1848-7766

ชื่อ   ชื่อสกุล มือถือ

อรนุช   ทรัพย์ขุมทอง [หนูเล็ก] 08-1422-2007

ไพศ�ล   รัตนบันเทิง [เมย์] 08-5123-8138

โมเดิร์นไนน์

สมศักดิ์   อยู่ประพัฒน์ [บอย] 08-1555-6586

จ�มร   กิจเสวภ�คย์ [ด้ง] 08-1555-9435

ทัศนีย์   คำ�มุนี [จุ๊บแจง] 08-6057-8291

นุชน�ถ   เสนีย์โกศล [นุช] 08-1925-4349

นฤมล   วงค์ส�ยจันทร์ [หนู] 08-1889-1830

ฐิติพันธ์   เย็นใจ [ต้น] 08-1821-4442

ขนิษฐ�   อมรเมศวรินทร์ [ตูน] 08-2486-4236

พรสินี   ศิริเพิ่มพูล [เปิ้ล] 08-9814-9421

ช่อง 11 (NBT)

เสกสม   แจ้งจิต [เสก] 08-9249-9443

ณัฏฐ�พร  นิพนธ์ศักดิ์ 08-7934-3814

ทีวี ไทย (Thai PBS)

ดนิต�   ศรีสุวรรณ [ออย] 08-9968-6701

ปรียะด�  ฉันทกล�ง [อ้อ] 08-7084-5571

อ�ทร   คงรอด [โก้] 08-9819-9209

Nation TV

รังสิม�   ศฤงค�รนฤมิต [กริ๊ง] 08-7773-0626

ภ�สพล   โตหอมบุตร [รุจ] 08-7077-1113

ขวัญชัย   สุดโต 08-4536-9095

คณ�ธิศ   ศรีหัญเดช [ฮุย] 08-2004-6111
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ชื่อ   ชื่อสกุล มือถือ

TV Media

นนทิก�นต์   เฟื่องสุเมธีพงศ์ [อิง] 08-7075-8240

ไพจิตร   ภ�นนท์ [อ้อ] 08-1988-6021

TNN

ณย�   คัตตพันธ์ 08-6926-6955

จุฑ�รัตน์   บุบผ� 09-5765-6785

ทัดด�ว   ทองอิ่ม 08-5295-5569

นคนันทินี   บุญอินทร์ 08-6393-7351

ขวัญหทัย   ม�ล�ก�ญจน์ 09-2271-9094

Spring news

ยุทธพล   เปลี่ยนเพ็ง 08-0049-1010

ฉัตรชัย   เจริญธำ�มรงค์ 08-4387-8645

ภูริภัทร   นุญนิล 08-4390-3900

Police TV

ศรัญ   สุขทั่ววงศ์ [อ�ร์ต] 08-6779-8409

MV TV

ไพโรจน์   เทศนิยม [โรจน์] 08-9213-3344

ทนง   ทองตุ๋ย [หมง] 08-7511-7277

ไพศ�ล   ป�น� [เล็ก] 08-9037-1630

มติชนทีวี

เบญจพร  ศรีดี [ปุ๋ย] 08-9896-6479

พิชญ์เดช   แสงแก่นเพ็ชร์ [เติร์ด] 08-7590-3246

เติมศักดิ์   ไชยก�ล [ทอม] 08-7070-9799

ชื่อ   ชื่อสกุล มือถือ

ไทยรัฐทีวี

วสุ   ลิ้มปนุทัย 08-1172-6850

ธีรธน�   ขุนทอง 08-0965-0599

ธ�นี   ทวีเกิด 09-8259-1911

ธน�กร   ริตุ 08-9201-0112

วิมลวรรณ   ธรรมภักดี 08-9969-3763

ภ�พิมล   คลังโรจน์ศักด� 08-4551-3964

T-News

น�ตย�   เอนกธนะเศรษฐ์ [บุ๋ม] 08-9510-5117

นพพร   อินทร์พลอย [ต่อ] 08-4680-8182

News TV

พงษ์พิพัฒน์   จินด�ศรี 08-5553-5960

กันตภณ   บุ่งหว�ย 09-5712-5355

ณัฐชญ�นันท์   ทองเนียม 08-5678-4001

News Focus

ธนิต   โฆษธินกร 09-2526-9966

นิติทัศน์   ถ�วรกูล 08-8222-3736

ดิศวัฒน์   ครุฑน่วม 08-4377-7664

เบญจลักษณ์   เจริญศักดิ์ 08-3527-2934

ช่อง 8

พัชรินทร์   ยศสมนึก 08-0817-0644

ธนีน�ถ   ลิ้มนิธิธรรม 08-9743-8042
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ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทย ประจำาปี 2558

ตำ�แหน่ง ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำ�ง�น [ภ�ยใน] มือถือ

ผบ.ทสส. พล.อ. วรพงษ์  สง่�เนตร - -

หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. พล.อ. ธ�รไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 0-2257-6338 -

รอง ผบ.ทสส.(1) พล.อ. วุฒินันท์ ลีล�ยุทธ 0-2575-6127 -

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. พล.ท. ศักด�  แสงสนิท 0-2575-6136 -

รอง ผบ.ทสส.(2) พล.ร.อ. ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ ร.น. 0-2575-6137 -

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. พล.ร.ท. ศุภพงษ์  ศิริสนธิ ร.น. 0-2575-6139 -

รอง ผบ.ทสส.(3) พล.อ.อ. พลเทพ  โหมดสุวรรณ 0-2575-6143 -

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ท. กิริวัฒน์  ภักดีเสน� 0-2575-6148 -

รอง ผบ.ทสส.(4) พล.อ. ไพบูลย์  คุ้มฉ�ย� 0-2575-6176 -

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. พล.อ. วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์ 0-2575-6181 -

เสธ.ทห�ร พล.อ. สมหม�ย  เก�ฎีระ 0-2575-6150 -

หน.ฝสธ.เสธ.ทห�ร พล.ท. วิทย�  วชิรกุล 0-2575-6155 -

รอง เสธ.ทห�ร (1) พล.อ. สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 0-2575-6162 -

รอง เสธ.ทห�ร (2) พล.ร.อ. ณรงค์พล ณ บ�งช้�ง ร.น. 0-2575-6174 -

รอง เสธ.ทห�ร (3) พล.อ.อ. อ�รมย์ ปัถวี 0-2575-6168 -

รอง เสธ.ทห�ร (4) พล.อ. วลิต  โรจนภักดี 0-2574-1334 -



ออกแบบและจัดพิมพโดย โรงพิมพตํารวจ 
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