ภ.3
ตำรวจภูธรภาค 3
Provincial Police Region 3
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277 ต่อ 0 , 0-4424-2140, 0-4424-3471 โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP: 603001
Web Site: www.ppr3.go.th
ตำแหน่ง
ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.ประจำ
นว.(สบ 2) ผบช.ภ.3

ยศ ชื่อ สกุล
พล.ต.ท. พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
พล.ต.ต. สุรพล แก้วขาว
พล.ต.ต. จิตรจรูญ ศรีวนิชย์
พล.ต.ต. คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
พล.ต.ต. ฐากูร นัทธีศรี
พล.ต.ต. พีระพงศ์ วงษ์สมาน
พล.ต.ต. สุภากร คำสิงห์นอก
พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4424-3319 [109]
0-4425-5277 [177]
0-4434-1714 [157]
0-4424-3379 [137]
0-4424-3399 [167]
0-4424-1754 [147]
0-4424-3439 [127]
0-4425-5277 [165]
-

มือถือ
08-1818-6039
08-1878-9752
08-1873-4203
09-3595-5555
08-9901-2339
08-9444-3838
08-7222-6363
08-1879-4924
08-6461-3286

กองบังคับการอำนวยการ
General Staff Division
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277 ต่อ 0 , 0-4424-2140, 0-4424-3471 โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
Web Site: www.ppr3.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ไพโรจน์ บุญเต็ง
พ.ต.อ. ประสงค์ เรืองเดช
พ.ต.อ. ไกรสมุทร ทาโบราณ
พ.ต.อ. ธนัญชัย เพียรช่าง
-

0-4425-5277 [168]
0-4425-5277 [179]
0-4425-5277[178]
0-4425-5277 [178]
0-4425-5277 [178]

08-1876-6044
08-1876-6743
08-7443-4334
08-1855-5333
-

ฝ่ายอำนวยการ 1 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277[111] โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)

พ.ต.อ. จุลฑิตย์ กิตติรงค์
พ.ต.ท.หญิง พัทธวรรณ เสนีย์นันท์
พ.ต.ท.หญิง ศศิธร สุวรรณทรัพย์
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาวรรณ ชัชวาล
พ.ต.ท. ไพศาล โรจนไพฑูรย์ทิพย์

0-4425-5277[110]
0-4425-5277[117]
0-4425-5277[111]
0-4425-5277[177]
0-4425-5277[183]
0-4425-5277[111]

08-1966-0957
08-1955-5048
08-1876-2266
08-6460-8772
08-6879-9950
หน้า 1 จาก 77

ภ.3

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.(งานบรรจุและแต่งตั้ง)
สว.(งานศึกษาอบรม)
สว.(งานสวัสดิการ)
สว.(งานประวัติและอัตรากำลัง)
สว.(งานความชอบ)
สว.(งานวินัย)
สว.(งานร้องเรียน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เศวตทัศน์ สุขแสง
พ.ต.ท.หญิง สายรุ้ง มะเริงสิทธิ์
ว่าที่ พ.ต.ต. ชินดนัย กลมกูล
พ.ต.ท. เสฏฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
พ.ต.ต. ปทัตธนน สายเนตร
พ.ต.ต. สุชาติ ลุนบง
พ.ต.ท. ศิรสิทธิ์ สุขพัฒนเศรษฐ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4425-5277 [112]
0-4425-5277[113]
0-4425-5277[114]
0-4425-5277[115]
0-4425-5277[116]
0-4425-5277[117]
0-4425-5277[118]

มือถือ
09-3416-5886
08-9788-8759
09-1829-5584
09-0243-1998
08-6104-3802
09-5605-7930
09-3326-1395

ฝ่ายอำนวยการ 2 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277[121] โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุุรการ)
สว.(งานสถิติข้อมูลอาชญากรรม)
สว.(งาน ศปก.ภ.3)
สว.(งานด้านการข่าวความมั่นคง)

พ.ต.ท. สุชีพ คำดี
พ.ต.ท.หญิง สุนีย์ สุขสายไทยชะนะ
พ.ต.ต.หญิง นันท์นภัส อุ่นทอง
พ.ต.ท. ธวัชชัย รุ่งเรือง
พ.ต.ท.หญิง พรพิมล ตันไพบูลย์
ว่าที่ พ.ต.ต. บำรุง นิลพันธ์

0-4425-5277[121]
0-4425-5277 [121]
0-4425-5277[121]
0-4425-5277[121]
0-4425-5277 [122]
0-4425-5277[123]
0-4425-5277[124]

08-1877-0277
08-1876-6863
09-8594-2961
08-1955-2595
09-0593-9998
08-6928-2621

ฝ่ายอำนวยการ 3 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277[131] โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานจราจร)
สว.(งานแผนและยุทธศาสตร์)
สว.(งานปราบปรามอาชญากรรม)
สว.(งานการฝึกอบรม)
สว.(งานธุรการและความมั่นคง)
สว.(งานงบประมาณ)

พ.ต.อ. เดชประเสริฐ อัจฉริยวิศรุต
พ.ต.ท.หญิง ศิรกาญจน์ แพรกทอง
พ.ต.ท. ปราชญ์คมน์ อิ่มสันเทียะ
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวรรณ ไทยเอื้อ
พ.ต.ท. ไกรษร ชมชื่น
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เพ็ชรสุวรรณ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นงลักษณ์ โทนสิงห์
พ.ต.ท.หญิง ปฤษณา ภักดีจอหอ
พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มห้วยรอบ
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ อ้อมกิ่ง

0-4425-5277[130]
0-4425-5277[135]
0-4425-5277[133]
0-4425-5277[135]
0-4425-5277 [131]
0-4425-5277 [132]
0-4425-5277 [133]
0-4425-5277[134]
0-4425-5277[135]
0-4425-5277[136]

08-6653-5445
08-1967-6765
08-1877-6126
08-9721-1770
08-1704-3492
08-7652-2006
08-4605-6521
08-9628-7781
08-8581-5539
09-1017-6336

ฝ่ายอำนวยการ 4 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277[141] โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานพลาธิการ)

พ.ต.อ. จักร อ่อนนิ่ม
พ.ต.ท.หญิง สุวิชา เผดิมวงศ์
พ.ต.ท. สุรัฐพงษ์ สุขตน
พ.ต.ท. สาโรจน์ ประทุมชัย
พ.ต.ต. มาโนช สิทธิพล
ว่าที่ พ.ต.ต. วุฒินันท์ วงหาญ

0-4425-5277[141]
0-4425-5277[145]
0-4425-5277[141]
0-4425-5277[141]
0-4425-5277[141]
0-4425-5277[142]

06-5513-4688
08-1389-8154
08-8583-3446
08-9844-8152
08-1830-7036
09-5649-0746
หน้า 2 จาก 77

ภ.3

กองบังคับการอำนวยการ
ตำแหน่ง
สว.(งานโยธาธิการฯ)
สว.(งานการคลังและยานพาหนะ)
สว.(งานการเงิน)
สว.(งานบัญชี)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วศินทร์ พลโสภา
พ.ต.ต. พิศาล ศิริวิโรจน์
พ.ต.ท.หญิง สายฝน ตรวจนอก
พ.ต.ท.หญิง วนิดา บุญวัฒน์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4425-5277[143]
0-4425-5277[144]
0-4425-5277[145]
0-4425-5277[146]

มือถือ
09-2276-3222
08-5915-4380
08-5479-0233
08-3726-8734

ฝ่ายอำนวยการ 5 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277[151] โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์)
สว.(งานมวลชนสัมพันธ์)

พ.ต.อ. พงศ์ชิต พุ่มชุมพล
พ.ต.ท.หญิง รัตนา รัตนอาภา
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ บัวดี
พ.ต.ท.หญิง ธิติวรรณ เทาวงษ์
พ.ต.ท. วิระ พรายอินทร์

0-4425-5277[153]
0-4425-5277[153]
0-4425-5277[151]
0-4425-5277[152]
0-4425-5277[153]

06-2564-5919
08-0480-6910
08-9637-7621
09-4524-9219
09-3321-9287

ฝ่ายอำนวยการ 6 โทรศัพท์กลาง 0-4425-5277[161] โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP 603001
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร)

พ.ต.อ. จุมพล สุวนาม
พ.ต.ท. นิวัฒน์ นาคสุด
พ.ต.ต.หญิง วิไลพร สีกุดเวียน
พ.ต.ท. สาคร เขจรรักษ์

0-4425-5277[161]
0-4425-5277[162]
0-4425-5277[161]
0-4425-5277[161]

09-6942-5929
08-6468-2715
08-1955-5430
06-3395-9891

0-4492-8866
0-4492-8868 [410]
0-4492-8868 [411]
0-4492-8868
0-4492-8868

08-1834-8313
08-4288-0008
08-8071-6168
08-9717-0111
08-1389-8194

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
Investigation Division
1515 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP 603007
Web Site: www.idp3.go.th E-mail: invp333@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ปภัชเดช เกตุพันธ์
พ.ต.อ. อิทธิพล นาคคำ
พ.ต.อ. หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล
พ.ต.อ. ชลาสินธุ์ ชลาลัย
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ขุนหมื่น

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 [304] โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP 603007
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. กิตติ กองแสงศรี
พ.ต.ท. คมสัน รัตนวรางค์
พ.ต.ท. นริส รวมภักดี
พ.ต.ท. รัฐพร คงสุโข
พ.ต.ท. เอกพจน์ แก้วสุข

0-4492-8868 [304]
0-4492-8868 [304]
0-4492-8868 [304]
0-4492-8868 [304]
0-4492-8868 [304]

08-1266-0222
09-2958-9325
08-0720-6996
08-1971-8027
08-1803-0716
หน้า 3 จาก 77

ภ.3

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กองกับการสืบสวนสอบสวน 1 โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 [208] โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP 603007
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. วรชาติ แสนคำ
พ.ต.ท. อุเทน ตั้งพิทักษ์เสมอ
พ.ต.ท. ธนะวุฒิ หัสวาที
พ.ต.ท. กิตติ เกิดขันหมาก
พ.ต.ต. ภัทธพล แจ่มสีดา

0-4492-8868 [208]
0-4492-8868 [208]
0-4492-8868 [208]
0-4492-8868 [208]
0-4492-8868 [208]

08-7999-4848
08-1177-0099
08-1878-4579
08-4804-5757
09-5519-9166

กองกับการสืบสวนสอบสวน 2 โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 [202] โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP 603007
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุนทร หิมารัตน์
พ.ต.ท. ภูมิ ทองโพธิ์
พ.ต.ท. ไกรสร ศรีอำพร
พ.ต.ท. ศุภชัย ปักโคทานัง
พ.ต.ต. ทวินันท์ นามวิเศษ
พ.ต.ต. เอกวัธ ภัทรภาญจนานนท์

0-4492-8868 [202]
0-4492-8868 [202]
0-4492-8868 [202]
0-4425-5275-83 [129]
0-4492-8868 [202]
0-4492-8868 [202]

08-1848-1135
08-1549-4449
08-1570-5248
08-9597-9494
08-9711-1070
09-1016-6061

กองกับการสืบสวนสอบสวน 3 โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 [206] โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP 603007
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สุกาญจน์ นิลอ่อน
พ.ต.ท. สุโชค ผู้มีโชคชัย
พ.ต.ท. นิธิศ จารุกมลกุล
พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร
พ.ต.ต. อุทิศ ชอบชื่น

0-4492-8868 [206]
0-4492-8868 [206]
0-4492-8868 [206]
0-4492-8868 [206]
0-4492-8868 [206]

08-9149-7979
09-5653-5453
08-1345-4644
08-1869-4123
09-1538-4461

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 [308] โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP
603007
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ธนะสิทธิ์ ปานศรี
พ.ต.ท. มนัส ชมเชย
พ.ต.ท. ณรงค์ ปรอยกระโทก
พ.ต.ท. โกวิทย์ มาศิริ
พ.ต.ต. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักดิ์

0-4492-8868 [308]
0-4492-8868 [308]
0-4492-8868 [308]
0-4492-8868 [308]
0-4492-8868 [308]

08-1884-6241
08-7555-2945
08-6584-9289
08-8581-1544
08-9581-3959

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ โทรศัพท์กลาง 0-4492-8868 [204] โทรสารกลาง 0-4492-8869 IP 603007
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. ภูไท เชาว์สูงเนิน
พ.ต.ท. คณพศ ธนภูมิบุญญิน
พ.ต.ท. ฉลอง ชัยสูงเนิน
พ.ต.ท. ธนเดช หลาบมาลา
พ.ต.ท. บรรลือ มหาศักดิ์ณรงค์

0-4492-8868 [204]
0-4492-8868 [204]
0-4492-8868 [204]
0-4492-8868 [204]
0-4492-8868 [204]

09-4472-9009
09-3658-5474
09-4284-3459
08-6969-3666
08-1982-5943
หน้า 4 จาก 77

ภ.3

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4425-5275 [199] IP 603007
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ก้องชนะ บุตรศิริ
พ.ต.อ. กิตติคม ผาดผ่อง
พ.ต.อ. คงวุธ กัญญะลา
พ.ต.อ. จริศักดิ์ แสนบัว
พ.ต.อ. จิรัฏฐ์ ธัญญ์จิโรจน์
พ.ต.อ. เจตติ์ บัวทิพย์
พ.ต.อ. ดำรงศิลป์ ดวงกลาง
พ.ต.อ. เด่น สุขใหม่
พ.ต.อ. ทวีสิน อ่ำลอย
พ.ต.อ. ทินกร เดชาเลิศ
พ.ต.อ. ธนวัฒน์ พูลเฉลิม
พ.ต.อ. ธนารักษ์ แก้วสนิท
พ.ต.อ. นิติพงศ์ ติวชัยวิรัตน์
พ.ต.อ. ประยงค์ กอศรี
พ.ต.อ. ประเสริฐศิลป พานโน
พ.ต.อ. ปราโมทย์ พลหงษ์
พ.ต.อ. พาวิน พานกระโทก
พ.ต.อ. พิทักษ์ จันทร์อบ
พ.ต.อ. พูนศักดิ์ ชาติเพชร
พ.ต.อ. ภาคภูมิ อุดนอก
พ.ต.อ. เมฆินทร์ พรหมทา
พ.ต.อ. ยอด เกตุสม
พ.ต.อ. ราชศักดิ์ ศรีทองสุข
พ.ต.อ. วัชรพงษ์ ทองมนต์
พ.ต.อ. วิหาร นวลงาม
พ.ต.อ. สายัญ มณีวงศ์
พ.ต.อ. สุพล สุราวุธ
พ.ต.อ. สุพัตร สุพรม
พ.ต.อ. สุวิทย์ นามวงษา
พ.ต.อ. เสนอ คงวชิรฉัตร
พ.ต.อ. เสรี ฉายศิลป์
พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพิ่ม

0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]

08-1879-4248
08-4747-3773
08-1976-8207
08-9849-8717
08-1266-5553
08-1967-7383
08-1265-4306
08-1789-9901
08-1370-1709
08-4456-3591
08-1990-7091
08-8118-8939
09-4925-7891
08-9845-7187
09-4534-8333
08-9280-3957
08-1725-6201
08-1999-3565
09-3326-9349
08-6465-1654
08-7869-9810
09-7341-6824
08-8345-6788
09-8618-7543
06-1116-1448
08-3365-5858
09-3548-7373
06-5235-6197
08-7880-8676
08-1265-2656
09-4169-4495
08-1760-4233
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กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ. อรชุน รักษ์สกุลพิวัฒน์
พ.ต.อ. อาญาสิทธิ์ วงศ์อุสา
พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวอ่อน
พ.ต.อ. อุทัย ปุชิน
พ.ต.อ. เอกอนันต์ หูแก้ว
พ.ต.อ. กัมปนาท ฐาตุจิรางกุล
พ.ต.อ. จงวิวัฒน์ ฉัตร พิทักษ์ภูมิ
พ.ต.อ. ธานินทร์ แสวงไวศยสุข
พ.ต.อ. ดำรงฤทธิเดช ทองพิทักษ์
พ.ต.อ. อดิศักดิ์ มณีเนตร
พ.ต.อ. พันธ์ยศ พีระยศวริศ
พ.ต.อ. ณัฐพล กิ่งโชค
พ.ต.อ. ภานุเทพ ไชยคำภา
พ.ต.อ. ประหยัด ฟุงสูงเนิน
พ.ต.อ. จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ
พ.ต.ท. แผน สวาสดิ์นา
พ.ต.ท. พิชญ์ศรุตม์ หิรัญวัฒนะ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]
0-4425-5275 [199]

มือถือ
08-1981-1875
09-9353-3349
08-1669-7536
08-6878-3064
08-9717-1999
09-3551-7147
09-0818-2783
08-1753-7020
08-9585-0758
08-1967-0679
08-1579-3443
08-1321-2556
08-3364-2121
08-1877-7350
08-1646-4021
09-8181-7758
08-4474-3089

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Police
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์กลาง 0-4481-2660 โทรสารกลาง 0-4481-6970 IP 603101
Web Site: www.chaiyaphum.police.go.th E-mail: chaiyaphum@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นายตำรวจติดตาม

พล.ต.ต. สมพจน์ ขอมปรางค์
พ.ต.อ. บรรพต มุ่งขอบกลาง
พ.ต.อ. สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม
พ.ต.อ. ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์
พ.ต.อ. วันลภย์ เนตรถาวร
พ.ต.อ. ณรงค์ เสวก
ร.ต.อ. ธนิต พวงเพชร

0-4481-1242
0-4481-6035
0-4483-8147
0-4481-2050
0-4483-8059
0-4481-6035
0-4481-1242

09-4998-7799
08-9498-8998
09-3445-1955
06-1693-5141
08-1700-6565
08-1760-6323
08-2464-0567

พ.ต.อ. พศวีร์ นักฟ้อน
พ.ต.ท. ณรงค์ พิมพ์สุขสกุล

0-4481-6036
0-4482-1923

08-1966-3887
08-1877-1753

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย
พ.ต.ต. โกวิทย์ พุทซาคำ
พ.ต.ต. ก้องเกียรติศักดิ์ หิรัญโรจน์
พ.ต.ต. ประยูร วงศ์ชาญศรี
พ.ต.ท. วิเชษฐ คงมีชนม์
พ.ต.ต.หญิง กฤษณา ปัญญาสาย
พ.ต.ต. กวินธ์พงศ์ ดำรงดาลัยพงศ์
พ.ต.ต. ยุทธนา หวานแก้ว

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4482-1923
0-4482-1921
0-4482-1922
0-4482-1920
0-4482-1922
0-4482-1923
0-4481-6973
0-4481-1533

08-1790-6377
09-2835-6064
09-8419-8262
09-4483-7127
08-6246-2909
08-1491-2598
08-5005-7905
09-0953-4722

0-4482-1926
0-4482-1926
0-4482-1926

08-1977-1099
08-1600-9089
08-7964-0909

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4482-1926
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. บัณฑิต พุทธลา
พ.ต.อ. สุขสันต์ ไตรทิพย์
พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4481-1838 โทรสารกลาง 0-4482-1925
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. สรวิศ มาอินทร์
พ.ต.ท. คมสัน มีภักดี
พ.ต.ท. ธนากร นิ่มมะโน
พ.ต.ท. พนมรุ้ง ขอนพุดซา
พ.ต.ท. ธวัชชัย จิตตรีธาตุ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อุตรส
พ.ต.ท. อนุสรณ์ สะตะ
พ.ต.ท. ชัยยะพร บุญอินทร์

0-4481-1838
0-4481-1838
0-4481-1838
0-4482-1925
0-4482-1925
0-4482-1925
0-4482-1925
0-4482-1925

06-5535-4982
08-1744-4049
08-6660-0158
08-1090-1771
08-0585-2424
09-0235-4622
09-4525-1666
08-4897-0772

สภ.เมืองชัยภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4481-1318 โทรสารกลาง 0-4481-7111 IP 603102
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.

พ.ต.อ. พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไวย์
พ.ต.ท. พงศ์ปวุฒิ พงษ์โพธิ์
พ.ต.ท. พรเทพ พันธุ์พฤกษ์
พ.ต.ท. ศุภชัย บุญแย้มวงศ์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ใจสบาย
พ.ต.ท. พลณัฐฐิ มานพ
พ.ต.ต. ชาญวิทย์ กิตติเมธาวี
พ.ต.ต. จำรัส ไตรสูงเนิน
พ.ต.ต. พรชัย แสงศิลา
พ.ต.ท. ธีระยุทธ ปลิวสูงเนิน
พ.ต.ท. สองเมือง ดีสำโรง

0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318

08-9667-0989
08-5122-6458
08-9810-0188
08-1644-4133
08-1879-7593
09-2706-4411
08-6656-8347
08-9627-4060
08-9627-4060
08-6878-9061
06-5249-2599
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พิสิษฐ์ เตชะธีมาพร
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ อุดมพรวรชัย
พ.ต.ท. บุญยงค์ สอนสุข
พ.ต.ท.หญิง กุหลาบ บุญทากลาง
พ.ต.ต. สำเร็จ กว้างนอก

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318
0-4481-1318

มือถือ
08-1976-8936
08-1065-3663
08-6865-4151
08-5364-3756
08-5632-0292

สภ.ภูเขียว โทรศัพท์กลาง 0-4486-1444 โทรสารกลาง 0-4486-1563 IP 603105
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เวชบุตร ชมบุญ
พ.ต.ท. สุพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ปกรณ์
พ.ต.ท. นิพนธ์ มิ่งขวัญ
พ.ต.ท. สมชาย แจ่มใส
พ.ต.ต. พงษ์จินดา วิริยะประกอบ
พ.ต.ท. บรม ศรีสงค์
พ.ต.ต. วิชัย โหมดนอก
พ.ต.ท. ยุติวิชญ์ โฉมสะอาด

0-4486-1561
0-4486-1563
0-4486-1562
0-4486-1561
0-4486-1563
0-4486-1562
0-4486-1564
0-4486-1565

08-1879-4560
09-7001-1777
08-9230-3099
06-2956-6299
08-9134-0999
08-7872-4113
08-6253-4965
08-8572-7757

สภ.แก้งคร้อ โทรศัพท์กลาง 0-4488-2887 โทรสารกลาง 0-4488-0096 IP 603110
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. จาตุรนต์ ตระกูลปาน
พ.ต.ท. นิวัติ ศิลปชีวสันติ
พ.ต.ท. ยรรยง ทองใบใหญ่
พ.ต.ต. นิติพนธ์ เคาภูเขียว
พ.ต.ท. เจริญ สารคำ
พ.ต.ท. ธนดล ศรีวันชัย
พ.ต.ท. วิญญู พื้นหินลาด
พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ คนอุตส่าห์

0-4488-2887 [100]
0-4488-2887
0-4488-2887
0-4488-2887
0-4488-2887
0-4488-2887 [505]
0-4488-2877
0-4488-2887 [301]

08-9630-3838
08-1393-3828
08-8059-8880
09-1058-3163
08-7878-0256
09-5754-8964
09-1832-1690
08-6874-4085

สภ.คอนสวรรค์ โทรศัพท์กลาง 0-4486-7568 โทรสารกลาง 0-4488-9102 IP 603119
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. วิเชียร อุปมัย
พ.ต.ท. อัครเดชนินธร ทวีสินวัฒนเดชา
พ.ต.ท. มังตรา กาชัย
พ.ต.ท. กิตติพจน์ ผลจันทร์
พ.ต.ท. คำพล โนนุช
พ.ต.ท. วิทยา กุศลวงค์
พ.ต.ท. วิศาล ซิลพรมราช
พ.ต.ต. ราชัน แก้วคูนอก
พ.ต.ท. สมเด็จ มโนนะที

0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568
0-4486-7568

08-1999-3633
09-0268-9695
08-0740-2040
08-9277-9129
08-6868-4355
08-6224-9292
08-6224-9292
09-9504-6363
08-1669-7876
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. วรรณ์ชัย แสงมณี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4486-7568

มือถือ
08-4826-4686

สภ.หนองบัวระเหว โทรศัพท์กลาง 0-4489-7102 โทรสารกลาง 0-4489-7358 IP 603123
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล
พ.ต.ท. กฤษดา มินทร์เสน
พ.ต.ท. สราวุฒิ พสิทฐ์ธุวานนท์
พ.ต.ท. ธีรภัทร สมบัติหลาย
พ.ต.ท. ศุภวัฒน์ ไชยดี
พ.ต.ท. ฐนธิป พิทยาวิวัฒน์กุล
พ.ต.ท. เมธา ไชยบุรี
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงศ์

0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102
0-4489-7102

08-9582-5449
08-5920-7888
08-7260-7333
08-7963-9696
09-5201-6075
08-1949-2994
08-1264-4870
08-1944-8844

สภ.บ้านเขว้า โทรศัพท์กลาง 0-4489-1103 โทรสารกลาง 0-4489-1103 IP 603126
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. มาโนช เกิดขวัญ
พ.ต.ท. วีระพล อินทอง
พ.ต.ท. ชวภณ จันทเมนชัย
พ.ต.ท. เอกพล เพชรนอก
พ.ต.ท. ทนัน โกศรีงาม
พ.ต.ท. สุเทพ นาจะหมื่น
พ.ต.ท.หญิง เข็มทอง มณีรัตนรังษี
พ.ต.ต. ทองสุข รัตสีวอ
พ.ต.ต. วุฒิชัย เยิมสูงเนิน
พ.ต.ท. จิตติพัฒน์ คำรังศรี

0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103
0-4489-1103

08-1062-3540
08-7893-5596
06-2547-8245
08-8595-3793
08-1017-4445
09-3326-1700
08-1789-2270
09-8081-3445
09-8585-7978
09-3287-4153

สภ.จัตุรัส โทรศัพท์กลาง 0-4485-1500 โทรสารกลาง 0-4484-0025 IP 603108
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สงวนศักดิ์ พูลทรัพย์
พ.ต.ท. เกณฑ์ชยะ สกลชัย
พ.ต.ท. เพิ่มสุข ศิริพละ
พ.ต.ท. ธัชชัย เชิงชั้น
ร.ต.อ. ถาวร พอขุนทด
พ.ต.ท. โสวัฒน์ หงษ์ทอง
พ.ต.ท. พัชรวัฒน์ ศักดิ์คณาพงษ์

0-4485-1500 [100]
0-4485-1500 [202]
0-4485-1500 [212]
0-4485-1500 [201]
0-4485-1500 [404]
0-4485-1500 [212]
0-4485-1500 [500]

08-1955-0198
08-1750-9742
08-9845-1046
08-5201-9074
08-8090-4597
08-1422-0897
06-2519-4554

สภ.หนองบัวแดง โทรศัพท์กลาง 0-4487-2122 โทรสารกลาง 0-4487-2122 IP 603117
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ประทีป ปิยะทัศศรี
พ.ต.ท. กนก รอดสำราญ
พ.ต.ท. สุมิตร ชัยยุทธ

0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122

08-9769-9036
08-1693-1111
08-1976-5771
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ผัน ยศรุ่งเรือง
พ.ต.ท. สิริณรงค์ อินทะพุฒ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ มิตราช
พ.ต.ท. โสภณ อะพิเนตร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122
0-4487-2122

มือถือ
08-8120-6488
09-4042-6739
08-8467-8614
06-3030-6197

สภ.คอนสาร โทรศัพท์กลาง 0-4487-6686 โทรสารกลาง 0-4487-6686 IP 603112
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ยรรยง จันทร์เขียว
พ.ต.ท. ภูริโชติ สุนทรธนาโชติ
พ.ต.ท. วิทยา ศรีรังกูร
พ.ต.ท. พัชรพล สอนเวียง
พ.ต.ท. ลิขิต ตะริดโน
พ.ต.ต. ชานุโชค สืบค้า
พ.ต.ท. ชูชีพ ดอกคำ
พ.ต.ท. สุขุม สวัสดิ์ชาติ

0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686
0-4487-6686

09-1659-6535
09-2316-5995
08-9845-7946
08-7221-9687
06-2568-9686
09-1137-7647
06-1124-6155
08-9878-5269

สภ.ซับใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4473-1042 โทรสารกลาง 0-4473-1042 IP 603130
ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. ดุริยะ ปานกลิ่น
พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร
พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ดวงพิมพ์
พ.ต.ท. ภูริศณ์ มาตรแสง
พ.ต.ท. นิเวช ประทุมแสง
พ.ต.ต. คุณาวุฒิ บุตรดา

0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042
0-4473-1042

08-1718-0081
08-1967-2014
08-9949-9122
09-7985-2662
09-3224-2915
08-2789-3361

สภ.บ้านแท่น โทรศัพท์กลาง 0-4488-7117 โทรสารกลาง 0-4488-7117 IP 603127
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วัฒนชัย จันทาทุม
พ.ต.ท. บัณฑิต จาตุวัฒน์
พ.ต.ท. ประมวลทรัพย์ ชัยสิน
พ.ต.ต. ภูมิ เฉลิมชาติ
พ.ต.ท. ชัยฤทธิ์ นาคเสนีย์
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เหมวงษ์
พ.ต.ท. ธานี ติวเรือง
พ.ต.ท. ไตรวิทย์ แก้วชนะ
พ.ต.ท. ชัยยะเริก ฝักฝ่าย

0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117
0-4488-7117

08-1877-0046
08-1689-1655
08-1389-0007
09-1867-5771
08-7795-2032
08-1789-8887
08-1789-8887
09-2361-0718
08-1282-5800

สภ.เทพสถิต โทรศัพท์กลาง 0-4485-7100 โทรสารกลาง 0-4485-7100 IP 603125
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์ วงษ์สามี
พ.ต.ท. สุริยา จันทร์สระแก้ว

0-4485-7100
0-4485-7100

08-7655-6566
08-1955-6201
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อิศรา บัวนารถ
พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองสาร
พ.ต.ท. สุราษ แก้ววังปา
พ.ต.ต. ภาคิน หาญนอก

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100
0-4485-7100

มือถือ
08-2138-9484
06-2890-2090
08-7008-4645
08-4474-7529

สภ.เกษตรสมบูรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-4486-9126 โทรสารกลาง 0-4486-9569 IP 603114
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กมลวรรธ สุกใส
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ พิทักษ์ชัยธรรม
พ.ต.ท. วรวีร์ ครองงาม
พ.ต.ท. พงศ์พัสกร ตาปราบ
พ.ต.ต. นราเทพ พองชัยภูมิ
พ.ต.ท. สวง มณีทิพย์
พ.ต.ท. สุชาติ ปั่นสันเทียะ

0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126
0-4486-9126

08-1654-4928
08-1977-2497
09-8815-3799
08-5416-1119
08-3747-6688
08-7444-4664
09-1020-3114

สภ.บำเหน็จณรงค์ โทรศัพท์กลาง 0-4412-7100 โทรสารกลาง 0-4412-7111 IP 603121
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญเลิศ ทองกำเหนิด
พ.ต.ท. พินิจ เถลิงศักดาเดช
พ.ต.ท. พัลลภ มณีนาค
พ.ต.ท. สมโชค คัดสูงเนิน
พ.ต.ท. ทิมากร กตะศิลา
พ.ต.ท. จีระพัฒน์ เนื่องเหมรัช
พ.ต.ท. สุพจน์ เพียงกระโทก
พ.ต.ท. สันติ เพียซ้าย

0-4412-7100
0-4412-7100
0-4412-7100
0-4412-7100
0-4412-7100
0-4412-7100
0-4412-7100
0-4412-7100

08-1852-5099
09-5612-1351
09-0254-3999
08-9979-9027
08-9844-8859
06-5123-9938
09-3542-4814
08-2104-9993

สภ.เนินสง่า โทรศัพท์กลาง 0-4484-6027 โทรสารกลาง 0-4484-6028 IP 603129
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เรวัฒน์ ยวงอักษร
พ.ต.ท. รัชยุทธ ศักดิ์ระพี
พ.ต.ท. กิตติโชค คิรินทร์
พ.ต.ต. เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ เคื่อนสาร
พ.ต.ต. กิตติพจน์ ใสผุดผ่อง

0-4484-6028
0-4484-6028
0-4484-6028
0-4484-6028
0-4484-6028
0-4484-6028

09-0880-3874
08-7954-7117
06-1787-9453
08-6368-1563
08-6253-9520
08-7001-7128

สภ.ภักดีชุมพล โทรศัพท์กลาง 0-4482-8222 โทรสารกลาง 0-4482-8222 IP 603128
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ
พ.ต.ท. พัฒนา คุ้มวงศ์
พ.ต.ท. กัมปนาท แก้วคำบ้ง
พ.ต.ท. กฤษฎา ชะฎาแก้ว

0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222

08-0467-8464
08-1836-8659
09-4519-5522
06-3039-7585
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ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. คม คุ้มโนนคร้อ
พ.ต.ท. ยุทธชัย เพ็ชรภักดี
พ.ต.ท. ประมวล อาจเวทย์
พ.ต.ท. กฤตธฤต เศรษฐา
พ.ต.ต. ธนกร พวงจำปา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222
0-4482-8222

มือถือ
08-1955-3146
08-1999-1977
08-4826-3499
08-7963-3060
08-5767-8741

สภ.บ้านค่าย โทรศัพท์กลาง 0-4489-9111 โทรสารกลาง 0-4489-9111 IP 603103
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. อิทธิกร จิรัตนานนท์
พ.ต.ท. คุณาวุฒิ ใบลี
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ กุยแก้ว
พ.ต.ท. วิชิต น้อยวิเศษ
พ.ต.ท. ชยพล ดีหลี
พ.ต.ท. บุญเลิศ ศิริทอแสง
พ.ต.ท. เจตรินทร์ ผันจะโปะ

0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111
0-4489-9111

08-1828-5509
09-3545-6060
08-9203-9529
09-8128-7395
08-6252-4385
09-3364-9127
09-9119-5151

สภ.ลาดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4480-1209 โทรสารกลาง 0-4480-1209 IP 603104
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. อิทธิโชค เกิดผล
พ.ต.ท. วิสา โชติมูล
พ.ต.ท. พีระศักดิ์ จิโรจน์สกุล
พ.ต.ท. ธนกฤต จำเริญโชคชัย
พ.ต.ท. บุญช่วย ยังโนนตาด
พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ คงโนนกอก
พ.ต.ท. มานพ ไพรเขียว

0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209
0-4480-1209

08-1999-7618
08-9901-8991
08-6777-9493
06-5096-6599
08-1266-6089
08-9079-5591
08-5023-6751

สภ.บ้านเดื่อ โทรศัพท์กลาง 0-4412-3111 โทรสารกลาง 0-4412-3111 IP 603116
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. ปฏิวัติ นาคำ
พ.ต.ท. ดิษย์ธนา ธัญญพืช
พ.ต.ท. จิตตกรณ์ ผดุงฤกษ์
พ.ต.ท. วันชัย สืบจากศรี
พ.ต.ท. อนุชา ขันชัยภูมิ
พ.ต.ท. วิชาญ กระจ่างโพธิ์
พ.ต.ท. วินัย สอาดชอบ

0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111
0-4412-3111

08-1955-4266
09-1351-0020
08-1760-9365
08-9922-2692
09-1351-0020
08-1790-3053
08-6263-2346

สภ.บ้านเป้า โทรศัพท์กลาง 0-4486-6145 โทรสารกลาง 0-4486-6145 IP 603115
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น
พ.ต.ท. จิรภัทร ครุธทะยาน
พ.ต.ท. กฤติกร สุขวัฒนพันธ์

0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145

08-1666-1382
09-9462-9569
08-5479-3349
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศราวุธ ดาวแจ้ง
พ.ต.ท. วันชัย จีนคำ
พ.ต.ต. เด่นชัย ธนะสูตร
พ.ต.ท. วินัย อุปฮาต
พ.ต.ท. ประกอบ หาพันธ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145
0-4486-6145

มือถือ
08-1321-5258
09-0953-7174
08-8341-2263
08-9579-9254
08-6282-3648

สภ.ห้วยยาง โทรศัพท์กลาง 0-4412-9222 โทรสารกลาง 0-4412-9222 IP 603113
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. สุริยา จักรโนวรรณ
พ.ต.ท. สุรชัย บุญเอก
พ.ต.ท. ประเสริฐ ควรคำนวน
พ.ต.ท. ณัฐพันธ์ เดชพลกรัง
พ.ต.ท. ชวน กระจายกิ่ง
พ.ต.ท. อำพล พูลเพิ่ม
พ.ต.ท. นิติพัฒน์ พิกุล
พ.ต.ท. อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์

0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222
0-4412-9222

09-5154-4299
08-1999-9825
08-1977-3540
08-1955-7001
09-9979-3957
06-2171-5667
09-1064-0483
08-5465-2258

สภ.หนองบัวโคก โทรศัพท์กลาง 0-4480-2285 โทรสารกลาง 0-4480-2285 IP 603109
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บัญชา ไพรินทร์
พ.ต.ท. พรชัย ตระการกุลธร
พ.ต.ท. มนัสชัย วีระภักดี
พ.ต.ท. สมยศ ต่อสกุล
พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ จินตภูมิ
พ.ต.ท. ไพรัตน์ แก้วสระโมลี
พ.ต.ท. กรุณา ปะบุญเรือง

0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285
0-4480-2285

08-1976-7516
08-1725-5959
08-1265-8006
08-1953-4944
09-2379-1133
08-7868-5420
08-3129-0840

สภ.วังตะเฆ่ โทรศัพท์กลาง 0-4481-0044 โทรสารกลาง 0-4481-0044 IP 603124
ผกก.

พ.ต.อ. อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์

รอง ผกก.ป.

พ.ต.ท. ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์

รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. ชาญชัย โคตรศิริ

สวป.

พ.ต.ท. กาหล หวังยงกลาง

สว.สส.

พ.ต.ท. ฐนวรรษ เจริญจันทึก

0-4481-0044 , 09-02475141
0-4481-0044 , 09-02475141
0-4481-0044 , 09-02475141
0-4481-0044 , 09-02475141
0-4481-0044 , 09-02475141

08-9844-6518
08-6408-1971
06-2519-5045
08-1321-2949
08-9720-3093
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ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. กิตติ พันธ์ุเกิด

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

0-4481-0044 , 09-0247- 06-4464-3491
5141

สภ.หัวทะเล โทรศัพท์กลาง 0-4481-0128 โทรสารกลาง 0-4481-0128 IP 603122
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.ท. มงคล แก้วโพธิ์
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ น้อยวัน
พ.ต.ท. สมพงษ์ ลึกจะบก

0-4481-0128 [200]
0-4481-0128 [200]
0-4481-0128 [200]

08-5000-0191
08-9247-7277
08-5630-5151

สภ.โนนเหม่า โทรศัพท์กลาง 0-4410-9783 โทรสารกลาง 0-4410-9783 IP 603118
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ถาวร โคตรชุม
พ.ต.ท. พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์
พ.ต.ท. กิตติภพ ธงอาจ
พ.ต.ต. สมเกียรติ แก้วตา

0-4410-9783
0-4410-9783
0-4410-9783
0-4410-9783

08-6191-1717
08-6246-9222
08-0915-9771
08-1265-8312

สภ.บ้านเพชร โทรศัพท์กลาง 0-4487-8128 โทรสารกลาง 0-4487-8128 IP 603106
สว.สภ.

พ.ต.ท. เกียรติพงศ์ คำปินไชย

0-4487-8128

08-9433-2545

สภ.บ้านแก้ง โทรศัพท์กลาง 0-4405-6509 โทรสารกลาง 0-4405-6509 IP 603107
สว.สภ.

พ.ต.ท. หนูรักษ์ วงค์จำปา

0-4405-6509

08-7942-8778

สภ.หนองสังข์ โทรศัพท์กลาง 0-4413-0213 โทรสารกลาง 0-4413-0213 IP 603111
สว.สภ.

พ.ต.ท. คเชน ชาครีย์รัตน์

0-4413-0213

08-8474-5669

สภ.ช่องสามหมอ โทรศัพท์กลาง 0-4488-2606 โทรสารกลาง 0-4488-2606 IP 603120
สว.สภ.

พ.ต.ท. สุอารีย์ สาแก้ว

0-4488-2606

09-8081-3446

0-4424-0900
0-4424-0900
0-4424-0900
0-4424-0900
0-4424-0900

08-7779-9433
08-1725-8381
08-5555-3524
09-5751-8815
08-1847-1092

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Provincial Police
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4424-0900 โทรสารกลาง 0-4425-7042 IP 603131
Web Site: www.nmpp.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. วัชรินทร์ บุญคง
พ.ต.อ. สุจินต์ นิจพานิชย์
พ.ต.อ. ปวริศ บุญสุทธิ
พ.ต.อ. ดิเรก ปลั่งดี
พ.ต.อ. มารุต เรืองจินตนา

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4424-0900 โทรสารกลาง 0-4425-7042 IP 603131
รอง ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง กนกทิพย์ ทองวีระประเสริฐ 0-4425-4869
พ.ต.ท.หญิง สมคิด วชิรญาโน
0-4424-4297

08-1955-8948
08-9949-8113
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ตำแหน่ง
สว.งาน 1(กพ)
สว.งาน 1(ธร.)
สว.งาน 2(นผ.)
สว.งาน 3(กบ.)
สว.งาน 4(กร./ปช.)
สว.งาน 5(กง.)
สว.งาน 6(คดีวินัย)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต.หญิง ณิชาภา รวยอารี
พ.ต.ท.หญิง รัชฎาพร ปุ่นวัฒน์
พ.ต.ท. บุญธรรม เกียดนอก
พ.ต.ท.หญิง พัทธารา บุตรคำโชติ
พ.ต.ท.หญิง ฉัตรกมล โพธิปักขิย์
พ.ต.ท.หญิง ปริมศ์ศิธร โตภาณุรักษ์กุล
พ.ต.ต. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4424-5531
0-4424-2732
0-4424-4297 [233]
0-4424-4297 [233]
0-4424-0915 [224]
0-4434-1811 [241]
0-4424-0922

มือถือ
08-1900-5049
08-9204-7779
08-7294-1744
09-2495-5322
08-9949-8163
08-9949-8124
06-1851-8422

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4424-4277 โทรสารกลาง 0-4425-7042
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. นริศ ปรารถนาพร
พ.ต.ท. สิทธิพล ทิมสูงเนิน
พ.ต.ท. ลิขิต ถนอมเชื้อ
พ.ต.ท. ชาตรี ศิริธีรพันธ์
พ.ต.ท. คำพู พลอยผักแว่น
พ.ต.ต. ธนวัฒน์ กมลธรรม
พ.ต.ต. วิรัตน์ เรืองฤทธิ์
พ.ต.ต. สามารถ วงศ์ประทุมมาลย์
ร.ต.อ. จิรายุทธ์ ยังถาวร

0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277
0-4424-4277

08-9414-4144
06-3549-4256
08-1733-4073
08-7255-0108
08-1879-4755
08-7595-9959
08-1999-6898
09-4526-1158
09-8264-6991

0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707 [251]
0-4424-2707(251)

08-1282-7559
08-9945-7663
08-1878-8646
08-6249-5880

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4424-2707 โทรสารกลาง 0-4425-7042
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมชัย ใจสูงเนิน
พ.ต.อ. สมร ทองกลาง
พ.ต.ท. สมเกียรติ พันธุ์สุข
พ.ต.ต. สุวัฒน์ แสงแก้ว

สภ.เมืองนครราชสีมา โทรศัพท์กลาง 0-4424-2555 โทรสารกลาง 0-4424-5058 IP 603132
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์
พ.ต.ท. ธนกฤต สมานุหัตถ์
พ.ต.ท. โกสินทร์ สะอาดวงศ์
พ.ต.ท. ธีร์นิติ เสียงลอย
พ.ต.ท. จำนง สายป้อง
พ.ต.ท. สมเงิน คุ่ตระกูล
พ.ต.ท. ชมเพลิน ธิวงศ์
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ บุญสิงห์
พ.ต.ท. สายัญ แบ่งสันเทียะ
พ.ต.ท. มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน

0-4425-4868
0-4424-2056
0-4425-4873
0-4428-9191
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056

09-8598-8865
06-1881-4747
08-9697-7576
08-1802-1647
08-8071-9465
08-1970-9899
08-9282-5782
08-1977-5110
08-1369-6228
08-6250-1000
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.หญิง วิสาสิริ เกียรติวิลัย
พ.ต.ท. ก้องพิทยา อภิรมย์ชวาล
พ.ต.ท. พงษ์พร เกตุพละ
พ.ต.ท. ไมตรี กองสุข
พ.ต.ท. โกสินทร์ แจ่มทองหลาง
พ.ต.ท. เรืองฤทธิ์ ทรงคาศรี
พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ เรียมศิริ
พ.ต.ท. กฤษณชัย ขันอาสา
พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา เรืองสินทรัพย์
พ.ต.ต. อุดร ขัดแก้ว
พ.ต.ต. รักษ์พล อำไพ
พ.ต.ท. มณฑล หงษ์กลาง
พ.ต.ต. สุทธิรักษ์ ลัคนาลิขิต
พ.ต.ต. รุ่งเพชร โรคน้อย
พ.ต.ต. เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาสา
พ.ต.ท. อาคม ชุดขุนทด
พ.ต.ต. อุกกฤษฎ์ แพงไธสง
พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สมีแจ้ง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4424-2056
0-4425-8757
0-4425-8757
0-4425-8757
0-4425-8757
0-4428-9191
0-4428-9191
0-4425-4873
0-4425-4870

มือถือ
08-1430-3987
08-6261-7560
08-0450-7645
08-1310-3412
08-5026-5222
06-5169-1539
08-1878-5485
09-3359-1399
08-1548-7256
08-9717-0658
09-9741-1769
08-8596-5459
08-7991-5050
08-4771-0516
08-7929-2935
08-7262-5557
08-1790-1664
09-3329-1519
06-3159-5592

สภ.กลางดง โทรศัพท์กลาง 0-4436-1234 โทรสารกลาง 0-4436-1416 IP 603164
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ราชศักดิ์ ญาณอุบล
พ.ต.ท. วิชิต สินค้า
พ.ต.ท. ภัทราวุธ สีหะ
พ.ต.ท. ชัชวาล อภิรมย์ชวาล
พ.ต.ต. อลงกรณ์ นันตา
พ.ต.ต. วิรัช ทรัพย์ประเสริฐ
พ.ต.ต. สิงหราช พิมพะกร

0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234
0-4436-1234

08-1718-2894
08-1887-5952
08-1717-9778
09-0275-4884
09-3939-9048
08-7004-8939
08-4044-3266

สภ.แก้งสนามนาง โทรศัพท์กลาง 0-4433-9067 โทรสารกลาง 0-4433-9067 IP 603172
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ เชื้อเดช
พ.ต.ท. จรินทร์ จินตพละ
พ.ต.ท. ธนกฤต กนิษฐกุล
พ.ต.ท. ชโลธร ใจอ่อน
พ.ต.ท. มนูญ พูนจันอัด

0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067

08-1725-7551
08-1578-8599
08-9458-1555
09-3564-1221
08-9849-2361
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ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปพน ชัยศักดิ์ศรี
พ.ต.ต. วิสิฏฐ จงอ้อมกลาง
พ.ต.ต. ฉัตรพัทธ์ ธนายศบุญญวัฒน์
พ.ต.ท. สุชน ชุ่มทองหลาง
พ.ต.ท. สันติชาติ โทนสูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067
0-4433-9067

มือถือ
08-8715-8224
08-4004-5049
09-4919-4659
08-1977-5979
08-1899-0397

สภ.ขามทะเลสอ โทรศัพท์กลาง 0-4439-7211 โทรสารกลาง 0-4439-7211 IP 603167
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิศาล ลิ้มณรงค์
พ.ต.ท. ถึงพร ปานทอง
พ.ต.ท. เกษตร วินวันก์
พ.ต.ท. ประภาส มะเริงสิทธิ์
พ.ต.ต. จำรัส โพธิ์อินทร์
พ.ต.ท. สุภเวช ชูอาวุธ
พ.ต.ท. เอกชัย ปลั่งประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง อัญชลี กุลจิตติโสภิต

0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211
0-4439-7211

06-4292-2220
08-1878-6059
08-1725-2544
08-4297-5554
08-9688-8977
08-1999-2382
08-1548-7643
08-6881-6295

สภ.ขามสะแกแสง โทรศัพท์กลาง 0-4438-5067 โทรสารกลาง 0-4438-5067 IP 603151
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อนันต์ พิมพ์เจริญ
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ถนอมสิน
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย
พ.ต.ท. ตฤณ บุญสันเทียะ
พ.ต.ท. สังเวียน ตรวจนอก
พ.ต.ต. ปราโมทย์ ขวัญเมือง
พ.ต.ต. สนิท บรรเทากุล
พ.ต.ท. สุธี รัตนชัย

0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067
0-4438-5067

08-1878-8474
08-1725-7954
06-2990-9127
08-3793-8989
08-9155-7229
08-1535-5987
08-1709-6425
08-1876-6878

0-4446-9191 [100]
0-4446-9191 [202]
0-4446-9191
0-4446-9191
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191
0-4446-9191 [301]
0-4446-9191 [301]

06-1449-9545
09-9493-5255
08-2869-8444
06-3765-6801
09-0240-0009
08-0724-8558
09-2464-9946
06-4994-5390
08-7445-8777

สภ.คง โทรศัพท์กลาง 0-4446-9191 โทรสารกลาง 0-4445-9191 IP 603140
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
พ.ต.ท. สัญชัย พิสัยพันธ์
พ.ต.ท. อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์
พ.ต.ท. เอกราช อาจมนตรี
พ.ต.ท. วรวุฒิ นนท์ตะสี
พ.ต.ท. กฤษฎา กนกชัชวาล
พ.ต.ท. อภินันท์ ปลื้มมะลัง
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ ภูมิดินดิบ
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชมผา
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ธงทอง พัฒนาดิสัย
พ.ต.ท. สิทธิชัย ภาวจันทึก
พ.ต.ต. สมบูรณ์ พิมพ์ภักดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4446-9191
0-4446-9191
0-4446-9191 [505]

มือถือ
08-7888-3414
08-7257-4797
06-2897-9535

สภ.ครบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4444-8216 โทรสารกลาง 0-4444-8216 IP 603159
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. นทพล กาญจนาภรณ์
พ.ต.ท. สมมาตย์ มั่นไธสง
พ.ต.ท. ศุภกร มาตย์สมบัติ
พ.ต.ท. ชาญ จูงกระโทก
พ.ต.ต. ชีวิน กสิกรรม
พ.ต.ต. ทิวา วรรณโกษิตย์
พ.ต.ต. กุณช์ กุลศิริ
พ.ต.ต. ปฏิวัติ อุทยานินทร์
พ.ต.ต. กมล วงศ์แสนสาน
พ.ต.ท.หญิง สรัญญา ชาญสำโรง

0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216
0-4444-8216

08-1987-0629
08-4428-7614
08-1401-7458
08-6774-2552
09-3486-6957
08-7258-9508
08-4962-8044
06-1926-1881
08-9189-9529
08-1879-8820

สภ.จอหอ โทรศัพท์กลาง 0-4492-9191 โทรสารกลาง 0-4437-1545 IP 603134
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. กิตติ แสงศิริวุฒิ
พ.ต.ท. กฤติน กอร์ปกุลหิรัญ
พ.ต.ท. สุชีพ พรรณนา
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ป้องสุธาธาร
พ.ต.ท. ศุภเชษฐ์ นวจินดาพงศ์
พ.ต.ต. ไพศาล อัยรา
พ.ต.ต. ชัยยศ ตรีพุฒ
พ.ต.ต. สุระศักดิ์ พันธ์วงค์
พ.ต.ท. ณัฐจักร์ บุญกล้า
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา สามใจ

0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4437-1545
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191
0-4492-9191

08-3988-5815
09-0182-9696
08-9584-6699
08-9722-4777
08-0170-8294
08-3353-6448
09-0919-9621
08-9766-7027
09-9353-6539
08-1547-8986

สภ.จักราช โทรศัพท์กลาง 0-4439-9123 โทรสารกลาง 0-4439-9013 IP 603137
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก

พ.ต.อ. ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ
พ.ต.ท. บุญโรจน์ ทรัพย์มา
พ.ต.ท. สุพจน์ สุนทรนนท์
พ.ต.ท. อนุรุทธ์ สวงโท
พ.ต.ต. ประพัฒ พุฒนิล
พ.ต.ท. บุญชนะ พรประมินทร์
พ.ต.ท. ประวัติ ทองศรี

0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123
0-4439-9123

09-4476-4444
09-5531-3150
08-1207-5951
09-0237-0101
08-5097-1319
08-7244-4083
08-1999-8667
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-4432-1400 โทรสารกลาง 0-4432-1400 IP 603180
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรชัย ผดุงเจริญ
พ.ต.ท. นธีร์ สุคุณา
พ.ต.ท. ทศพร เพียรปรุ
พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์ จันทศร
พ.ต.ท. สมยศ นาชิน
พ.ต.ต. พันธ์ยศ เถื่อนพังเทียม
พ.ต.ต. อธิสรรค์ โพธิ์ศรี
พ.ต.ท. เอก หวังแววกลาง
พ.ต.ท. ยุทธนา ลำเภา

0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1400
0-4432-1401
0-4432-1400
0-4432-1400

08-9845-7100
08-9466-6653
08-1321-3604
08-1999-0279
08-9719-2748
08-4960-2727
06-1539-7145
08-5889-8899
08-1878-3076

สภ.ชุมพวง โทรศัพท์กลาง 0-4447-7287 โทรสารกลาง 0-4448-7591 IP 603166
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ชินกรณ์ ใจกล้า
พ.ต.ท. สมปอง พูลศรี
พ.ต.ท. ถนัดบุญ สุวรรรัตน์
พ.ต.ท. พัฒนา แทนพลกรัง
พ.ต.ท. ภาณุวัฒน์ อุตคำ
พ.ต.ต. ปัญญา ประตังเวสา
พ.ต.ท. สุนันท์ เจริญจิตร
พ.ต.ท. ณธพัฒ ภคนนปกรณ์
พ.ต.ต. สุรกาญจ์ กระจ่าง

0-4448-7591
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287
0-4447-7287

08-5441-6644
08-6339-1676
08-1618-4058
09-4381-8180
08-1967-2967
08-6024-6122
08-4961-6837
08-5102-3227
08-9955-9388

สภ.โชคชัย โทรศัพท์กลาง 0-4449-1367 โทรสารกลาง 0-4449-2006 IP 603143
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. จักรภัณฑ์ จันทรอุทัย
พ.ต.ท. รณรงค์ สุรทศ
พ.ต.ท. สุพจน์ จงอุตส่าห์
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ หงวนกระโทก
พ.ต.ท. สุริยา ลากุล
พ.ต.ท. ธนิสร บัวสรวง
พ.ต.ท. สุพจน์ คำกำพุด
พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิฤทธิ์
พ.ต.ท.หญิง เอื้ออารีย์ เพียกขุนทด

0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367
0-4449-1367

08-4433-4747
08-0477-7113
08-1400-1626
08-1265-5980
08-8708-7100
08-9479-4775
09-0250-0999
05-8110-9922
08-6243-3204

สภ.ด่านขุนทด โทรศัพท์กลาง 0-4420-4674 , 0-4438-9488 โทรสารกลาง 0-4420-4674 IP 603157
ผกก.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์

0-4420-4674 ,
0-4438-9488

08-1879-7506
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รอง ผกก.ป.

พ.ต.ท. สรัล สุรเดชานนท์

รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ครองชัย ตาลประดิษฐ์

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชาญณรงค์ พรหมมา

สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สุชาติ จันทสิงห์

สวป.

พ.ต.ต. ตฤณ อ่อนนิ่ม

สวป.

พ.ต.ต. พงศกร เบียดกลาง

สว.สส.

พ.ต.ต. สัญชัย คีรีรัตน์

สว.อก.

พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ มูลศาสตร์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488
0-4420-4674 ,
0-4438-9488

มือถือ
08-1812-8657
09-8857-7918
08-9720-5159
08-9517-5799
08-2188-9990
08-3996-2533
06-1195-8889
08-1110-0359
08-1955-9033

สภ.เทพารักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4422-7169 โทรสารกลาง 0-4422-7169 IP 603177
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไพบูลย์ วาสนาม
พ.ต.ท. วรโชติ สุกใส
พ.ต.ท. สุรัตน์ หงษ์ชู
พ.ต.ท. รัชพล วงค์อ่วน
พ.ต.ต. ไพรวัลย์ ธนารมย์
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ หมายเหนี่ยวกลาง
พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไฝจันทึก

0-4434-6283
0-4434-6283
0-4434-6283
0-4434-6283
0-4434-6283
0-4434-6283
0-4434-6283

08-3351-4949
08-9579-2963
08-4836-9575
09-3683-9793
09-9251-2949
08-4702-6263
09-3140-4344

สภ.โนนแดง โทรศัพท์กลาง 0-4447-5100 โทรสารกลาง 0-4447-5100 IP 603173
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สมชาย บำรุงชัย
พ.ต.ท. วุฒิชัย วังทะพันธ์
พ.ต.ท. สมภพ ทองพันชั่ง
พ.ต.ท. สมชาย สงเคราะห์
พ.ต.ต. ไพโรจน์ กลจังหรีด
พ.ต.ท. นิกร ปานประเสริฐ

0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100
0-4447-5100

08-1889-1499
06-1153-5642
08-8475-9662
08-1265-6577
08-4961-2829
08-0721-3345
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สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ภานุวัฒน์ ไชยธงรัตน์
พ.ต.ต. ฉัตรชัย ภูเจริญ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4447-5100
0-4447-5100

มือถือ
08-8595-4786
08-5824-2929

สภ.โนนไทย โทรศัพท์กลาง 0-4438-1042 โทรสารกลาง 0-4438-1042 IP 603161
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. พิชิต มีแสง
พ.ต.ท. สุธี ชื่นจิตต์
พ.ต.ท. พันธ์กิตติคุณ ราศีวรัตน์
พ.ต.ท. เฉลิม ฦาชา
พ.ต.ท. สืบตระกูล เทพปิยะวงศ์
พ.ต.ท. ธวัช บุญเคหา
พ.ต.ท. ตปธน กอพงษ์
พ.ต.ท. ศรันย์วิทย์ แก้วศรีหา
พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน
พ.ต.ท. พิศิษฎ์ ศิตจตุพงศ์
พ.ต.ท. พงศธร ถนัดกิจ

0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042
0-4438-1042

08-1812-2475
09-9254-7888
08-9949-6894
08-5743-2809
08-0730-5501
09-6262-6215
08-1760-5276
09-6475-6795
06-2592-9959
09-9721-0027
06-1509-3565

สภ.โนนสูง โทรศัพท์กลาง 0-4437-9300 โทรสารกลาง 0-4437-9027 IP 603152
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. นิรันดร์ แก้วอิน
พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์ อินทร์ใย
พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์ วันสุข
พ.ต.ท. ธนกฤต พึ่งนุสนธิ์
พ.ต.ท. ศักดาฤทธิ์ คงศักดิไทย
พ.ต.ท. อภินันท์ ปลื้มมะลัง
พ.ต.ท. ธวัชชัย สายสมบูรณ์
พ.ต.ต. ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย
พ.ต.ต. ปัญจมานนท์ เมฆเลื่อม
พ.ต.ต. ประยูร ศรีอินทร์
พ.ต.ท. จตุพร ขันชัยภูมิ
พ.ต.ท. ศศิศ เชิญรัมย์

0-4437-9300
0-4437-9300
0-4437-9300
0-4437-9300 [203]
0-4437-9300 [208]
0-4437-9300 [208]
0-4437-9300 [208]
0-4437-9300 [304]
0-4437-9300 [304]
0-4437-9300
0-4437-9300
0-4437-9300

08-1876-3409
08-1818-5021
09-5621-4304
08-7878-0788
08-1876-6892
09-2464-9946
09-0829-7780
08-5122-7887
09-0282-8255
08-7254-1898
09-5586-4196
08-7297-7024

สภ.บัวลาย โทรศัพท์กลาง 0-4449-5005 โทรสารกลาง 0-4449-5203 IP 603182
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. สุธีภัค วชิรโชติกุล
พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ คบบัณฑิต
พ.ต.ท. นิพนธ์ ศิริอนันต์
พ.ต.ท. ศักดิ์ธนา แจ้งไพร
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อ่อนคำ

0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005
0-4449-5005

09-9249-1499
06-1056-8156
08-1390-2977
09-0104-4718
08-8595-0866
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ชาติชาย เรียมศิริ
พ.ต.ท. อำนาจ ตฤณสูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4449-5005
0-4449-5005

มือถือ
08-7443-9595
08-7939-6193

สภ.บัวใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4446-1020 โทรสารกลาง 0-4446-1299 IP 603139
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล
พ.ต.ท. ประยุทธ เรือนทองคำ
พ.ต.ท. ไพจิตร คำยอด
พ.ต.ท. ทองดี โคตรประทุม
พ.ต.ต. วิษณุ แวดอุดม
พ.ต.ท. ทวีทรัพย์ ภักดีดินแดน
พ.ต.ต. ธงชัย วิมลศิลป์
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วรรณะ

0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020
0-4446-1020

08-8582-0345
09-6959-5659
08-6668-6734
08-1548-4476
08-0584-5286
06-1969-9641
08-1547-8047
08-9905-3792

สภ.บ้านปรางค์ โทรศัพท์กลาง 0-4497-0274 โทรสารกลาง 0-4497-0274 IP 603141
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สมัย จะเรียมพันธ์
พ.ต.ท. คมสัน สายโคกกลาง
พ.ต.ต. จักรพล ตาลทรัพย์
พ.ต.ท. สุพจน์ คำมาเร็ว
พ.ต.ต. กิตติสัญห์ เหิกขุนทด
พ.ต.ท.หญิง จำเรียง พรอมตรุ่งเรือง

0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274
0-4497-0274

08-9949-5003
09-2363-6263
08-9423-2855
08-1185-5017
08-8445-3200
08-1936-9431

สภ.บ้านหัน โทรศัพท์กลาง 0-4498-7156 โทรสารกลาง 0-4498-7120 IP 603146
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ขุนศึก เศรษฐชัย
พ.ต.ท. จตุพร พลภักดี
พ.ต.ท. วรวัส วรวสุวัส
พ.ต.ท. ไพบูลย์ เคียงสูงเนิน
พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์ บุญคุ้ม
พ.ต.ท. ธีระยุทธ สามใจ
พ.ต.ต. นครชัย บุญจบ

0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120
0-4498-7120

08-1879-3586
08-6567-3955
08-9581-5877
08-0733-0030
08-6159-7718
08-7456-1437
08-5023-1335

สภ.บ้านเหลื่อม โทรศัพท์กลาง 0-4438-7090 โทรสารกลาง 0-4438-7091 IP 603171
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สุริยันต์ โพนสิงห์
พ.ต.ท. วิศณุ กรใหม่
พ.ต.ท. นพพสิษฐ์ จำปารัตน์
พ.ต.ท. สุรัตน์ น้อยจันทึก
พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง
พ.ต.ต. นคร ทิพย์โสต

0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090
0-4438-7090

08-3377-2928
08-1730-6778
08-7635-8555
08-3353-3648
09-5793-6525
08-7957-3779
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ตำแหน่ง
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ทวีโชค ธีรภัทรพลเดช

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4438-7090

มือถือ
09-3228-5422

สภ.ประทาย โทรศัพท์กลาง 0-4448-9209 โทรสารกลาง 0-4448-9583 IP 603149
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ปริญญา พรเดชาพิพัฒ
พ.ต.ท. กนกพันธ์ พงศ์จรณบูรณ์
พ.ต.ท. ฐิตินันท์ วรรณสาร
พ.ต.ท. วรพจน์ สวงโท
พ.ต.ท. สุนันท์ โม้เปาะ
พ.ต.ท. ทัศนัย นคราวนากุล
พ.ต.ต. สมชาย รัตนวิชัย
พ.ต.ต. สกลณัฏฐ ปัดตาเทศา
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ดีธรรม

0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209
0-4448-9209

08-4888-8840
08-6633-3551
08-9844-2812
08-2148-5427
08-3194-6339
08-1964-0559
08-1063-5149
09-0247-9555
08-9949-5996

สภ.ปักธงชัย โทรศัพท์กลาง 0-4444-1059 โทรสารกลาง 0-4444-1059 IP 603142
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. คเชนท์ เสตะปุตตะ
พ.ต.ท. ดลลชา ปั้นมณี
พ.ต.ท. วิทวัส แสงสว่างสถิตย์
พ.ต.ท. วรวุฒิ นนตะศรี
พ.ต.ท. ร่วม กลีบกลางดอน
พ.ต.ต. ณัฐภวรรธน์ พุ่มจัตุรัส
พ.ต.ต. ปรีชา สืบราช
พ.ต.ท. ศราวุฒิ ทัศน์เจริญ
พ.ต.ต. วิโรจน์ การเรียน
พ.ต.ต. ยุทธพงษ์ โคขุนทด
พ.ต.ท. นราพงษ์ เตือนขุนทด

0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059
0-4444-1059

08-3744-5544
08-9949-4109
08-6549-8948
09-0240-0009
08-5479-5141
08-1955-2616
08-1389-0614
09-8229-7828
08-1266-9832
08-1539-6545
08-1203-4460

สภ.ปากช่อง โทรศัพท์กลาง 0-4431-1234 โทรสารกลาง 0-4431-3990 IP 603162
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ มณีใหญ่
พ.ต.ท. โยธิน วรรณทวี
พ.ต.ท. อินทร์อดิโรจน์ กิตติ์จินดา
พ.ต.ท. นพพร ปราชญ์กระโทก
พ.ต.ท. บวร สมบัติธีระ
พ.ต.ต. สายันต์ จันทะภักดี
พ.ต.ต. กิติกรณ์ กาศลังกา
พ.ต.ต. วิรัตน์ จันทร์อินทร์

0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234

08-2135-6445
08-9425-9966
09-3535-6496
06-3256-2289
08-1265-4856
08-6469-6233
08-1718-9986
08-9428-5355
09-4978-2356
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ตำแหน่ง
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศุภกร รสชอบ
พ.ต.ต. มนตรี บุญโสภา
พ.ต.ต. พิทักษ์ วงศ์อาจ
พ.ต.ท. เกษมสันต์ พูลทอง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234
0-4431-1234

มือถือ
08-7655-1542
08-1139-6245
09-4952-6344
08-1333-4645

สภ.พระทองคำ โทรศัพท์กลาง 0-4497-2222 โทรสารกลาง 0-4422-7169 IP 603178
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์ พานประทีป
พ.ต.ท. ศิลป ไกยราช
พ.ต.ท. กฤศ พิเศษกุล
พ.ต.ท. สุกรี ปลั่งกลาง
พ.ต.ท. ไพศาล ปันเร็ว
พ.ต.ต. เด่น บุญอยู่
พ.ต.ท. เทวัญ แทงเป้า
พ.ต.ต. สุวิทย์ อยู่จงดี

0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222
0-4497-2222

08-8287-8878
08-6415-4619
08-6465-2665
08-7445-8777
09-8104-8084
08-9888-8713
08-1977-4157
08-7080-7403

สภ.พลกรัง โทรศัพท์กลาง 0-4491-8600 โทรสารกลาง 0-4491-8600 IP 603136
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. สุทิน นิลแย้ม
พ.ต.ท. ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล
พ.ต.ท. ศรีสันต์ เฟื่องสังข์
พ.ต.ท. เผด็จศักดิ์ รัตนาพันธุ์
พ.ต.ต. สุรชาติ จันทลักขณานนท์
พ.ต.ท. นุกูล แก้วจรูญ
พ.ต.ต. ปฐมพงศ์ ใจประเสริฐ
พ.ต.ต. อัครพงษ์ วรรณพงษ์

0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600
0-4491-8600

08-6385-6899
09-5929-3235
08-1089-8881
08-1120-7155
08-6243-4373
08-9722-3077
08-7607-4562
09-0261-0011

สภ.พิมาย โทรศัพท์กลาง 0-4448-1333 โทรสารกลาง 0-4448-1333 IP 603155
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. เอนก ศรีกิจรัตน์
พ.ต.ท. อธิภัทร ดาทวี
พ.ต.ท. นพดล ทุนทวีศีลศักดิ์
พ.ต.ท. วิทยา บุญวัน
พ.ต.ท. เด่นชัย ชำนาญในเมือง
พ.ต.ท. วิรัช นันตะโลหิต
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ รุ่งเรือง
พ.ต.ต. นิติ นิรุตติวัฒน์
พ.ต.ท. ไพบูรณ์ คูณค้ำ
พ.ต.ท.หญิง ปิยฉัตร ประเมศรี

0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333
0-4448-1333

08-1977-9678
08-4827-7551
08-1879-0799
08-7022-1220
08-1684-7312
08-6694-3322
08-4039-7722
08-0614-9430
08-1977-2455
06-1569-9797
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.โพธิ์กลาง โทรศัพท์กลาง 0-4421-1191 โทรสารกลาง 0-4422-2316 IP 603133
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. อรุษ คำตุ้ย
พ.ต.ท. คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์
พ.ต.ท. ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์
พ.ต.ท. พิชัย เชิดชู
พ.ต.ท. ศิริชัย โสมอินทร์
พ.ต.ท. มงคล คุปติศิริรัตน์
พ.ต.ท. อัครพัชร พงศ์สุวรรณ
พ.ต.ท. อัครคมฆ์ ญาติเจริญ
พ.ต.ต. ยอดชาย โสมคำ
พ.ต.ต. บุรัสกร ลาผ่าน

0-4421-1403 [100]
0-4421-1403 [200]
0-4421-1403 [202]
0-4421-1403 [300]
0-4421-1403
0-4421-1403 [203]
0-4421-1403 [203]
0-4421-1403 [203]
0-4421-1403 [401]
0-4421-1403 [500]

08-1639-3595
06-4224-4925
08-9693-4990
08-9285-6689
08-4340-9597
08-1266-1959
09-8224-1597
08-8477-1560
08-7961-8023
08-6544-4561

สภ.มะเริง โทรศัพท์กลาง 0-4422-0805 โทรสารกลาง 0-4422-0805 IP 603135
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ปริญญา คำเจริญ
พ.ต.ท. สุวุฒิ รัตนชัย
พ.ต.ท. ถิรวุฒิ พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
พ.ต.ท. วีระพล ระเบียบโพธิ์
พ.ต.ท. สุพีร์ ชัยสูงเนิน
พ.ต.ท. ประจักร กรำกระโทก
พ.ต.ต. กิตติ ฟักน้อย
พ.ต.ท. สมาน เชาว์มะเริง
พ.ต.ต.หญิง เบญจา จาตุพรวรกุล

0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805
0-4422-0805

08-1687-4441
09-7997-4594
08-1360-7636
08-7245-9905
08-1921-5049
08-1790-3023
08-1750-5850
08-1789-6687
08-1014-2333

สภ.เมืองยาง โทรศัพท์กลาง 0-4422-9033 โทรสารกลาง 0-4422-9033 IP 603176
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน
พ.ต.ท. พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร
พ.ต.ท. สงกรานต์ ปัญญานาค
พ.ต.ต. สุรชาติ จันทลักษณานนท์
พ.ต.ต. บูรพา ทนงรักษ์ธรรม
พ.ต.ท. นพพร เรืองนุช
พ.ต.ท. ชรัมภ์ เพ็งสุริยา
พ.ต.ต. ธนกฤต ฉลวยประทินกุล

0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033
0-4422-9033

08-4115-4047
08-7882-3935
08-4584-5966
08-6243-4373
08-4774-3585
08-9179-0397
08-3372-7373
08-0797-4746

สภ.ลำทะเมนชัย โทรศัพท์กลาง 0-4496-4191 โทรสารกลาง 0-4496-4191 IP 603179
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม
พ.ต.ท. ยงยุทธ์ แซะจอหอ

0-4496-4191
0-4496-4191

08-5491-9900
09-3328-6727
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ปรีชา สารถี
พ.ต.ท. เลาหกรณ์ มุ่งดี
พ.ต.ต. เนวิน โกมารทัด
พ.ต.ต. ปภพ ศรีเสน
พ.ต.ต. ยุทธนา ฤทธิสนธิ์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191
0-4496-4191

มือถือ
06-1956-9159
08-8114-0507
08-6130-7047
08-1548-4659
08-1789-8642

สภ.วังน้ำเขียว โทรศัพท์กลาง 0-4422-8252 โทรสารกลาง 0-4422-8252 IP 603174
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ สิทธิวิไล
พ.ต.ท. ประกอบ เชื้อกลาง
พ.ต.ท. อุทัย แววไธสง
พ.ต.ท. จิตรกร โพธิ์คำ
พ.ต.ต. นคร ถนอมทรัพย์
พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ อรชุน
พ.ต.ท. สุพัฒ ดารุนิกร
พ.ต.ต. นิรันดร์ ถวัลย์ภูวนาถ
พ.ต.ท. สากล บำรุงพานิชย์

0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679
0-4422-8679

08-1878-1525
08-2003-4755
08-0740-9217
09-2341-9932
08-1953-5185
08-9864-5442
08-4605-5104
08-1601-9879
06-2352-9289
06-1895-3291

สภ.สีคิ้ว โทรศัพท์กลาง 0-4441-1010 โทรสารกลาง 0-4441-1415 IP 603144
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทรงวุฒิ ไสยบุญ
พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง
พ.ต.ท. มนตรี เล่ห์อิ่ม
พ.ต.ท. โชคอำนวยพร คำนุ
พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ คงยิ่งเรืองสิน
พ.ต.ท. สามารถ รัตนวิชัย
พ.ต.ท. วิรัตน์ ทัศนิยม
พ.ต.ต. กิตติพศ ชำนาญเท
พ.ต.ต. สมชาย นาคสูงเนิน
พ.ต.ต. ชำนาญ ก่อเกิด
พ.ต.ต. พชร อินทร์เหล่าใหญ่
พ.ต.ต. เดชากุล รณรงค์
พ.ต.ท. ชินภานุ จิตอามาตย์
พ.ต.ท.หญิง จำเรียง รองสวัสดิ์

0-4441-1413
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010
0-4441-1010

08-1725-2724
08-1966-5519
08-4657-8889
08-7000-5619
08-7966-4971
08-6866-5352
09-5832-6019
08-2085-3398
08-7963-7744
08-4086-2508
08-2826-4561
08-9949-9744
06-4087-4999
08-7008-8536
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สีดา โทรศัพท์กลาง 0-4430-3191 โทรสารกลาง 0-4430-3191 IP 603181
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. ศุภัทร ศุภกำเนิด
พ.ต.ท. สายชล จงปลูกกลาง
พ.ต.ท. วิวัฒน์ สอบกิ่ง
พ.ต.ต. อำนาจ เนตรกลาง
พ.ต.ท. กวินสิทธิ พัฒน์กิตติสกุล
พ.ต.ท. มงคล สุริโย
พ.ต.ท. ปราโมทย์ โทนสิงห์
พ.ต.ต. ปัณณวิชญ์ ผ่าผล

0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191
0-4430-3191

08-1899-2945
09-2515-5335
08-1282-4057
08-9949-5641
09-0254-4433
09-8404-9796
09-6701-6788
08-3398-4635

สภ.สูงเนิน โทรศัพท์กลาง 0-4436-9038 โทรสารกลาง 0-4441-9984 IP 603154
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ราเชน ไผ่เกาะ
พ.ต.ท. พัฐพน ศิริวัฒน์
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ตังอำนวย
พ.ต.ท. ธนภัทร เหล่าทะนนท์
พ.ต.ท. ปรีดา บุญทน
พ.ต.ท. สมชาย บุญโญปกรณ์
พ.ต.ท. ตระการ ศักดิ์ศรีกรม
พ.ต.ท. มรุต สันติเศรษฐสิน
พ.ต.ต กรกฎ ทศแก้ว
พ.ต.ต. โกวิทย์ ศรีพิบูลย์

0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4436-9038
0-4441-9191

09-3165-1535
08-9054-9494
08-1411-5656
09-7164-7489
06-2958-9514
08-2747-7632
08-1409-0017
08-1363-3333
06-3789-2635
08-1073-9466

สภ.เสิงสาง โทรศัพท์กลาง 0-4444-7129 โทรสารกลาง 0-4444-7129 IP 603169
ผกก.
รอง ผกก.ป.
สว.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ สุขเจริญ
พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี ไกรราช
พ.ต.ต. พรภิรมย์ ล้อมกระโทก
พ.ต.ท. สุรยุทธ เมฆมังกร
พ.ต.ท. ประสาน ดีกระโทก
พ.ต.ท. วิจัย ปานเงิน
พ.ต.ท. สมบูรณ์ จันโท
พ.ต.ต. วิชานนท์ บ่อพิมาย

0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129
0-4444-7129

08-7253-6007
08-6345-8645
09-7315-5559
08-9918-4086
08-1266-0468
08-1971-7675
08-1790-2398
06-1919-1990

สภ.หนองบุญมาก โทรศัพท์กลาง 0-4449-0103 โทรสารกลาง 0-4449-0101 IP 603170
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด
พ.ต.ท. รักพงษ์ บัวเทียม
พ.ต.ท. อภิรักษ์ ดวงใจ

0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101

09-9659-4191
08-4825-5050
08-8561-8843
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สำราญ ดีมา
พ.ต.ท. นภัทร แช่มรัมย์
พ.ต.ท. ประมาณ จุลผักแว่น
พ.ต.ท. เดชา เดชไทย
พ.ต.ท. องอาจ ผ่องใส
พ.ต.ท. นพดล ติสันเทียะ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101
0-4449-0101

มือถือ
08-5766-9732
08-3027-2866
08-9719-5010
09-0116-9621
08-2200-1717
06-4449-2059

สภ.หนองสาหร่าย โทรศัพท์กลาง 0-4424-9000 โทรสารกลาง 0-4424-9000 IP 603164
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

พ.ต.อ. บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์
พ.ต.ท. จักรพล ระแมนชัย
พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกอก
พ.ต.ต. วิญญู พันธุ
พ.ต.ท. เอก ปิดจัตุรัส
พ.ต.ต. ธนันณัฎฐ์ วิริยะไกรศรีกุล
พ.ต.ท. อเนก ญาณอุบล
พ.ต.ท. บุญเทอด ธีรพงศธร

0-4493-8794
0-4493-8794
0-4493-8794
0-4493-8794
0-4493-8794
0-4493-8794
0-4424-9000
0-4424-9000

08-0488-8785
08-8377-9932
09-9396-2453
09-6156-9465
08-1728-6992
06-3236-3515
08-1297-2623
08-9846-8425

สภ.หมูสี โทรศัพท์กลาง 0-4429-7431-3 โทรสารกลาง 0-4429-7434 IP 603165
ผกก.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชูสิทธิ์ หล่อแสง
พ.ต.ท. วรวุฒิ เล็กสุนทร
พ.ต.ท. เขมชาติ แปดแก้ว
พ.ต.ท. หริพงษ์ แววโคกสูง
พ.ต.ท. วรวิทย์ วิจิตจริยา
พ.ต.ต. อิสริยะ ภูดีทิพย์
พ.ต.ต. ภราดร โคตรทัศน์
พ.ต.ต. ฐิติภูมิ พลอยหมื่นไวย

0-4429-7431
0-4429-7431
0-4430-0571
0-4429-7431
0-4429-7431
0-4429-7431
0-4430-0571
0-4429-7431

08-7959-5252
08-1819-8676
08-9615-5301
08-1725-6450
08-7876-5444
08-5017-0811
08-7875-3077
08-1375-6701

สภ.ห้วยแถลง โทรศัพท์กลาง 0-4439-1191 โทรสารกลาง 0-4439-1191 IP 603147
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. สรวิศ เพช็รคำ
พ.ต.ท. ช่วงโชติ ขอพรกลาง
พ.ต.ท. ธนภัทร เพ็ชรอรุณ
พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ วารินทร์
พ.ต.ท. สุพจน์ ฉิมหาชาติ
พ.ต.ต. ธานี ทรพีสิงห์
พ.ต.ท. ดวงเพชร เถาว์โท
พ.ต.ท. ทศพล ธีระเดช

0-4439-1291
0-4439-1291
0-4439-1291
0-4439-1291
0-4439-1291
0-4439-1291
0-4439-1291
0-4439-1291

08-1925-6358
08-1321-4459
09-4263-6644
08-1435-6182
08-1789-8657
08-9569-5879
09-8620-0159
08-4645-6535
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ตำแหน่ง
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. สมทบ คูพันดุง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4439-1291

มือถือ
09-3323-8641

สภ.หินดาด โทรศัพท์กลาง 0-4439-3091 โทรสารกลาง 0-4439-3091 IP 603158
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ปราโมทย์ สิมหลวง
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
พ.ต.ท. อรรถกร วิเชียรรัตน์
พ.ต.ท. สายชล ศรีเมือง
พ.ต.ท. อรุณ บัวโค้ง
พ.ต.ต. ศักดิ์ หมู่ธิมา
พ.ต.ต. ธราธิป มุณีชัย

0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091
0-4439-3091

08-1876-8963
08-1636-4031
08-1925-4673
08-7259-5858
08-1069-7901
08-9128-7879
06-3763-1919

สภ.อุดมทรัพย์ โทรศัพท์กลาง 0-4496-7006 โทรสารกลาง 0-4496-7009 IP 603175
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.ธร.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศาสตรา นันชนะ
พ.ต.ท. จรัณธร วสันต์ชัยโชค
พ.ต.ท. สุรนาท สกลวรรธน์
พ.ต.ท. บุนรัตน์ สังข์เสวี
พ.ต.ท. กระจาย ทันตะคุ
พ.ต.ท. พรพัฒนา พิสิฐกานต์
พ.ต.ท. บุญส่ง ขอบโคกกรวด
พ.ต.ท. รวิพล ยูงทอง

0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7006
0-4496-7009
0-4496-7006
0-4496-7009
0-4496-7006

08-9581-2782
08-9630-3464
09-2536-9155
08-1967-8243
08-9846-8975
08-1999-2345
08-1878-3865
09-3539-4555

สภ.กระชอน โทรศัพท์กลาง 0-4424-9210 โทรสารกลาง 0-4424-9210 IP 603156
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ยุทธพล บุษบา
พ.ต.ต. โฆษิต หมอยา
พ.ต.ท. ดำรงณภัทร ชยพลวัฒน์

0-4424-9210
0-4424-9210
0-4424-9210

06-4516-3989
08-2124-6702
08-7255-5459

สภ.บ้านหันห้วยทราย โทรศัพท์กลาง 0-4424-9161 โทรสารกลาง 0-4424-9161 IP 603150
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. รัตนพล ธูปแก้ว
พ.ต.ท. คนอง ท้าวจันทร์
พ.ต.ต. เอกวัฒน์ นามราช

0-4424-9161
0-4424-9161
0-4424-9161

08-5025-7153
08-8126-5191
06-1058-4003

สภ.พลสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-4437-7066 โทรสารกลาง 0-4437-7066 IP 603153
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. จักรพงษ์ บุญห่อ
พ.ต.ท. สมยศ ปลัดศรีช่วย
พ.ต.ต. พลพิไชย พันธ์อินทร์
พ.ต.ต. ประพัฒน์ ชูพลกรัง

0-4437-7066
0-4437-7066
0-4437-7066
0-4437-7066

08-1876-8272
08-1065-9223
09-0185-4023
06-1331-4649
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.คลองไผ่ โทรศัพท์กลาง 0-4432-3352 โทรสารกลาง 0-4432-3352 IP 603145
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. เจตน์สฤษฎิ์ คล้ายพลอย
พ.ต.ท. เนติรัฐ บุษรา
พ.ต.ต. พนม สิงหเศรษฐกิจ

0-4432-3352
0-4432-3352
0-4432-3352

08-4640-3006
08-5308-8818
08-1872-4521

สภ.ดอนแสนสุข โทรศัพท์กลาง 0-4496-2120 โทรสารกลาง 0-4496-2120 IP 603160
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ภราดร สมควร
พ.ต.ท. พร แก้วหนองแสง

0-4496-2120
0-4496-2120

08-1380-3551
08-9917-6490

สภ.เมืองพลับพลา โทรศัพท์กลาง 0-4400-0275 โทรสารกลาง 0-4400-0275 IP 603148
สว.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สิริศักดิ์ สกุลสุขธงชัย
พ.ต.ท. สมดี บุตรวงษ์
พ.ต.ท. ชำนาญ รัตนพันธ์

0-4400-0275
0-4400-0275
0-4400-0275

08-9280-6890
09-3740-2351
08-5929-8522

สภ.สีสุก โทรศัพท์กลาง 0-4424-9666 โทรสารกลาง 0-4442-4966 IP 603138
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร
พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒน์ ญาติโพธิ์

0-4430-0885
0-4430-0885

08-6624-2670
08-9085-9841

สภ.หนองสรวง โทรศัพท์กลาง 0-4497-3042 โทรสารกลาง 0-4497-3016 IP 603168
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์
พ.ต.ต. ประชากร พรมดวง

0-4497-3042
0-4497-3042

09-8798-7868
08-1955-2539

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
Buri Ram Provincial Police
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์กลาง 0-4461-2123 โทรสารกลาง 0-4461-1199 0-4460-1971-2 IP 603183
Web Site: www.buriram.police.go.th E-mail: buriram@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. วีรพล เจริญศิริ
พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
พ.ต.อ. สุรชัย สังขพัฒน์
พ.ต.อ. รุทธพล เนาวรัตน์
พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย

0-4461-2311
-

08-1808-7777
08-1876-3535
09-5620-5555
09-8559-9914
08-1660-8494

พ.ต.อ. ประยูร ศาลาทอง
พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต แจ่มใส
พ.ต.ท. สุขุม ขันตินุกูลธานนท์
พ.ต.ต. พรเทพ พิชัยกุล

0-4461-2123
0-4461-2123
0-4461-2123
0-4462-1643

09-7995-4245
08-1619-8642
08-1879-4184
08-8919-4256

ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)

พ.ต.ต. เดชณรงค์ รุ่งรัตนรังสี
พ.ต.ท. ประมาณ อภัยจิตร
พ.ต.ต. ดาวลอย โฉมห่วง
พ.ต.ท.หญิง ภคมณ ธนากนกภรณ์
พ.ต.ต. ณัฐภัทร ใสสด

สว.

พ.ต.ท. ประกิจ ชอบขยัน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4462-1642
0-4462-1644
0-4461-4168
0-4462-1645
0-4461-2611,
0-4461-4239
0-4461-2269

มือถือ
09-4856-1964
09-5353-8787
08-1903-6678
08-1725-4345
09-5565-2877
08-1282-4414

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4462-1641 โทรสารกลาง 0-4462-1641
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว

พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล
พ.ต.ท. ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์
พ.ต.ท. สาธิต สถิตถาวร
พ.ต.ท. ยุทธศักดิ์ คำศักดิ์ดา
พ.ต.ท. ภานุวัฒน์ มากมูล
พ.ต.ต. ราชศักดิ์ เชียรรัมย์
พ.ต.ต. สุชาติ วิชาสวัสดิ์
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ เลพล

0-4462-1641
0-4462-1005
0-4462-1005
0-4462-1641
0-4462-1641
0-4462-1641
0-4462-1641

08-3100-7595
08-9479-5555
08-1842-5737
08-9235-9200
08-6981-7058
08-4961-2323
08-2605-7292
08-9607-6635

0-4461-2511
0-4461-2511
0-4461-2511
0-4461-2511
0-4461-2511

08-5415-2882
09-4456-5915
06-5095-4844
08-6622-0693
09-0925-4842

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4461-2511 โทรสารกลาง 0-4461-2511
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมดุลย์ ลึกประโคน
พ.ต.อ. ไพศาล สุวรรณทา
พ.ต.อ. สิริวัฒน์ มงคลปทุม
พ.ต.ท. บัญชา ศรีอนันต์
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีสังวรณ์

สภ.เมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4461-2240 โทรสารกลาง 0-4461-2240 IP 603184
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ ศรีเสริม
พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ
พ.ต.ท. กัมพล วงษ์สงวน
พ.ต.ท. ยุทธนา ไตรทิพย์
พ.ต.ท. อดิชาติ มีสา
พ.ต.ท. ไชยา สระโสม
พ.ต.ท. ไกรสร อินไชย
พ.ต.ต. ธนานนท์ ไชยสิน
พ.ต.ต. สุชิน วัดจะโป๊ะ
พ.ต.ต. สุรเดช ประสงใด

0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240

08-1983-3607
08-9716-5995
08-3129-0110
09-2992-1778
08-1878-6108
08-1393-4457
08-4730-1686
09-3512-0722
08-1725-5315
09-3389-6028
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เอกลักษณ์ ดิเรกกุล
พ.ต.ท. อานนท์ เหล็กดี
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ สุวรรณธาดา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4461-2240
0-4461-2240
0-4461-2240

มือถือ
08-1828-6044
08-9280-5653
06-2346-2698

สภ.นางรอง โทรศัพท์กลาง 0-4463-1555 โทรสารกลาง 0-4463-1577 IP 603186
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภควัต ธรรมดี
พ.ต.ท. ชาลี ปรังประโคน
พ.ต.ท. มานิตย์ สร้อยจิตร
พ.ต.ท. สิทธิ์ หวังสุขกลาง
พ.ต.ท. สำราญ ศรีพลกรัง
พ.ต.ท. สุชัย เกวียนโคกกรวด
พ.ต.ท. เทพ บวชกระโทก
พ.ต.ท. อนิรุทธิ์ ผดุงดี
พ.ต.ท. มิตร คนชุม
พ.ต.ต. สุริโย แก้วบุตรดี
พ.ต.ต. สรรเสริญ เตชบุญ
พ.ต.ต. รังสิวัฒน์ กังศรานนท์
พ.ต.ท. ศุภณัฐ สุนทรกูล

0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555
0-4463-1555

08-1809-0669
08-8582-5754
08-1066-3637
08-5417-7180
08-1547-1790
08-0172-9607
08-1548-5641
08-1878-2204
09-3697-4213
08-1487-1678
08-1642-0479
09-9450-2986
08-1955-4660

สภ.ประโคนชัย โทรศัพท์กลาง 0-4467-1486 โทรสารกลาง 0-4467-0227 IP 603188
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. วิษณุ อาภรณ์พงษ์
พ.ต.ท. สุทิน หวังกลับ
พ.ต.ท. ทองดี วิชชุเมธาลักษณ์
พ.ต.ท. วิชัย พรมชาติ
พ.ต.ท. โสภณ โสกงโสด
พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลาง
พ.ต.ท. สุพล หริ่งกระโทก

0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486
0-4467-1486

08-7673-4444
08-1878-3434
08-1977-5841
08-7253-7604
08-1877-5496
08-5768-4299
08-6264-4663

สภ.พุทไธสง โทรศัพท์กลาง 0-4465-5430 โทรสารกลาง 0-4465-5430 IP 603192
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร
พ.ต.ท. บุญธรรม สมบูรณ์
พ.ต.ท. นนทพันธ์ เมธาจรัสพงศ์
พ.ต.ท. สอาด โล่ห์แจ่ม
พ.ต.ท. อาวุธ อ่อนวรรณะ

0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430
0-4465-5430

09-2915-8594
08-6028-3978
08-7253-7041
08-1760-2786
08-5764-7041
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ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ กัณหา
พ.ต.ต. วุฒิพงษ์ ปานาลาด

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4465-5430
0-4418-7112

มือถือ
09-9796-7446
08-0720-6633

สภ.ลำปลายมาศ โทรศัพท์กลาง 0-4466-1211 โทรสารกลาง 0-4466-1211 IP 603190
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร
พ.ต.ท. เตชิต โป๊ะประนม
พ.ต.ท. อาณาจักร พานนนท์
พ.ต.ท. นภดล แก้วชนะ
พ.ต.ท. สมศักดิ์ วิเศษดี
พ.ต.ต. สุชาติ ซ้อนพุดซา
พ.ต.ท. สรเดช จงสง่ากลาง
พ.ต.ท. วิชัย อุทธาพงษ์
พ.ต.ต. สุวรรณโชติ พันธุ์ศรี
พ.ต.ท. สุรกฤษ คงธนกิตติ
พ.ต.ต. ขิตรัก ศรีหาญ

0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211
0-4466-1211

08-1876-4136
08-5651-5470
09-7335-1259
08-1060-6599
08-9917-6645
08-5414-4999
08-1821-1878
08-6805-5560
09-6356-4246
08-9844-4358
09-3354-9114

สภ.สตึก โทรศัพท์กลาง 0-4468-1181 โทรสารกลาง 0-4468-1182 IP 603211
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สัมภาษณ์ ศรีจันทึก
พ.ต.ท. จำรัส ศิริเลี้ยง
พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ รอดนวล
พ.ต.ท. สยาม เกียรติบรรจง
พ.ต.ท. ศุกกฤต คุณประทุม
พ.ต.ท. นิยม ทรายฉิมพลี
พ.ต.ท. ธนาคม สาธรพิทักษ์
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ วรรณธานี
พ.ต.ท. บุระ ทิพย์อักษร
พ.ต.ท. นิติพงษ์ สีทาเลิศ
พ.ต.ท. ทศพล ลุนกำพี้
พ.ต.ต. ณัฏฐวรรษ ฐากูรไชยกรณ์
พ.ต.ท. กรกช จงนิมิตรสถาพร
พ.ต.ท. วรกาญจน์ เจริญศิริ

0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181
0-4468-1181

08-1790-3672
08-9946-5912
08-7879-9949
09-8485-8000
08-3725-9511
08-9846-4370
08-8581-5274
09-5670-7413
08-6870-7499
09-5613-8313
08-8045-3484
09-1705-0956
09-4629-9860
08-9891-9549

สภ.กระสัง โทรศัพท์กลาง 0-4469-1318 โทรสารกลาง 0-4469-1318 IP 603193
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. สุชาติ ละลี
พ.ต.ท. ธัชพล ชิณวงศ์

0-4469-1318
0-4469-1318

09-5494-9028
06-4153-9444
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วริษฐ์ ดำพลงาม
พ.ต.ท. แดน คงพลปาน
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย ทองม้วน
พ.ต.ท. สุชาติ นาสารีย์
พ.ต.ท. แมน ทิพย์อักษร
พ.ต.ท. ประพันธ์ ขำเอนก
พ.ต.ท. ไตรรงค์ รักพุดซา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318
0-4469-1318

มือถือ
08-9280-9419
08-1266-3416
08-6250-2293
09-6853-3177
09-0292-4463
08-1977-0352
09-0191-4995

สภ.ละหานทราย โทรศัพท์กลาง 0-4464-9006 โทรสารกลาง 0-4465-6242 IP 603210
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์
พ.ต.ท. อุทัย ดอกไม้
พ.ต.ท. ประกอบชัย ปิดตะคุ
พ.ต.ท. มานพ ทองพลับพลา
พ.ต.ท. ไชยา แก้วยก
พ.ต.ท. ไชยา จรุงจิตประเสริฐ
พ.ต.ต. เอนก พิมภักดี
พ.ต.ท. แก้วเก้า แพงศรี
พ.ต.ท. วรประสิทธิ์ นิยมาภา

0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006
0-4464-9006

08-1879-4344
08-6876-1858
08-0179-2686
08-1062-7623
08-6261-9939
09-1012-7678
08-4498-3300
08-9719-7360
08-1305-2771

สภ.บ้านกรวด โทรศัพท์กลาง 0-4467-9070 โทรสารกลาง 0-4467-9070 IP 603203
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร
พ.ต.ท. พิบูลย์ คำจันทร์ดี
พ.ต.ท. พงศ์ยุทธ์ แก้วดอนรี
พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ นันทะเสนา
พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ปานแดง
พ.ต.ท. กิตติพงษ์ มีเสน
พ.ต.ท. วัลลภ ปักสาร

0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070
0-4467-9070

08-1351-7434
08-1063-8145
08-9862-6095
09-5036-6181
09-8919-2386
08-5468-8887
09-0212-2897
09-5604-0432

สภ.หนองกี่ โทรศัพท์กลาง 0-4464-1200 โทรสารกลาง 0-4464-1201 IP 603213
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา
พ.ต.ท. อนันต์ ทองบรรเทิง
พ.ต.ท. ดำรงศักดิ์ เติมสุข
พ.ต.ท. ชานนท์ จันทร์เพ็ญ
พ.ต.ท. สิทธิชัย สุนารักษ์
พ.ต.ท. รวีพันธ์ ปุยะติ

0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200
0-4464-1200

08-9978-2691
08-7810-6356
08-8348-5188
08-1066-4886
08-9949-8834
08-7261-9932
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สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. พีรพล หวลระลึก
พ.ต.ท. กฤติ นิลกลาง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4464-1200
0-4464-1200

มือถือ
08-4607-0235
08-9284-2002

สภ.คูเมือง โทรศัพท์กลาง 0-4469-9115 โทรสารกลาง 0-4469-9115 IP 603195
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สส.)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร
พ.ต.ท. วรวิทย์ หนูสนั่น
พ.ต.ท. พีรพงศ์ ธนโพธิ์ชัย
พ.ต.ท. จิระวิทย์ รัตนะวรรณ์
พ.ต.ต. ประจวบ สุดาเดช
พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ ธีรสิริพัฒน์
พ.ต.ต. ชนะมาร เต็นปักษี
พ.ต.ต. กำธร แสนประสิทธิ์

0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4469-9115
0-4466-6174
0-4469-9115

08-1266-3450
08-1821-7546
08-1997-4449
08-4725-5936
08-8581-2400
09-3525-7474
08-7032-9666
08-1660-7732

สภ.นาโพธิ์ โทรศัพท์กลาง 0-4462-9363 โทรสารกลาง 0-4462-9363 IP 603200
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิสูตร คงอ้วน
พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ เถียรกิตติพงศ์
พ.ต.ท. วันรบ สมศักดิ์
พ.ต.ท. ประภาส พวงศรี
พ.ต.ท. ปรีดา เจริญราช
พ.ต.ท. บุญรักษา นิยันตัง
พ.ต.ท. ภักดี ศรีทรัพย์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ วงค์เหล็ก

0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363
0-4462-9363

08-1760-7226
08-5304-2334
08-1304-2000
06-1032-8279
08-7956-2166
09-0837-7591
09-8648-8473
08-3355-9628

สภ.หนองหงส์ โทรศัพท์กลาง 0-4466-9100 โทรสารกลาง 0-4466-9100 IP 603214
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส
สว.อก.

พ.ต.อ. วิราช คำรินทร์
พ.ต.ท. ยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน
พ.ต.ท. ประเสริฐ กระจาย
พ.ต.ต. ชูเกียรติ ปัดตาเทสัง
พ.ต.ท. พยง นุชนุ่ม
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรักษา

0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100
0-4466-9100

08-9709-7997
08-0411-9696
08-9720-1555
08-1760-1931
08-6257-0338
08-9739-1754

สภ.ปะคำ โทรศัพท์กลาง 0-4464-6055 โทรสารกลาง 0-4465-4347 IP 603208
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท. กัมพล น้อยท่าทอง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โนใหม่
พ.ต.ท. สืบสกุล สรสิริ
พ.ต.ท. สงวน การเพียร

0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055

08-9932-1157
08-1321-1994
08-9812-2557
08-7245-2564
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สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. จักรภัทร ชมภูกุล
พ.ต.ท. อภิศักดิ์ แสงดาว
พ.ต.ท. จักรชัย เชื้อเจริญ
พ.ต.ท. สัญญา อุทุมพร
พ.ต.ต. ภัทรพล รัตนวรรณ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055
0-4464-6055

มือถือ
08-1977-5039
08-1063-1064
08-3027-2866
09-8362-4862
09-3492-8793

สภ.ห้วยราช โทรศัพท์กลาง 0-4469-6014 โทรสารกลาง 0-4469-6014 IP 603215
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธุ์
พ.ต.ท. วิมล วรรณาลัย
พ.ต.ท. ไกรยสิทธิ์ ออมไธสง
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ มณีวงศ์ชัยกิจ
พ.ต.ท. มนัสวุฒิ บรรยงค์
พ.ต.ท. ชาญชัยเลิศยุทธ์ ลีประโคน
พ.ต.ท. นิรันดร สุขสกุล
พ.ต.ท. ประสงค์ สุมหิรัมย์
พ.ต.ท. วินัย พันธุ์นิน

0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014
0-4469-6014

08-1999-2040
08-1725-6910
08-1967-1748
08-6876-7002
09-0272-5252
08-6899-9207
08-1854-2869
09-1834-5236
09-6027-3199

สภ.พลับพลาชัย โทรศัพท์กลาง 0-4460-8088 โทรสารกลาง 0-4460-8032 IP 603209
ผกก.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมนึก เจียมจังหรีด
พ.ต.ท. ชัย โอธนบุญยา
พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง
พ.ต.ท. สาคร แซกรัมย์
พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง
พ.ต.ท. นิวัฒน์ อาทวัง

0-4460-8088
0-4460-8088
0-4460-8088
0-4460-8088
0-4460-8088
0-4460-8088

08-1967-8852
09-3936-5914
08-0721-1199
08-9282-5511
09-3469-7061
09-8572-8767

สภ.โนนสุวรรณ โทรศัพท์กลาง 0-4460-7186 โทรสารกลาง 0-4460-7186 IP 603202
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์
พ.ต.ท. นนท์ธวัช พงศ์เลิศโกศล
พ.ต.ท. ประทีป สมกำพี้
พ.ต.ท. ชัชชานน สิงห์ไพร
พ.ต.ท. สมพร งิมขุนทด

0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186
0-4460-7186

08-7779-0970
08-1878-1230
08-6871-1145
09-5237-4055
08-5827-7506

สภ.โนนดินแดง โทรศัพท์กลาง 0-4460-6250 โทรสารกลาง 0-4460-6250 IP 603201
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. โสภณ เครือเช้า
พ.ต.ท. ฐิตวันต์ อาจธรรม
พ.ต.ท. ทองปอน ปานทอง

0-4460-6250
0-4460-6250
0-4460-6250

08-1647-5808
08-9177-4056
08-1684-7222
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สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. นิวัฒน์ ผินสู่
พ.ต.ท. สุพล มีศิลป์
พ.ต.ต. วิบูลย์ พูนผล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4460-6250
0-4460-6250
0-4462-1641

มือถือ
09-1735-4614
09-8102-5323
08-7957-3220

สภ.ชำนิ โทรศัพท์กลาง 0-4460-9091 โทรสารกลาง 0-4460-9091 IP 603199
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมศักดิ์ นิเต็ม
พ.ต.ท. วิชมัย จำลองศุภลักษณ์
พ.ต.ท. สิทธิชัย นพศิริ
พ.ต.ท. ศุภศิษฎ์ สมศรี
พ.ต.ท. สรคม ราชประโคน
พ.ต.ท. พงษ์จรัส รัตนธรรมเมธี
พ.ต.ต. โรจน์ เสาทอง
พ.ต.ต. ไพรัตน์ ประนามะเส

0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091
0-4460-9091

08-1814-1785
08-1976-2027
08-1621-9988
08-3114-9583
06-2197-8571
08-6265-1682
08-5771-2980
08-6878-9012

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-4462-8171 โทรสารกลาง 0-4462-8171 IP 603197
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์
พ.ต.ท. อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช
พ.ต.ท. พงศธร โสกูล
พ.ต.ท. บุญชัย กัลโยธิน
พ.ต.ต. บัญชา สังข์แจ่ม
พ.ต.ท. สุวิทย์ ภูมิประโคน
พ.ต.ท. ชัยยันต์ เพชรโกมล

0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171
0-4462-8171

08-6873-6195
08-4465-6995
08-1879-9389
09-3562-0557
08-0669-1229
08-1999-7277
09-4286-2395

สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ โทรศัพท์กลาง 0-4461-0972 โทรสารกลาง 0-4461-0972 IP 603207
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. กอบชัย สองจันทึก
พ.ต.ท. นิลกาฬ พรศักดิ์
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ แก้วไธสง
พ.ต.ท. สันต์ เทียมวงษ์
พ.ต.ท. ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป
พ.ต.ท. จักรินทร์ พวงสมบัติ
พ.ต.ท. กิตติวุฒิ คงฤทธิ์

0-4461-0972
0-4461-0972
0-4461-0972
0-4461-0972
0-4461-0972
0-4461-0972
0-4461-0972
0-4461-0972

08-9949-3105
08-0480-6878
08-1878-7004
09-8229-4541
08-5493-9312
08-3366-8574
09-0221-8991

สภ.บ้านด่าน โทรศัพท์กลาง 0-4466-4016 โทรสารกลาง 0-4466-4016 IP 603217
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ
พ.ต.ท. ภูบดี ศรศิลป์

0-4466-4016
0-4466-4016

09-4950-9141
08-1852-0986
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สมยศ พื้นชัยภูมิ
พ.ต.ท. บุญศักดิ์ คิดสงวน
พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ เจนการ
พ.ต.ท. วัฒนา มางาม
พ.ต.ท. จักรกริช รังพงษ์
พ.ต.ท. ธีรยุทธ จรเอ้กา
พ.ต.ต. บุญเลย เกิดดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4460-2178
0-4466-4016
0-4461-2511
0-4466-4016
0-4466-4016
0-4461-2269
0-4466-4016

มือถือ
08-1977-8958
08-5101-3196
08-6249-3999
08-1967-0057
08-9280-7357
08-1186-9676
08-5205-8332

สภ.แคนดง โทรศัพท์กลาง 0-4419-3066 โทรสารกลาง 0-4419-3066 IP 603216
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ถนอม พาจันทึก
พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีหาจันทร์
พ.ต.ท. ประยูร ฤทธิ์ตา
พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์ โยธาราช
พ.ต.ท. นิยม จันทร์หา
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ วัฒนะ

0-4419-3066
0-4419-3066
0-4419-3066
0-4419-3066
0-4419-3066
0-4419-3066
0-4419-3066

08-1790-2675
08-9949-7717
06-2671-4104
08-1282-6711
08-4707-8819
06-3793-9881

สภ.ทะเมนชัย โทรศัพท์กลาง 0-4418-7112 โทรสารกลาง 0-4418-7112 IP 603191
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. เสรี คงยืนยง
พ.ต.ท. ธวัชชัย สร้อยสวัสดิ์
พ.ต.ท. มติพจน์ สุทธิวงศ์
พ.ต.ท. ยุทธนา หาญมานพ
พ.ต.ท. เฉลียว พยัคฆกุล
พ.ต.ท. อภิชิต เอการัมย์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ เกียมา
พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ แก้วน่วม

0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4418-7112
0-4460-2178

06-4262-4545
08-0566-1954
09-7342-1869
08-1955-2675
09-3068-2467
08-8583-0313
08-4605-6104
08-1976-3631

สภ.หนองสองห้อง โทรศัพท์กลาง 0-4418-4201 โทรสารกลาง 0-4418-4201 IP 603185
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ศิลปกร ศรีมั่นดี
พ.ต.ท. สำราญ แสงรัมย์
พ.ต.ท. ไวพจน์ สุชาครีย์กุล
พ.ต.ต. วรวิทย์ ธรรมสุจริต
พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง
พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ เกกาคำ

0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201
0-4418-4201

09-3309-5353
09-2454-6539
08-3914-5419
09-6265-1854
06-3292-2891
08-5744-4234
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สภ.ลำดวน โทรศัพท์กลาง 0-4469-1982 โทรสารกลาง 0-4469-1982 IP 603194
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ชาญชัย ปุราทะกา
พ.ต.ท. วิชัย ฉายไธสง
พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปัญญา
พ.ต.ท. วิเชียร อุ่นมี
พ.ต.ต. สมควร ว่าเร็วดี

0-4469-1982
0-4469-1982
0-4469-1982
0-4469-1985
0-4469-1982
0-4469-1982

06-1127-7977
08-3366-4220
06-2901-8631
08-1991-1651
08-5631-9181

สภ.บ้านบัว โทรศัพท์กลาง 0-4463-4958 โทรสารกลาง 0-4463-4958 IP 603189
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข
พ.ต.ท. ควรคิด ชวนจิต
พ.ต.ท. จิรวัฒน์ เรืองอุดมทรัพย์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ดีเกษม
พ.ต.ท. อำนาจ ชัยช่วย
พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์ เหนือคูเมือง
พ.ต.ท. จักรเพชร ศรีวุฒิทรัพย์

0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958
0-4463-4958

08-1111-7099
08-1669-5648
09-4358-9567
08-8127-5464
08-9585-7448
09-8919-3635
08-1977-3587

สภ.หินเหล็กไฟ โทรศัพท์กลาง 0-4465-9081 โทรสารกลาง 0-4465-9081 IP 603196
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.ท. อัษฎไณย ป้องกัน
พ.ต.ท. สิริพงษ์ ฤทธิ์ไธสง
พ.ต.ท. วิชาญ ท่าไม้
พ.ต.ท. สุวิทย์ สีทา
พ.ต.ต. ธวัชชัย โป๊ะโดย

0-4465-9081
0-4461-2240
0-4464-1200
0-4469-9115
0-4465-9081

09-0245-4549
09-2992-1778
06-1929-8826
09-3876-7277
08-0658-7788

สภ. โคกกระชาย โทรศัพท์กลาง 0-4466-6174 โทรสารกลาง 0-4466-6174 IP 603204
สวญ.
สวป.

พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อารยะรังษี
พ.ต.ท. อนันต์ สุนสันเขต

0-4466-6174
0-4466-6174

08-9627-4035
09-9913-5197

สภ.ถาวร โทรศัพท์กลาง 0-4419-2157 โทรสารกลาง 0-4419-2157 IP 603198
สวญ.
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ
พ.ต.ท. ไกรสวัสดิ์ มิ่งขวัญทอง
พ.ต.ท. ภสุ บุริภัณฑ์
พ.ต.ท. สุรศักดิ์ สายสิงห์

0-4419-2157
0-4419-2157
0-4419-2157
0-4419-2157

09-6656-1116
09-7341-2413
08-1561-7757
08-1878-5496

สภ.ชุมแสง โทรศัพท์กลาง 0-4463-4850 โทรสารกลาง 0-4463-4850 IP 603212
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์
พ.ต.ท. พิสัณฑ์ บูชารัมย์
พ.ต.ท. ฉัตรมงคล วงศ์จำปา

0-4463-4850
0-4463-4850
0-4463-4850

09-1043-5102
09-0989-2617
08-5419-6999
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สภ.หนองไม้งาม โทรศัพท์กลาง 0-4467-9989 โทรสารกลาง 0-4467-9989 IP 603206
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. จักรพงศ์ ทาสุวรรณ
พ.ต.ต. ภาสกร โพธิขำ

0-4467-9989
0-4467-9989

09-2995-4456
08-1264-2584

สภ.โนนเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4466-6632 โทรสารกลาง 0-4466-6632 IP 603205
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. วิเชียร พรหนองแสน
พ.ต.ท. จิระวิน เรืองบุญ

0-4466-6632
0-4466-6632

08-1790-5317
09-1832-9461

สภ.หนองไทร โทรศัพท์กลาง 0-4463-4921 โทรสารกลาง 0-4463-4921 IP 603187
สว.สภ.

พ.ต.ท. ภูวดิท ปิติภัทรชนากร

0-4463-4921

08-5857-0354

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Police
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000
โทรศัพท์กลาง 0-4571-1684 โทรสารกลาง 0-4571-1681 IP 603218
Web Site: www.policeyasothon.com E-mail: ccocyasothon@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ภิญโญ หวลกสินธ์ุ
พ.ต.อ. ธเนศ เทพสุด
พ.ต.อ. วิทยา เย็นจิตต์
พ.ต.อ. สมชาย จินดาวณิชย์
พ.ต.อ. มงคล ภูวประภาชาติ
พ.ต.อ. ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ

0-4571-1683[200]
0-4571-1683
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684

08-1896-2232
08-1879-7888
08-8584-3955
08-1966-4362
08-1407-7864
08-6455-9899

0-4571-1684 [202]
0-4571-1684
0-4571-1684 [303]
0-4571-1684 [501]
0-4571-1680
0-4571-1684
0-4571-1684 [504]
0-4571-1684 [206]
0-4571-1684 [405]

08-1389-7961
08-6260-2021
08-1878-4313
08-6868-2980
08-9846-1256
08-0447-6999
09-8153-6624
08-7878-8686
09-8104-4112

0-4572-5181
0-4572-5181

09-9440-5252
09-7296-1870

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4571-1684 โทรสารกลาง 0-4571-1681
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

พ.ต.อ. ธวัชชัย ปัดเกษม
พ.ต.ท. ถาวร พาภักดี
พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร
พ.ต.ต. รัชสถิต สุจริต
พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง
พ.ต.ต. กฤษณพร พืชผล
พ.ต.ต.หญิง กิรัตยา เดชพันธ์
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์
พ.ต.ท. วสันต์ รักแร่

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4572-5181
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. ประภาส มั่งคั่ง
พ.ต.ท. สมแปลง คุณแสนใส
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สว.
สว.
สว.
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ยศ ชื่อ สกุล
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มือถือ

พ.ต.ท. นิติพัฒน์ สิริปิติวัฒน์
พ.ต.ท. นิราศ จันทร์ฤาชัย
พ.ต.ท. คมเพชร ปกติ
พ.ต.ท. อนุสรณ์ วรรณพิณ
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ พนิกรณ์

0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181
0-4572-5181

08-2562-9198
09-8605-4042
08-1660-9943
08-7800-0090
09-9661-5800

พ.ต.อ. มังกร กวีกรณ์
พ.ต.อ. วีระศักดิ์ เกิดสวัสดิ์
พ.ต.ท. เกรียงไกร ไม่โศก
พ.ต.ท. ชัยบัญชา กองทอง

0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684
0-4571-1684

08-1976-7598
09-0892-6573
08-7964-7675
08-1470-7861

กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

สภ.เมืองยโสธร โทรศัพท์กลาง 0-4571-1571 โทรสารกลาง 0-4571-1571 IP 603219
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิกรม ลียะวณิช
พ.ต.ท. วทัญญู รุ่งรัศมี
พ.ต.ท. ปรีชา เนติวัชรเวช
พ.ต.ท. สมศักดิ์ ทองป้อง
พ.ต.ท. มนตรี สีสุธรรม
พ.ต.ท. ยันต์ยงค์ นามโคตร
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ลิลากุด
พ.ต.ท. มิตรชัย บุญล้ำ
พ.ต.ท. สิทธิศักดิ์ คำศรี
พ.ต.ต. ุอุกฤษ กลับเฒ่า
พ.ต.ท. กำจัด เพ็งแจ่ม
พ.ต.ต. เทวฤทธิ์ สุขฉิมมา
พ.ต.ท. วรวุทธิ์ ท่านมุข
พ.ต.ต. ชยุต ชายแก้ว
พ.ต.ท. เรืองยศ โสนชัย

0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2
0-4571-1571-2

08-1447-3241
09-2615-9828
08-1266-8998
09-5196-5363
09-3490-7319
08-8563-1599
08-9719-2266
06-2652-3952
08-4607-0573
09-7003-2318
08-1976-3251
08-1760-4460
08-8328-9755
08-2378-3786
08-1967-1948

สภ.กุดชุม โทรศัพท์กลาง 0-4578-9099 โทรสารกลาง 0-4578-9099 IP 603220
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์
พ.ต.ท. คมเพชร ศรีเมืองคุณ
พ.ต.ท. - พ.ต.ท. วารินทร์ ขยันทำ
พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์ จักษุกรรฐ
พ.ต.ท. ยุทธนา โพธิ์ทอง

0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099

09-8185-1292
08-4789-4561
08-5496-8450
08-4479-7929
08-1669-1013
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สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. เทวินทร์ ศรีคราม
พ.ต.ต. กฤษฎา ประสมพันธ์
พ.ต.ต. อำนาจ ลำนวน
พ.ต.ท. เฉลิม การงานดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099
0-4578-9099

มือถือ
08-5026-7873
08-6391-6359
08-9846-2162
09-5605-6203

สภ.ค้อวัง โทรศัพท์กลาง 0-4579-7060 โทรสารกลาง 0-4579-7060 IP 603222
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปัญญา มงคลการ
พ.ต.ท. ถวิล หลักหาญ
พ.ต.ท. เอนก พิเศษพงษา
พ.ต.ท. ยงยุทธ ภูสมนึก
พ.ต.ท. สิทธา โสมาลีย์
พ.ต.ท. สุระพงษ์ สุจิวรณ์
พ.ต.ต. ประเสริฐพัฒน์ บุญรัตนสุทโธ
พ.ต.ท. วีระชาติ นามวาท
พ.ต.ต. ธนาพัทธ์ นุชนาท
พ.ต.ท. ณัฐรัชชัยยงค์ เพิ่มขึ้น

0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060
0-4579-7060

08-9721-9068
09-3454-4261
09-0252-6336
09-0289-2993
09-6686-3478
08-4959-6290
08-6264-0640
08-1718-4934
09-1060-1264
08-1070-4999

สภ.คำเขื่อนแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-4579-1190 โทรสารกลาง 0-4579-1190 IP 603221
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ.
พ.ต.ท. มนูญ วงศ์ก่อ
พ.ต.ท. ยศกร พันธ์ศิริ
พ.ต.ท. พิจิต พิจารณ์
พ.ต.ท. ประสงค์ งามสง่า
พ.ต.ต. ชยพัทธ์ ประสพดี
พ.ต.ท. พูลศักดิ์ เศิกศิริ
พ.ต.ท. สมพร สุพลสงคราม
พ.ต.ต. จตุรัส บุญบัง
พ.ต.ท. - พ.ต.ท.หญิง พิศมัย หนูแก้ว

0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190
0-4579-1190

08-3129-7629
08-1967-0599
08-0482-4214
08-1579-3366
09-5605-7456
08-7710-2799
08-6796-6333
09-8229-8788
08-6244-3114

สภ.ทรายมูล โทรศัพท์กลาง 0-4578-7050 โทรสารกลาง 0-4578-7050 IP 603223
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.อ. ศักดา ขวัญบุญจันทร์
พ.ต.ท. กฤษฎา ธีรพงษ์
พ.ต.ท. พยงค์ เอี่ยมสกุล
พ.ต.ท. ธนกฤต อัฒจักร
พ.ต.ท. รณชัย พรมบุตร

0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050
0-4578-7050

08-9844-2481
08-6399-3753
08-6417-8935
09-6241-9653
09-7335-2395
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ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. อนงค์ สุภา
พ.ต.ท. ยนต์ โลคลัง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4578-7050
0-4578-7050

มือถือ
08-8595-3253
08-1285-3631

สภ.ไทยเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4571-8138 โทรสารกลาง 0-457-8138 IP 603224
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สงบ พิมพ์มลัย
พ.ต.ท. อร่าม พุฒชารี
พ.ต.ท. วิจิตร บุญเสนอ
พ.ต.ท. เนตร บุญทวี
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ สกุลเดช
พ.ต.ท. - พ.ต.ต. กฤตบุญศิษฏ์ กกเปือย
พ.ต.ท. สุระเมษฐ์ คำมะลุนพัฒนะกุล
พ.ต.ต. เฉลิม ธรรมแท้
พ.ต.ท. - -

0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138
0-4571-8138

08-1545-6664
06-2129-4043
08-4798-1903
08-1065-6577
08-1967-0599
09-4792-6353
09-3381-2685
08-4798-1963
-

สภ.ป่าติ้ว โทรศัพท์กลาง 0-4579-5063 โทรสารกลาง 0-4579-5063 IP 603225
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พีระวัฒน์ มงคลสวัสดิ์
พ.ต.ท. ธาตรี โชคชนะวรกิตกุล
พ.ต.ท. ปภาวิน เพ็ชร์นอก
พ.ต.ท. เทอดไทย เข็มทอง
พ.ต.ท. วานิช ไชยงาม
พ.ต.ท. ชัยวิชิตย์ มาตย์เหลือง
พ.ต.ท. ธงชัย คณาศรี
พ.ต.ท. อารยะ ทิพย์เที่ยงแท้
พ.ต.ต. สิงหา สุตาสุข
พ.ต.ท. นิคม จันทร์ดา

0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5063
0-4579-5111
0-4579-5111

08-1999-8944
09-5610-5558
08-9722-3653
08-5410-6244
08-1878-8522
08-6879-0785
08-9844-6405
08-1969-8925
09-3324-4223
08-1185-5843

สภ.มหาชนะชัย โทรศัพท์กลาง 0-4579-9093 โทรสารกลาง 0-4579-9093 IP 603226
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. กฤติเดช วิรัชกิจ
พ.ต.ท. นิรันดร์ สัตยารังสรรค์
พ.ต.ท. เพทาย จันทรไพร
พ.ต.ท. ปรีดา รูปพรม
พ.ต.ท. นิรันดร แก้วภักดี
พ.ต.ต. ชาญศักดิ์ หลักคำ
พ.ต.ท. ไชย์ ด้วงพันนา
พ.ต.ท. ธิติภวินท์ หนูแก้ว

0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093
0-4579-9093

08-1696-1839
09-3083-0630
08-7078-8880
08-1955-2151
08-8108-5211
08-7857-9454
08-7252-7357
09-8361-9499
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ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ศรานุวัฒน์ จันดี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4579-9093

มือถือ
09-9526-7154

สภ.เลิงนกทา โทรศัพท์กลาง 0-4578-1286 โทรสารกลาง 0-4578-1286 IP 603227
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิลปชัย จันปุ่ม
พ.ต.ท. จักรี สุนทโร
พ.ต.ท. ศักดิ์ชาย พิศชาติ
พ.ต.ท. พนม สระน้ำคำ
พ.ต.ต. ธิระพันธ์ ใจแน่น
พ.ต.ท. จอมพล อาษาศรี

0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286
0-4578-1286

08-3726-4642
08-5046-3838
09-0259-9908
08-1069-0888
08-8352-1925
06-2623-1944

สภ.คำผักกูด โทรศัพท์กลาง 0-4575-6850 โทรสารกลาง 0-4575-6850 IP 603228
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วิวัฒน์ สุมาพา
พ.ต.ท. สมบัติ ชุมสวัสดิ์
พ.ต.ท. วีระชาติ อักกะมานัง
พ.ต.ท. สุทิน จันพิรักษ์

0-4575-6850
0-4575-6850
0-4575-6850
0-4575-6850

08-1282-1334
09-2992-4492
08-7259-1592
08-9585-5981

สภ.บึงแก โทรศัพท์กลาง 0-4558-1445 โทรสารกลาง 0-4558-1524 IP 603229
สว.สภ.

พ.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ ทองอร่าม

0-4558-1444

09-3328-8678

0-4451-1486
0-4451-2071
0-4451-6007
0-4451-2518
0-4451-1486

08-1661-7878
08-1593-6224
08-6872-1611
09-8749-3915
08-1899-7332
08-1941-5544
08-1849-3777

0-4451-2515
0-4451-1486
0-4451-3995
0-4451-2515

08-7142-4624
08-1967-4300
08-6667-7222
09-3539-8707

ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Police
516/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์กลาง 0-4451-1386 โทรสารกลาง 0-4451-2512 IP 603230
Web Site: www.surin.police.go.th E-mail: surin@royalthaipolice.go.th
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ
พ.ต.อ. พรชัย นลวชัย
พ.ต.อ. สุจริต ปาณเล็ก
พ.ต.อ. พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์
พ.ต.อ. เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์
พ.ต.อ. สมภพ สังข์กรทอง
ร.ต.ท. ฐิติรัชช กลิ่นพงษา

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4451-1386 โทรสารกลาง 0-4451-2512
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.อ. ประพจน์ เทพวัตร์
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุประดิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง ณภัทร ทินราช
พ.ต.ต ศิริศักดิ์ พรมศรี
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ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ภูริต สุริยะ
พ.ต.ท. สมเกียรติ บูรณ์เจริญ
พ.ต.ท. เดชณรงค์ เอี่ยมอิสรา
พ.ต.ท.หญิง นนทลี ประเสริฐดี
พ.ต.ท. สุรชัย ชัญถาวร
พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ อินทรกำแหง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4451-3955
0-4451-2514
0-4451-3995
0-4451-5585
0-4451-8151
0-4451-9141

มือถือ
09-6429-3121
09-1864-0439
08-8766-6054
06-1597-5540
09-2508-4529
08-4926-9572

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4451-2516 โทรสารกลาง 0-4451-2512
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. จเร สุปิรยะ
พ.ต.ท. นิพนธ์ อินทรกำแหง
พ.ต.ท. เฉลิมพล สิริภักดีพิพัฒน์
พ.ต.ท. ธีรพล กลอกกระโทก
พ.ต.ท. กิตติทัศน์ วงษ์ถาวร
พ.ต.ท. ชาติชาย กองถวิล
พ.ต.ต. เทียนชัย ชาลี
พ.ต.ต. วิโรจน์ หมั่นดี

0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516
0-4451-2516

08-1877-8273
08-3164-5447
08-1548-3390
08-8726-8006
09-4659-3292
08-1853-6744
08-9280-3446
08-8377-3780

0-4451-8387
0-4451-2513
0-4451-2513

09-4469-5629
09-3325-9145
08-1839-3593

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4451-8387 โทรสารกลาง 0-4451-2512
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อานุภาพ สุจินพรัหม
พ.ต.อ. โกวิทย์ สืบเหล่า
พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ สุขเพิ่ม

สภ.เมืองสุรินทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4451-1007 โทรสารกลาง 0-4451-3555 IP 603231
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ยศวัจน์ งามสง่า
พ.ต.ท. ธีทัต อารยะรัตนกุล
พ.ต.ท. สมชาย บุญพูล
พ.ต.ท. เอกชลิต คำหริ่ง
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ พรมมี
พ.ต.ท. ไชยา เพชรงาม
พ.ต.ท. ทรงจักร วงศ์พรหม
พ.ต.ต. ฐาปณภณ สุทธิสน
พ.ต.ต. สหภาพ จันทหง่อม
พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส ตระกูลนาคสังข์
พ.ต.ต. พัฒน์เชษฐ์ ขุนธิวงศ์
พ.ต.ต. ชินวัชร์ ไหมทองสิงเวหน
พ.ต.ต. ธรณ์ธันย์ พิทักษ์วงศ์

0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007
0-4451-1007

08-5678-9519
08-4711-2666
08-1266-7957
08-9151-3222
08-9844-6228
08-9455-0315
08-3383-3573
09-8109-0398
09-8169-2699
06-1649-5553
09-3089-9113
09-9125-3993
09-0960-7459
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ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ต. อรรถพล พลยางนอก
พ.ต.ท. เอกราช จันทะดี

0-4451-1007
0-4451-1007

08-6459-5900
08-4831-6198

พ.ต.ท. สงกรานต์ อุ่นเรือน
พ.ต.ท. อดิเรก วงศ์ไชย
พ.ต.ต. ปรีชา คงราศรี

-

09-3327-1015
08-8580-7949
09-0240-8837

สภ.เพี้ยราม IP 603232
สวญ.
สวป.
สว.สส.

สภ.เมืองที โทรศัพท์กลาง 0-4454-9003 โทรสารกลาง 0-4454-9003 IP 603233
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. พิษณุ พรานพนัส
พ.ต.ท. สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล
พ.ต.ท. ภูเพชร ลีเลิศ
พ.ต.ท. สายรุ้ง แย้มงาม
พ.ต.ท. ธีรยุทธ มีเจริญ
พ.ต.ต. วิริยังค์ เศวตวิลัย
พ.ต.ท. สมบุญ หร่ายพิมาย
พ.ต.ต. ฐิติพงศ์ ถึงดี

0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003
0-4454-9003

08-0353-6622
08-1181-1154
08-3728-0033
09-3321-4752
08-9500-7189
09-3123-4589
08-9578-5068
08-0170-1332

สภ.เทนมีย์ โทรศัพท์กลาง 0-4414-1150 โทรสารกลาง 0-4414-1150 IP 603234
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อารมภ์ จันทนา
พ.ต.ท. บรรหาร เรืองขจร
พ.ต.ท. พจน์ บำรุงชาติ
พ.ต.ท. ยุพราช เทพบัณฑิตย์
พ.ต.ท. สถาพร สุขสงวน
พ.ต.ท. ชัยนาท แสงธนู

0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150
0-4414-1150

08-7581-9595
08-9070-5105
08-1483-2125
08-2870-0488
08-1446-6642
08-2047-9192

สภ.สวาย โทรศัพท์กลาง 0-4454-6594 โทรสารกลาง 0-4454-6594 IP 603235
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธนะวัฒน์ สุมานัส
พ.ต.ท. ถนอม ดัชถุยาวัตร
พ.ต.ท. ชัชชัย จักรวิวัฒนากุล
พ.ต.ท. เชษฎฐ์สุชา ไกรแก้วโชติรัตน์
พ.ต.ท. ดำรงค์ เจริญศิริ
พ.ต.ท. กีรติ จันทร์พวง
พ.ต.ท. วันดี อินทะนิน
พ.ต.ต. วสันต์ บูรณ์เจริญ

0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594
0-4454-6594

09-0570-3135
08-4072-8456
08-1821-7403
08-3799-9733
08-6875-2712
08-1360-1063
08-6168-7816
08-9897-4518
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.สังขะ โทรศัพท์กลาง 0-4457-1241 โทรสารกลาง 0-4457-1241 IP 603236
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทวีพงษ์ โพธิ์จิ๋ว
พ.ต.ท. กฤษกร หอมจรรยา
พ.ต.ท. สุรชัย ปิยะไพร
พ.ต.ท. ปิยะชา ประธานศักดิ์
พ.ต.ท. กิ่งเพชร สุดเสียงสังข์
พ.ต.ต. สมจิต กับรัมย์
พ.ต.ท. ศิริศุกร์ ประทีปรัตชวาลย์
พ.ต.ท. เศกสรรค์ สินปรุ

0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241
0-4457-1241

09-3359-8224
06-2565-3652
08-1616-8347
08-9716-8886
09-8120-6301
08-7993-0544
08-7966-6972
09-1016-8075

0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705
0-4455-8705

08-1999-1121
08-4961-8401
08-6793-8624
09-2817-5354
08-1304-2636
09-3324-6369

สภ.ดม โทรศัพท์กลาง 0-4455-8705 โทรสารกลาง 0-4455-8705 IP 603237
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ แก้วแฉล้ม
พ.ต.ท. เบญจภพ หวังสุดดี
พ.ต.ต. สุภาพ จันทร์แดง
พ.ต.ท. พงศ์อนันต์ คณากรณ์
พ.ต.ท. จีรวัฒน์ นามวิชา
พ.ต.ท. สว่าง ปีแหล่

สภ.ปราสาท โทรศัพท์กลาง 0-4455-1251 โทรสารกลาง 0-4455-1252 IP 603238
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. คารม บุญสด
พ.ต.ท. พฤศักดิ์ ฉุนแสนดี
พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์
พ.ต.ท. จิตรกร ชาวนา
พ.ต.ท. ประเวศ พลอยพันธ์
พ.ต.ต. ธรรมศักดิ์ ผาพิมูล
พ.ต.ต. ชำนาญ ช่วงไกร
พ.ต.ต. อำนวย สารนอก

0-4455-1251
0-4455-1251
0-4455-1251
0-4455-1251
0-4455-1251
0-4455-1251
0-4455-1251
0-4455-1251

06-2892-6539
08-6251-8256
08-2132-3854
09-4469-9491
09-5293-3899
06-1759-1465
08-1966-3344
08-7641-0990

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เปรมกมล
พ.ต.ท. ประสงค์ ศิริโภคา
พ.ต.ท. จินดา ทองบ้านทุ่ม
พ.ต.ท. โยธิน มั่นเขตรวิทย์
พ.ต.ท. ธีรพล อุส่าห์ดี
พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ นะรัฐกิจ

-

06-2559-5554
08-3215-2893
09-0960-9094
08-4897-8052
08-1804-4930
08-4897-8052

สภ.โชคนาสาม IP 603239
ผกก.
รอง ผกก.ป.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ทุ่งมน IP 603240
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. มนต์ชัย เหลืองอุทัย
พ.ต.ท. อัคธรณ์ ลาจันทะ
พ.ต.ท. เทิด ธรรมะ
พ.ต.ท. เดชระพี สาลี
พ.ต.ท. สมโภชน์ ทิพยวัลย์
พ.ต.ท. โชคชัย ชำนาญทาง
พ.ต.ต. นิพนธ์ แผ้วกิ่ง

-

08-1878-1536
08-9626-6169
08-5202-5455
09-3439-1927
08-4828-3901
08-0721-5852
09-5119-5191

สภ.ทมอ โทรศัพท์กลาง 0-4455-8846 โทรสารกลาง 0-4455-8842 IP 603241
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.ท. สินธุ ชั้นไพบูลย์
พ.ต.ต. สมศรี อุดมคำ
พ.ต.ท. พิชิตไชย สังฆรัตน์

0-4455-8846
0-4455-8846
0-4455-8846

08-1814-8665
06-4307-9715
09-5030-4888

สภ.ชุมพลบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4459-6079 โทรสารกลาง 0-4459-6079 IP 603242
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. จิตรกร ประสงค์สุข
พ.ต.ท. สมคิด สุนทรชัย
พ.ต.ท. ทศพล เหลือกล้า
พ.ต.ท. เอกพงษ์ ผิวงาม
พ.ต.ท. ชาญยุทธ นิลาลาด
พ.ต.ท. พิริยะ หาญประโคน
พ.ต.ต. พิทักษ์ กรรณรัตน์

0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4459-6079
0-4456-6079

08-5682-1779
08-9846-9645
09-4291-5264
09-3323-0477
08-9849-2473
09-8665-2249
06-2458-3766

0-4455-8691
0-4455-8691
0-4455-8691

08-1633-4811
06-1023-8886
08-9779-2608

สภ.เมืองบัว โทรศัพท์กลาง 0-4455-8691 IP 603243
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. กฤต วงษ์อินทร์
พ.ต.ท. นาวิน เกตผักแว่น
พ.ต.ท. ไพรัตน์ คุ้มแวง

สภ.ท่าตูม โทรศัพท์กลาง 0-4459-1113-4 โทรสารกลาง 0-4459-1114 IP 603244
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. นคร ภู่รัตน์
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ทับแสง
พ.ต.ท. ประกิจ เหลืองวิลัย
พ.ต.ท. สมานชัย สุจริต
พ.ต.ท. ธีระพล เพิ่มพูน
พ.ต.ท. อิทธิพล กระจายศรี
พ.ต.ต. ชัยยงค์ ศรีศิลป์

0-4459-1114
0-4459-1114
0-4459-1114
0-4459-1114
0-4459-1114
0-4459-1114
0-4459-1114

08-9114-0298
06-2982-5985
08-1876-6643
08-1470-6265
08-6877-7507
08-9579-6828
08-9945-6745
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ตำแหน่ง
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. พรชัย คงธนชัยสกุล
พ.ต.ท. มนูปกรณ์ ซ่อนกลิ่น
พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ดาโสภา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4459-1114
0-4459-1114
0-4459-1114

มือถือ
08-1256-7411
08-7965-3567
08-9848-1499

สภ.กระโพ โทรศัพท์กลาง 0-4414-5061 โทรสารกลาง 0-4414-5030 IP 603245
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ภวัต ฉัตรอินแก้ว
พ.ต.ท. พสิษฐ์ พันธ์ศรี
พ.ต.ท. แสงอรุณ ศรีโสม
พ.ต.ท. วัลลภ ปะโสทะกัง
พ.ต.ท. ปุญญเดช ทองอินทร์
พ.ต.ต. ณรงค์ คำบุญ

0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061
0-4414-5061

09-3320-2329
08-4825-9552
08-1470-6093
08-6265-8048
09-3542-5699
08-7761-6007

สภ.กาบเชิง โทรศัพท์กลาง 0-4455-9042 โทรสารกลาง 0-4455-9042 IP 603246
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จุลฑะ จันทน
พ.ต.ท. คำนวณ บ่ายกระโทก
พ.ต.ท. ไตรวิชญ์ พิทยาจรัสกิจ
พ.ต.ท. เอกชัย สมัครสมาน
พ.ต.ท. สถิต อินเฉิดฉาย
พ.ต.ต. ธรรมนูญ รอบแคว้น

0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042
0-4455-9042

08-7917-5854
08-1879-3736
09-4696-6987
09-5353-9197
08-1186-7463
09-1832-7586

พ.ต.ท. ณพล นันทนะมณี
พ.ต.ท. สมบูรณ์ พรหมบุตร

-

08-0739-9958
06-4936-9198

สภ.แนงมุด IP 603247
สว.
สว.(สอบสวน)

สภ. ลำดวน โทรศัพท์กลาง 0-4454-1100 โทรสารกลาง 0-4454-1100 IP 603248
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เชษฐา เชยชุ่ม
พ.ต.ท. ปวรชัย บุรกรณ์
พ.ต.ท. มณฑล สังข์วัย
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ สมานรัตน์
พ.ต.ท. ประวิน พับขุนทด
พ.ต.ต. ธนายุต ฤกษ์ชัย

0-4454-1100
0-4454-1100
0-4454-1100
0-4454-1100
0-4454-1100
0-4454-1100

08-8582-2642
06-3939-5351
08-1161-5454
08-8594-2208
08-9428-0402
08-6565-1831

สภ.บัวเชด โทรศัพท์กลาง 0-4457-9027 โทรสารกลาง 0-4457-9027 IP 603249
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ปิยะชาติ ศิริมณฑา
พ.ต.ท. อร่าม ทวีทรัพย์
พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ มาลีพันธุ์
พ.ต.ท. พนัส อระชุม

0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027

08-1991-4074
09-8208-8094
08-1789-5498
08-1718-0897
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สวป.
สว.สส.
สว.อก

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. กิตติภพ ศรณ์แสงคำ
พ.ต.ท. สามารถ หมายสม
พ.ต.ต. ณัฐนันท์ อุนาภาค

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4457-9027
0-4457-9027
0-4457-9027

มือถือ
09-2569-5325
08-7966-3376
08-4743-8050

สภ.สะเดา โทรศัพท์กลาง 0-4471-2705 โทรสารกลาง 0-4471-2705 IP 603250
สวญ.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. สุรัตน์ คลายทุกข์
พ.ต.ต. ทวี ศรีสอน
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ สุขบท
พ.ต.ท. บำรุง จำนงค์ประโคน

0-4471-2705
0-4471-2705
0-4471-2705
0-4471-2705

08-1473-2111
08-1072-3270
08-9580-1652
09-7109-7177

สภ.ศีขรภูมิ โทรศัพท์กลาง 0-4456-1248 โทรสารกลาง 0-4456-1248 IP 603251
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์
พ.ต.ท. ฉลองรัฐ สุขสุคนธ์
พ.ต.ท. อธิสรรค์ พืชจันทร์โสภณ
พ.ต.ท. สมพงษ์ แก่นจักร์
พ.ต.ต. วิทวัฒน์ แก้วเหลา
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ รังสูงเนิน
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูโฉมงาม
พ.ต.ต. ชาติชาย เสาวรัจ
พ.ต.ท. สุธี ศรีพรหม
พ.ต.ท.หญิง พินีวรรณ ศิริดำ

0-4456-1248
0-4456-1248
0-4451-6248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4456-1248
0-4451-6248
0-4456-1248
0-4456-1248

06-1789-7451
09-3542-4625
08-9484-8249
08-9626-4098
09-8658-2433
08-6355-2562
08-6265-3540
08-4429-8306
08-9833-6744
09-0249-5982

พ.ต.ท. อาคม ชนะเพีย

-

08-5776-9958

0-4499-8228
0-4459-9228
0-4499-8228
0-4499-8228
0-4499-8228
0-4459-9228

08-1590-5129
08-9917-8999
09-2530-1057
09-3515-4591
08-9847-5558
09-4290-6989

สภ.บ้านหนองจอก IP 603252
สว.

สภ.รัตนบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4499-8228,0-4459-9066 IP 603253
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง
พ.ต.ท. สมนึก สมเจตนา
พ.ต.ท. สมยศ วงศ์สุรินทร์
พ.ต.ท. ธนรัฐ รอบรู้
พ.ต.ท. สกาว คำไกร
พ.ต.ท. ดุลเพชร วงษ์เหลา

สภ.ดอนแรด โทรศัพท์กลาง 0-4415-4091 โทรสารกลาง 0-4415-4091 IP 603254
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. วรพงศ์ มดทอง
พ.ต.ท. บุญชอบ ใจกล้า
พ.ต.ท. สุขสันต์ ชูเสน

0-4415-4091
0-4415-4091
0-4415-4091

09-4514-6541
09-8508-8395
06-4731-2949
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.จอมพระ โทรศัพท์กลาง 0-4458-1136 โทรสารกลาง 0-4458-1136 IP 603255
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. อรรถพล สิงหปุรางกูร
พ.ต.ท. ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
พ.ต.ท. ทองเดือน นามโคตร
พ.ต.ท. ปวเรศ กระเวนกิจ
พ.ต.ท. เทิดชัย สายแสงจันทร์
พ.ต.ท. อ่อน อำกระโทก
พ.ต.ท. สรวิศ สำราญรมย์
พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ จันดา

0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136
0-4458-1136

08-9949-2973
08-7445-0453
09-4513-6679
08-9844-6832
08-1265-1182
08-7244-0714
08-7162-7980
08-1334-5173

สภ.เมืองลีง โทรศัพท์กลาง 0-4457-6090 โทรสารกลาง 0-4457-6090 IP 603256
สวญ.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. กิตติพงศ์ กฤษณสุวรรณ
พ.ต.ท. ชาตรี ทรงพระ
พ.ต.ท. ถาวร ฤทัยวัฒน์

0-4457-6090
0-4457-6090
0-4457-6090

09-3498-9593
09-1014-0744
08-1489-3099

สภ.สำโรงทาบ โทรศัพท์กลาง 0-4456-9126 โทรสารกลาง 0-4456-9126 IP 603257
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมพล คงสกุล
พ.ต.ท. ธนสาร วรรธนะชีพ
พ.ต.ท. พีระยศ สมทรัพย์
พ.ต.ต. ณรณฤทธิ์ ภูแก้ว
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมจิตต์
พ.ต.ต. อันดานัน ชาติโสม

0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126
0-4456-9126

08-1999-9143
09-8963-5582
08-7871-7170
08-6355-3699
08-9630-8448
08-6645-7787

สภ.เขวาสินรินทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4458-2210 โทรสารกลาง 0-4458-2211 IP 603258
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุญสินธุ์ ผดุงสุข
พ.ต.ท. เผด็จ สกุลโชติ
พ.ต.ท. ครรชิต จันทเลิศ
พ.ต.ท. อุส่าห์ อุส่าห์ดี
พ.ต.ท. รัชพล เกลี้ยงอุทธา
พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ ปุ่นโพธิ์
พ.ต.ท. คุณวุฒิ มุตตะโสภา

0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210
0-4458-2210

08-9426-7589
08-1670-2009
08-1470-7807
09-4574-4111
08-9845-7731
08-4416-1996
08-1732-7511

สภ.ตากูก โทรศัพท์กลาง 0-4458-2200 โทรสารกลาง 0-4458-2200 IP 603259
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สมพงษ์ วงค์อินตา
พ.ต.ท. ถนัด ตินานพ

0-4458-2200
0-4458-2200

08-7214-9955
08-1393-5774
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สภ.พนมดงรัก โทรศัพท์กลาง 0-4450-8100 โทรสารกลาง 0-4450-8100 IP 603260
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุธีร์ ตรุโนภาส
พ.ต.ท. เข็มชาติ กระจ่างจันทร์
พ.ต.ท. พัสกร โพธาราม
พ.ต.ท. สมศักดิ์ สาคร
พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ชุ่มพุทรา
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ทัดแก้ว
พ.ต.ต. ยอดชาย จำนงประโคน
พ.ต.ต. ธีรพล ดาเหลา

0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100
0-4450-8100

08-1321-5791
09-3320-0241
09-0189-9981
08-5318-4561
08-0426-6635
08-1308-1600
08-8584-5061
09-4307-0207

สภ.ศรีณรงค์ โทรศัพท์กลาง 0-4450-9077 โทรสารกลาง 0-4450-9077 IP 603261
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
รอง.ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. นิสัญ วงศ์จันทา
พ.ต.ท. สมพงษ์ รู้ยืนยง
พ.ต.ท. สุชัจจ์ชนะ สดับสาร
พ.ต.ท. นิธิ อุรารื่น
พ.ต.ต. วรวิทย์ เลี่ยมดี
พ.ต.ต. พิทักทัพ พินิจ

0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077
0-4450-9077

08-9445-8141
08-0166-9766
08-1760-7389
09-0927-4221
08-9627-4690
08-9925-7376

0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555
0-4414-4555

08-8322-5495
08-6725-1188
08-2146-9357
08-1730-9416
09-3473-3228
08-6340-1653

สภ.โนนนารายณ์ โทรศัพท์กลาง 0-4414-4555 IP 603262
ผกก.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุพัฒน์ นันทะแสง
พ.ต.ท. วันสุข พิศวง
พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์ แท่นแก้ว
พ.ต.ท. บุญร่วม หลวงนา
พ.ต.ต. นนทวัฒน์ โพธิ์ศรี
พ.ต.ต. ไท ธัญญเจริญ

สภ.สนม โทรศัพท์กลาง 0-4458-9049 โทรสารกลาง 0-4458-9049 IP 603263
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สนม อุไรรักษ์
พ.ต.ท. รัตนสุข คำวงศ์
พ.ต.ท. ประชิต ชัยสุรินทร์
พ.ต.ท. สมพร เหมหงษ์
พ.ต.ท. นพดล พรมมุณี
พ.ต.ท. ประหยัด กล้าเหิม
พ.ต.ท. สุริโย เพชรนาค
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ยอดทอง

0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049
0-4458-9049

08-8617-6789
08-9949-9497
06-2969-5398
08-9630-2428
09-4159-6535
08-9659-6618
08-2869-6513
08-4834-2924
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มือถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
Si Sa Ket Provincial Police
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์กลาง 0-4561-1555 โทรสารกลาง 0-4561-1444 IP 603264
Web Site: www.sskpolice.com E-mail: sskpolice01@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. สุรเดช เด่นธรรม
พ.ต.อ. นิพล บุญเกิด
พ.ต.อ. สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต
พ.ต.อ. อัทธชนม์ ช่วงงาม
พ.ต.อ. อัยรัช ชินประยูร
พ.ต.อ. บัณฑิต อ่อนสาคร
พ.ต.อ. สนธยา แต่แดงเพชร

0-4561-2887
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555

08-1139-5555
09-7446-4646
08-9845-2171
09-5519-5498
08-1547-0070
08-1547-1785
08-6876-3666

0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1595
0-4561-5912
0-4562-2508
0-4562-2338
0-4562-2507
0-4561-1555
0-4561-1555

08-1314-1091
09-0417-5754
08-9578-8767
08-0451-6653
08-6907-7876
08-2433-2626
08-2994-5442
08-7807-8799
08-1999-4289
08-6498-0996

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4561-1555 โทรสารกลาง 0-4561-1444
ผกก.ฝอ.ภ.จว.
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 1 ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 2 ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 3 ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 4 ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 5 ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 6 ฝอ.ภ.จว.
สว.งาน 7 ฝอ.ภ.จว.

พ.ต.อ. กฤตยา เลาประสพวัฒนา
พ.ต.ท.หญิง รัฐสรณ์ ธรรมกิตติพันธ์
พ.ต.ท. เกียรติยศ เสนาไชย
พ.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ มีทอง
พ.ต.ท. สุวรรณ พันวงค์
พ.ต.ต. อุทัย หลอมทอง
ร.ต.อ. รังสรรค์ วงษ์วิราช
พ.ต.ท. ณัฐดล พรหมสุวิชา
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สุวงศ์
พ.ต.ต. วิสิษฐ์พล สุพรรณดี

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4561-1555 โทรสารกลาง 0-4561-1444
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน
สว.กก.สืบสวน

พ.ต.อ. กฤษณ์ พรมดี
พ.ต.ท. พงศกร พลยางนอก
พ.ต.ท. วิชิตเวช ต๊ะผัด
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แก้วกันเนตร
พ.ต.ท. นิสิทธิ์ พิมวัน
พ.ต.ท. ยุทธนา สุขโพธิ์
พ.ต.ต. สุทัศน์ ประรัมย์

0-4562-2906
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555

08-1645-8190
09-7935-6191
08-7608-6233
09-7310-2043
08-6877-6838
08-6404-1802
08-6258-4577
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มือถือ

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4561-5913 โทรสารกลาง 0-4561-1444
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชัย ไชยพันธ์นา
พ.ต.อ. ไพสิฐ ออมสิน

0-4561-5913
0-4561-5913

08-1790-1617
08-9925-3193

สภ.เมืองศรีสะเกษ โทรศัพท์กลาง 0-4564-2732 โทรสารกลาง 0-4562-311 IP 603265
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

พ.ต.อ. วันปิติ พฤทธิกุล
พ.ต.ท. สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์
พ.ต.ท. เสกสรรค์ อุทโท
พ.ต.ท. สมบัติ นามสุวรรณ
พ.ต.ท. ธนบัตร จันขาว
พ.ต.ท. ทองพูน ประกอบกิจ
พ.ต.ท. ศิลประสิทธิ์ ศรีเกียรติ
พ.ต.ท. สังวรณ์ สอนหอม
พ.ต.ต. เจษฎาพร รองทอง
พ.ต.ต. ยุทธนา ดวงกล้า
พ.ต.ท. สุคิด ขจรเพชร
พ.ต.ต. ณัฐจักร์ มาลีเวชเชษพงศ์
พ.ต.ต. บุญฤทธิ์ พฤกษาชีวะ
พ.ต.ต ขจรศักดิ์ เสฐียร
พ.ต.ต. ชัชพงศ์ โสดา
พ.ต.ต. ศราวุฒิ คำน้อย
พ.ต.ต. อุดม ศิริชนะ

0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732
0-4561-2732

08-1855-6688
08-1879-8468
06-3959-1542
08-4475-1719
08-9283-9839
08-1661-5023
08-3370-4655
08-6418-1856
08-9886-3077
08-9844-7435
08-5777-5816
08-1989-3960
08-5953-4763
09-1016-9133
08-1614-1464
08-8079-1994
08-1967-9758

สภ.ยางชุมน้อย โทรศัพท์กลาง 0-4568-7059 โทรสารกลาง 0-4568-7059 IP 603268
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

พ.ต.อ. ขวัญเมือง โกสุมา
พ.ต.ท. อนุกูล ฉลวยศรีเมือง
พ.ต.ท. วิษณุ เรืองศรี
พ.ต.ท. ภาสพงศ์ ศรีเมือง
พ.ต.ท. ธนาวิทย์ วงศ์ใหญ่
พ.ต.ต. ศักดิ์สมบูรณ์ ขุนพรหม
พ.ต.ต. ปัญญา โพธิขำ
พ.ต.ต. ศาสตรา คำขาว

0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059
0-4568-7059

08-1760-4058
08-1879-2966
08-1999-4764
09-3368-2524
08-4280-4889
09-3941-3211
08-9846-3200
08-6866-2095

สภ.กันทรารมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4565-1258 โทรสารกลาง 0-4565-1258 IP 603269
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. พิษณุ สิทธิฑูรย์
พ.ต.ท. ธัชพงศ์ พรหมมา

0-4565-1258
0-4565-1258

06-1939-2945
08-1955-3058
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รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
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ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ พรมไพร
พ.ต.ท. เทอดชัย เครืออาจ
พ.ต.ท. สมาน แสงทอง
พ.ต.ท. ธีรวรรธน์ กอกหวาน
พ.ต.ต. เดชาธนพัธน์ โชคศิริวรางค์
พ.ต.ต. ธีรัตม์ อำไพ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4565-1258
0-4565-1258
0-4565-1258
0-4565-1258
0-4565-1258
0-4565-1258

มือถือ
08-7822-8555
08-9717-0466
09-0252-3656
08-4298-1381
09-4587-8883
08-1955-6839

สภ.กันทรลักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4566-1423 โทรสารกลาง 0-4566-1423 IP 603270
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชยากร เทศะบำรุง
พ.ต.ท. ณัฐพล สิตานนท์
พ.ต.ท. วีระจักร์ จรรยากรณ์
พ.ต.ท. ภาณุพงศ์ บุญจำเริญ
พ.ต.ท. ประมุกข์ ห่ามกระโทก
พ.ต.ท. ณรงค์ ปิยะพันธ์
พ.ต.ต. วรรธนิติ มวยหมั่น
พ.ต.ต. สุนทร พงษ์วิเศษ
พ.ต.ต. ธีรภัทร เพชรรัตน์
พ.ต.ท. ฤกษ์งาม ชูลี
พ.ต.ท. พรชัย จงจรูญเกียรติ

0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1422
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423
0-4566-1423

08-9846-1236
09-4851-5558
08-1996-7248
09-0354-1577
08-6048-7057
09-1014-2284
09-1832-4150
08-1633-4693
08-1407-8068
09-0182-1313
09-1828-3360

สภ.ราษีไศล โทรศัพท์กลาง 0-4568-1240 โทรสารกลาง 0-4568-1240 IP 603274
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ โพธิ์กราน
พ.ต.ท. สุเมธ โพธะ
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ กิจภูวดล
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ แสงเทพ
พ.ต.ท. สมเกียรติ ศุภศร
พ.ต.ต. ศรายุทธ สุขดี
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ บุญเติม
พ.ต.ต. สุพล ยาสระคู

0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240
0-4568-1240

06-2431-6377
08-9201-5145
08-1856-9797
08-1955-5613
08-6993-8809
08-6288-7345
08-9846-5028
06-2160-3028

สภ.ขุขันธ์ โทรศัพท์กลาง 0-4567-1009 โทรสารกลาง 0-4567-1009 IP 603275
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. อดิศักดิ์ จันทร์สอน
พ.ต.ท. รวีโรจน์ ปัญญาสุวรรณกุล
พ.ต.ท. เดชนิวัฒน์ สมสุไทย
พ.ต.ท. ชาคริต ศรีสำราญ
พ.ต.ท. ประยงค์ จานชิน

0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009

09-5950-6024
09-7343-8804
08-9845-9505
08-1544-5449
09-3329-7869
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สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.ธร.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุเทน ดวงพิมพ์
พ.ต.ต. รัฐพงษ์ คำขาว
พ.ต.ท. สฤษดิ์ รสจันทร์
พ.ต.ต. โกเมศ สาสุข

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009
0-4567-1009

มือถือ
08-7880-0188
09-6583-6935
08-9135-1802
09-8303-6041

สภ.อุทุมพรพิสัย โทรศัพท์กลาง 0-4569-1016 โทรสารกลาง 0-4569-1573 IP 603278
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภิญโญ สุทธิสาร
พ.ต.ท. อัครพล รัศมี
พ.ต.ท. วิโรจน์ พรกิตติพิศาล
พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ คำเครื่อง
พ.ต.ท. บุญธรรม ฝั่งสระ
พ.ต.ต. ธงชัย ตอพิมาย
พ.ต.ต. ชูศักดิ์ จันทมาลา
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ประจญ
พ.ต.ท. ปรัชญา พูลศรี

0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016
0-4569-1016

08-5639-4040
08-9999-3131
08-0480-1222
08-1321-2985
08-4168-5400
06-2612-3237
08-1710-2224
08-6870-5853
08-1066-5603

สภ.ขุนหาญ โทรศัพท์กลาง 0-4567-9015 โทรสารกลาง 0-4567-9015 IP 603279
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธรรมนูญ ฉิมวงษ์
พ.ต.ท. วรวรรธน์ ขันธ์เครือ
พ.ต.ท. สังวาล รางสถิตย์
พ.ต.ท. พิชิต เฉียบแหลม
พ.ต.ท. กองศรี ประจันทร์
พ.ต.ต. สมเดช ไชยเทพ
พ.ต.ท. เสรี บุตรอุดม
พ.ต.ท. กฤษกร หานุสิงห์
พ.ต.ท. สุพิต ทองทิพย์

0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015
0-4567-9015

08-1877-4428
08-1890-3854
08-9228-6631
08-4292-2321
08-4983-0521
08-9903-1856
08-1068-7590
08-1548-3476
08-4605-5615

สภ.ปรางค์กู่ โทรศัพท์กลาง 0-4569-7098 โทรสารกลาง 0-4569-7098 IP 603282
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธัชพล ส่องแสง
พ.ต.ท. ศิวภาคย์ พวงจันทร์
พ.ต.ท. สิริวีรวุฒิ ทองสถิตย์
พ.ต.ท. มาโนช สมบัติ
พ.ต.ท. ประเสริฐ ดอนวิชา
พ.ต.ท. เฉลิมทิพย์ ประจำ
พ.ต.ท. วิริยะ อวิรุทธิ์จินดา
พ.ต.ต.หญิง วฤณพร ศรีนุเคราะห์

0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098
0-4569-7098

06-4479-5153
08-4270-0056
09-8292-9987
08-9579-5737
08-7385-4677
08-5411-7877
09-7334-8591
08-9121-4485
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ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.ไพรบึง โทรศัพท์กลาง 0-4567-5018 โทรสารกลาง 0-4567-5118 IP 603283
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ
พ.ต.ท. อดุลย์ สิงห์สวัสดิ์
พ.ต.ท. วีระ องอาจ
พ.ต.ท. ฉัตรพัฒน์ ไชยสัตย์
พ.ต.ท. สันติภาพ กันตะภาค
พ.ต.ท. พินโย วรรณะ
พ.ต.ท. โอภาส ประทุมคำ
พ.ต.ท. สุรชัย ใจเมือง
พ.ต.ต. ณรงค์ วงษ์อนันต์

0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018
0-4567-5018

06-2395-4789
08-4497-5747
08-6029-2814
08-9624-5106
08-2542-5992
08-7447-9164
08-5479-2171
09-3559-6541
06-2639-3288

สภ.ห้วยทับทัน โทรศัพท์กลาง 0-4569-9089 โทรสารกลาง 0-4569-9089 IP 603284
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.อก.
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล
พ.ต.ท. จักรภพ ศรีหนา
พ.ต.ท. ธเนตร บุญช่วย
พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร
พ.ต.ท. สนั่นพล กัลยานาม

0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089
0-4569-9089

08-1389-8990
08-1110-2999
09-3665-9049
08-4167-1999
08-8351-0998

สภ.โนนคูณ โทรศัพท์กลาง 0-4565-9018 โทรสารกลาง 0-4565-9018 IP 603285
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บัญญัติ ทั่งกลาง
พ.ต.ท. ณัฐนิติ หลุ๊ดหล๊ะ
พ.ต.ท. ชนะ ธีรศรัณยานนท์
พ.ต.ท. เสน่ห์ ใจเที่ยง
พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย จั่นกรด
พ.ต.ท. วารี ไหว้พรหม
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ

0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018
0-4565-9018

08-1718-6322
08-1753-4884
08-1274-8985
08-4039-9500
08-7200-2022
08-1999-7834
09-1829-1355

สภ.บึงบูรพ์ โทรศัพท์กลาง 0-4568-9064 โทรสารกลาง 0-4568-9064 IP 603286
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.

พ.ต.อ. วรพจน์ ชูเชิด
พ.ต.ท. อำนาจ จงอติเรกลาภ
พ.ต.ท. สมชาย บุญมี
พ.ต.ท. ณฐพงศ์ แก้วเหลา
พ.ต.ท. สังวร วันทะวี
พ.ต.ท. ภุสพงศ์ สีสันตะพงศ์

0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064
0-4568-9064

08-5334-6433
08-2022-5665
08-6608-6485
09-4468-8659
08-1264-1655
09-8096-7434
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สวป.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ณัฐพล พึ่งนุสนธิ์
พ.ต.ต. เชษฐศักย์ จันทรโชติ

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4568-9064
0-4568-9064

มือถือ
08-7119-9188
08-7097-0887

สภ.ศรีรัตนะ โทรศัพท์กลาง 0-4567-7018 โทรสารกลาง 0-4567-7018 IP 603287
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก
พ.ต.ท. ชัยเดช แก้วมหาวงศ์
พ.ต.ท. อำนาจ บุญทา
พ.ต.ท. สมใจ กล้วยนิจ
พ.ต.ท. อธิวัฒน์ หาระไชย
พ.ต.ท. บุญชู ต้อยหมื่นไวย
พ.ต.ท. โยธิน บุ้งกระโทก
พ.ต.ต. เย็น สายจันทร์

0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018
0-4567-7018

09-2536-5987
08-1390-1654
08-6468-9215
08-9716-8964
08-1393-6017
06-1028-2099
06-3235-4692
09-0282-9449

สภ.น้ำเกลี้ยง โทรศัพท์กลาง 0-4560-9041 โทรสารกลาง 0-4560-90414 IP 603289
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อภิวัชร์ นาทอง
พ.ต.ท. พยนต์ ศิริวุฒิ
พ.ต.ท. ภัทรพล กมล
พ.ต.ท. สว่างวัฒน์ บุญเหลือง
พ.ต.ท. ชยกร สอนอาจ
พ.ต.ท. ยศวัฒน์ ธนิสพงษ์เจริญ
พ.ต.ท. กฤษณ์ ปักสาร

0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041
0-4560-9041

08-1685-6243
08-1760-6172
08-6366-7776
08-8720-5949
08-9975-9778
08-9846-2836
09-3473-5944

สภ.วังหิน โทรศัพท์กลาง 0-4560-6092 โทรสารกลาง 0-4560-6092 IP 603290
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รองผกก(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. เศวต เศวตวิวัฒน์
พ.ต.ท. พงศ์กรณ์ ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. อิทธินพ บัวเผื่อน
พ.ต.ท. สุพนธ์ สุขเลา
พ.ต.ท. แสงจันทร์ บรรเทา
พ.ต.ท. คมกริช ขวัญใจสกุล
พ.ต.ท. สมัย คำตัน
พ.ต.ท.หญิง ภัทรภร สีหะวงษ์
พ.ต.ต. มงคล ละเหลา

0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092
0-4560-6092

09-9351-6564
08-1628-8421
08-3738-4252
08-5028-1497
08-1320-5845
08-3738-4252
09-6616-4727
08-4832-8000
09-8312-8780

สภ.ภูสิงห์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-8149 โทรสารกลาง 0-4560-8148 IP 603291
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. พฤทธิ์ บุญปก
พ.ต.ท. กริชติศักดิ์ สิงหวิบูลย์

0-4560-8148
0-4560-8148
0-4560-8148

06-4995-3536
08-1572-0126
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สวป.
สว.อก.
สว.สส.
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ศรี เขตดอน
พ.ต.ท. วัชรินทร์ สูณูพัฒน์
พ.ต.ท. รัฐศาสตร์ ดียิ่ง
พ.ต.ต. สมภพ ประกอบผล

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4560-8148
0-4560-8148
0-4560-8148
0-4560-8148

มือถือ
08-9845-5462
06-5120-5582
09-9010-9853
08-0475-7991

สภ.เมืองจันทร์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-3070 โทรสารกลาง 0-4560-3070 IP 603292
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง
พ.ต.ท. ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์
พ.ต.ท. ประทวน พวงจำปา
พ.ต.ท. วรานนท์ จุลละนันท์
พ.ต.ท. รังสฤษดิ์ ดวงสมร
พ.ต.ท. มานพ ขำขาว
พ.ต.ท.หญิง ธัญญพัทธ์ ประพาฬรุจินันท์
พ.ต.ต. สุพิน อินตะนัย

0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070
0-4560-3070

08-8595-0486
08-1633-6235
08-1172-5223
08-0411-9696
08-1070-0438
06-1139-1773
06-2829-3515
08-2154-3953

สภ.เบญจลักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-5252 โทรสารกลาง 0-4560-5155 IP 603293
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เพิ่มเกียรติ สุริยวงศ์
พ.ต.ท. ธีรัช เทียบแสน
พ.ต.ท. ราชันย์ ธีระกุล
พ.ต.ท. คมสัน ทันนา
พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ทิพยวิชิน
พ.ต.ท. ศราวุธ เพียงตา
พ.ต.ท. พงศกร จูมศิลป์

0-4560-5155
0-4560-5155
0-4560-5155
0-4560-5155
0-4560-5155
0-4560-5155
0-4560-5155

08-1587-7682
08-1321-4044
08-6246-9140
08-1999-6611
09-7342-8477
09-8606-5696
09-3545-0993

สภ.พยุห์ โทรศัพท์กลาง 0-4560-7128 โทรสารกลาง 0-4560-7128 IP 603294
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน
พ.ต.ท. กิตติโกสนญ์ วงศ์ผัดศ์
พ.ต.ท. อำนาจ มุ่งดี
พ.ต.ท. ทิตวีร์ เอี่ยมสอาด
พ.ต.ท. ชยิน สีดี
พ.ต.ท. ชลณภัทร์ สิงห์คำ
-

0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128
0-4560-7128

09-8937-9899
09-3513-9662
09-6891-4880
08-4773-9669
09-0191-3915
06-2936-5519
-

สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โทรศัพท์กลาง 0-4560-4052 โทรสารกลาง 0-4560-4052 IP 603295
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. เสน่ห์ ทุ่งลา
พ.ต.ท. โสภณัฐ เดชชัยภูมิ

0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052

08-0736-7288
08-4662-7627
หน้า 59 จาก 77

ภ.3
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สุนันธิวัฒน์ พรมทา
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ปัญจมาตย์
พ.ต.ท. วีรวิชญ์ อารยะสิทธินนท์
พ.ต.ท. วสันต์ กอบคำ
พ.ต.ท. วีระพันธ์ กิงบัว
พ.ต.ต. คณิต เพียโตคร

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052
0-4560-4052

มือถือ
08-8594-1211
08-6060-6137
08-9628-7887
08-0464-4077
08-9933-5266
08-1579-0404

สภ.ศิลาลาด โทรศัพท์กลาง 0-4566-8191 โทรสารกลาง 0-4566-8191 IP 603296
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ประพนธ์ จิระมงคล
พ.ต.ท. นรินทร์ บุพตา
พ.ต.ท. สว่าง ผายพันธุ์
พ.ต.ท. ชัยฤทธิ์ ตังตา
พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว
พ.ต.ท. อมรเทพ พิมพ์โคตร
พ.ต.ต. สหภพ นราพันธ์

0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191
0-4566-8191

08-1752-7766
09-8951-9351
08-6253-9246
08-1593-1714
06-5123-6939
08-0275-7336
09-9460-2198

สภ.บึงมะลู โทรศัพท์กลาง 0-4592-4651 โทรสารกลาง 0-4592-4651 IP 603271
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. พิชิต คณะเมือง
พ.ต.ท. บุญส่ง ยิ่งใหญ่
พ.ต.ท. ปิยวัฒน์ ตอโนนสูง
พ.ต.ท. กริชเพชร ทองแก้ว
พ.ต.ท. มิตรชัย สมหวัง
พ.ต.ท. สมชาย ฦๅแรง
พ.ต.ท. จักราวุฒิ บุญเคลือบ
พ.ต.ต. เทิดภักดิ์ ศุภษร

0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651
0-4592-4651

08-4825-7128
08-1967-2446
08-2126-6514
08-0789-0001
08-5305-9158
08-4529-3455
08-1857-9199
08-8584-4138

สภ.ปรือใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4581-4287 โทรสารกลาง 0-4581-4287 IP 603277
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก(สอบสวน)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีระศักดิ์ วงศ์วานิช
พ.ต.ท. เดชาวัต พงศ์กฤษกร
พ.ต.ท. กุลวุฒิ พิมพ์แก้ว
พ.ต.ท. ธนวัฒน์ บุญนำ
พ.ต.ต. บุญเกิด เที่ยงทัศ
พ.ต.ท. ชินเทพ พันธุ์ทอง
พ.ต.ท. สุบรรณ์ อาจิณกิจ

0-4581-4287
0-4581-4287
0-4581-4287
0-4581-4287
0-4581-4287
0-4581-4287
0-4581-4287

08-1686-3322
09-3395-8989
09-1014-3707
06-4936-9355
08-9426-9174
08-1721-8295
08-5078-3432
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.บ้านโดนเอาว์ โทรศัพท์กลาง 09-3572-8814 IP 603272
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
สว.อก
สวป.

พ.ต.อ. ปรีชา เพ็งพา
พ.ต.ท. สวาศ ชัยช่วย
พ.ต.ท. สายสิทธิ์ ศรีสว่าง
พ.ต.ท. ยุทธนา จันแก้ว
พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ถาพินนา
พ.ต.ต. เจษฎา รัตนา

0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555
0-4561-1555

08-1735-1720
08-6260-2121
08-7963-0364
08-1879-0054
09-8372-1885
08-3747-2080

สภ.จะกง โทรศัพท์กลาง 0-4582-6221 โทรสารกลาง 0-4582-6221 IP 603276
สวญ.สภ
สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.

พ.ต.ท. อภิชาติ ศรีสำอางค์
พ.ต.ท. ดุสิจ พูลสุข
พ.ต.ท. วิชา ศรีมารักษ์
พ.ต.ท. วัชรินทร์ สืบสา

0-4582-6221
0-4582-6221
0-4582-6221
0-4582-6221

09-5607-9054
09-3449-9401
08-3368-0809
06-1868-9445

สภ.กันทรอม โทรศัพท์กลาง 0-4566-5226 โทรสารกลาง 0-4566-5226 IP 603281
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ศิโรฐย์ อินทรสมบัติ
พ.ต.ท. ชยกร นพกุลจิรา
พ.ต.ท. วิชาญ จุ่นทองแท้
พ.ต.ท. บรรจง พิลัย
พ.ต.ท. บุญเรือง คำเนตร
พ.ต.ท. สันตพงษ์ พัฒน์สุพิชาติ
พ.ต.ต. อนิรุทธ ทรวงโพธิ์

0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226
0-4566-5226

08-1409-3858
09-1828-8338
08-1533-2651
08-9428-8476
06-5121-0069
09-5962-2989
08-8595-8055

สภ.ไพร โทรศัพท์กลาง 0-4592-1025 โทรสารกลาง 0-4592-1025 IP 603280
ผกก.
รอง.ผกก.ป.
รอง.ผกก.สส.
สว.สส.
สว (สอบสวน)
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ทศนารถ ภวภูตานนท์ ณ
มหาสารคาม
พ.ต.ท. กฤษฎา ไทรฟัก
พ.ต.ท. สมบูรณ์ เลือดกุมภา
พ.ต.ท. สถาพร วงศ์ผาคุณ
พ.ต.ท. ประวิทย์ มีวงษ์
พ.ต.ท. สมเกียรติ ลำพาย
พ.ต.ต. สมถวิล แสนโคตร

0-4592-1025

08-8365-1954

0-4592-1025
0-4592-1025
0-4592-1025
0-4592-1025
0-4592-1025
0-4592-1025

08-6244-5995
08-7776-6001
08-3379-5454
09-7034-2729
09-7285-7084
08-9299-4989

สภ.โพนเขวา โทรศัพท์กลาง 0-4582-6215 โทรสารกลาง 0-4582-6215 IP 603267
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. วุฒิศักดิ์ โภคทรัพย์
พ.ต.ท. อติวรรต ศรีเมือง

0-4582-6215
0-4582-6215

06-3765-1515
09-0281-0006
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ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.หนองไฮ โทรศัพท์กลาง 0-4581-1500 โทรสารกลาง 0-4581-1500 IP 603266
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ต. เจษฎาพงค์ ทองแก้วรพิพงษ์
พ.ต.ท. อรรณพ มณีวงษ์

0-4581-1500
0-4581-1500

09-3969-4146
08-9812-5110

สภ.กุดเสลา โทรศัพท์กลาง 0-4582-1154 โทรสารกลาง 0-4582-1154 IP 603237
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชัยทัต ใสสดศรี
พ.ต.ท. เชิดชัย เบ้ามา

0-4582-1154
0-4582-1154

08-4607-9888
08-1600-1681

0-4592-3768
0-4592-3768

08-8595-0546
08-0738-3736

สภ.ตูม โทรศัพท์กลาง 0-4592-3768 โทรสารกลาง 0-4592-3768 IP 603288
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ประพันธ์ศักดิ์ ชาน้อย
พ.ต.ท. ดลวัตร ยืนยง

ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen Provincial Police
482 หมู่ 12 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013 โทรสารกลาง 0-4545-1587 IP 603297
Web Site: www.amnatcharoenpolice.com E-mail: acr.amnatcharoen@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
นว.(สบ 1)

พล.ต.ต. ถวาย บูรณรักษ์
พ.ต.อ. ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ
พ.ต.อ. วิชชาธร วรรณทวี
พ.ต.อ. ไพรัช สุขสงญาติ
-

0-4551-2012
0-4551-1934
0-4551-1928
0-4551-1925
0-4551-2012

08-1879-7435
08-1266-0475
08-9712-1718
09-5128-9494
-

0-4545-1922
0-4545-1922
0-4545-1935
0-4545-1920
0-4545-1902
0-4545-1920
0-4545-1910
0-4545-1934
0-4551-2013

08-3149-0066
09-3324-6881
09-5621-3727
08-5613-9951
08-1814-5946
08-1186-6704
08-6264-1217
08-9051-9922
08-7262-1877

0-4545-1900
0-4545-1900

08-1389-6161
09-2894-6469

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4545-1934 โทรสารกลาง 0-4545-1587
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

พ.ต.ท. เกษา ตันสมรส
พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ
พ.ต.ท. เอกบดินทร์ โคตรมุงคุณ
พ.ต.ต. ศักดิ์พนาชัย สาธุจรัญ
พ.ต.ท. สุริยันต์ พุฒแก้ว
พ.ต.ท. วุฒินันต์ เนตรสูงเนิน
พ.ต.ต.หญิง สุจิตรา เวชกามา
พ.ต.ท. คีรีรักษ์ มารักษ์
พ.ต.ต. สุเทพ พวงศรี

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013 โทรสารกลาง 0-4545-1587
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เพชรรัตน์
พ.ต.อ. นิยม สีหาวัฒน์
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รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ประจวบ เสาร์ฤกษ์
พ.ต.ต. สุภาพ อาสา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4545-1900
0-4545-1900

มือถือ
09-3327-2352
09-7330-5421

กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4545-1915 โทรสารกลาง 0-4545-1587
รอง ผกก.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.
สว.สส.

พ.ต.ท. ไมตรี บุญมาศ
พ.ต.ท. ไชยฤทธิ์ สมบูรณ์
พ.ต.ท. เฉวียงศักดิ์ อระบุตร
พ.ต.ท. เทศ ประชุมฉลาด
พ.ต.ท. รัชยศ มาศพันธ์

0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915
0-4545-1915

08-1265-6598
08-9426-0978
08-6251-5689
08-2269-7880
08-6305-3356

สภ.เมืองอำนาจเจริญ โทรศัพท์กลาง 0-4551-2007 โทรสารกลาง 0-4551-2007 IP 603298
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์
พ.ต.ท. สุวิชา บุญจิ่ม
พ.ต.ท. เทวราช เอื้อวงษ์ประเสริฐ
พ.ต.ต. สุรชัย อ่อนจันทร์
พ.ต.ท. วรเดช พลอยพันธ์
พ.ต.ท. ยอดรักษ์ ทองสง่า
พ.ต.ท. วิชาญ ณรงค์แสง
พ.ต.ท. วิบูลย์ เจริญรัตน์

0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007
0-4551-2007

08-4646-5691
09-5618-4852
08-4831-6655
08-9920-5612
09-3534-3459
08-6262-9451
08-6254-1623
08-6870-2576

สภ.ปลาค้าว โทรศัพท์กลาง 0-4554-3129 โทรสารกลาง 0-4554-3129 IP 603299
สวญ.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.ท. ภุชงค์ คำรังษี
พ.ต.ท. ชัยพร พรมสำลี
พ.ต.ต. คณิต คำสอน
พ.ต.ท. วิวัฒน์ ธีระวิศิษฐชัย

0-4554-3129
0-4554-3129
0-4554-3129
0-4554-3129

08-2692-9719
08-7262-5809
09-5169-9102
08-1264-5491

สภ.น้ำปลีก โทรศัพท์กลาง 0-4554-0431 โทรสารกลาง 0-4554-0433 IP 603300
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. มังกร พงษ์นิยะกูล
พ.ต.ท. สวิตต์ วงศ์เสถียรชัย
พ.ต.ท. วิชัย มีแวว
พ.ต.ท. นรศักดิ์ ม่วงศรี
พ.ต.ต.หญิง จิตตนภา คชรินทร์
พ.ต.ต. พิสิฐ รักษาพล

0-4554-0431
0-4554-0433
0-4554-0433
0-4554-0433
0-4554-0433
0-4554-0433
0-4554-0433

08-6469-0123
06-3959-4982
08-9277-9222
08-8509-9884
09-9424-5962
08-8580-3299

สภ.ชานุมาน โทรศัพท์กลาง 0-4546-6005 โทรสารกลาง 0-4546-6108 IP 603301
ผกก.
รอง ผกก.ป.

พ.ต.อ. นิติธร แสงย้อย
พ.ต.ท. นพดล พินิจอักษร

0-4546-6005
0-4546-6005

08-9280-7141
08-1725-0961
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. วัชรินทร์ เส็งนา
พ.ต.ท. เกษมศักดิ์ เจริญวงษ์
พ.ต.ท. อำนาจ ปาเส
พ.ต.ท. อนันต์ สุรำไพ
พ.ต.ท. วุฒิชัย เสือสา
พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ อ่อนเชียง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005
0-4546-6005

มือถือ
06-1384-7061
08-3279-2915
08-4450-0474
09-7335-7838
08-5209-4459
09-3327-1989

สภ.ปทุมราชวงศา โทรศัพท์กลาง 0-4546-5234 โทรสารกลาง 0-4546-5235 IP 603302
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุทธกาญจน์ ฟักทอง
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย น้อยศรี
พ.ต.ท. บำรุง วสุนธรานิติกุล
พ.ต.ท. พิทักษ์ ชมพูพื้น
พ.ต.ต. เอกพล นาพิมาย
พ.ต.ต. ตรีเพชร นิยมสุข
พ.ต.ท. ประวิทย์ ประชาปกป้อง
พ.ต.ท. ชาญฤทธิ์ ปิดตาระโพธิ์
พ.ต.ท. แสงสรรค์ พวงปัญญา

0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234
0-4546-5234

08-7707-4139
08-1832-0060
08-1295-4191
08-1175-5989
08-1877-3797
08-0154-6965
08-1555-9495
08-1876-4059
09-9924-1798

สภ.พนา โทรศัพท์กลาง 0-4546-3034 โทรสารกลาง 0-4546-3033 IP 603303
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ชัชชัย ไหมวันทา
พ.ต.ท. ธวัชชัย แก้วเบ้า
พ.ต.ท. พิชัยยุทธ บุตรทุมพันธ์
พ.ต.ท. สมศักดิ์ อุนาวงศ์
พ.ต.ท. กำจัด สมบัติ
พ.ต.ท. สุนทร แต้มทา
พ.ต.ต. จรัฐพัชร์ เกษเงิน

0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034
0-4546-3034

08-6377-3856
08-1070-5580
09-4789-7452
08-8727-5290
09-5795-4475
06-4447-8793
09-4292-0484

สภ.ลืออำนาจ โทรศัพท์กลาง 0-4554-7227 โทรสารกลาง 0-4554-7227 IP 603304
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัชนันต์ พรบุตร
พ.ต.ท. ธนภัทร เกิดสวัสด์
พ.ต.ท. สัญญา เจริญรัตน์
พ.ต.ท. ธนาศักดิ์ ชอบทำทาน
พ.ต.ท. ธีราวุธ ทวีสุข
พ.ต.ท. ประสิทธิชัย อุ่นเมือง

0-4554-7728
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227
0-4554-7227

08-4826-4224
08-6394-8368
08-8132-7419
08-3696-3999
09-5621-7044
09-4386-0751
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.หัวตะพาน โทรศัพท์กลาง 0-4552-5829 โทรสารกลาง 0-4552-5829 IP 603307
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี
พ.ต.ท. สมชาติ ศรีมงคล
พ.ต.ท. ปัญญา นราชัย
พ.ต.ท. สมบัติ นาสินพูล
พ.ต.ท. บุญปลูก เที่ยงจิตต์
พ.ต.ท. ชนะ กองสิน
พ.ต.ต. มนตรี พาภักดี

0-4552-5829
0-4552-5829
0-4552-5829
0-4552-5829
0-4552-5829
0-4552-5829
0-4552-5829

09-1020-1310
09-0364-1890
08-1966-0030
08-5765-1177
08-3734-4912
08-1967-5793
08-6043-0766

สภ.เสนางคนิคม โทรศัพท์กลาง 0-4546-1123 โทรสารกลาง 0-4546-1123 IP 603305
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ธรรมชาติ โคกขุนทด
พ.ต.ท. อิทธิพร ปัญญาสาร
พ.ต.ท. ฐเสฏฐ์ ธานัททิพพ์
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ อินทร์ปราบ
พ.ต.ท. สุวรรณ์ กิ่งคำ
พ.ต.ท. นวพล ศรีประเสริฐกุล
พ.ต.ท. ประเสริฐ วงค์หาญปราบ
พ.ต.ท. วรากรณ์ มณีรัตน์

0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123
0-4546-1123

08-9170-2160
09-6425-0754
08-1999-9233
08-4829-7070
08-8584-1529
08-3746-8827
08-3094-4296
08-6878-0292

สภ.โพนทอง โทรศัพท์กลาง 0-4552-5600 โทรสารกลาง 0-4552-5600 IP 603306
สว.สภ.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ทวีวัฒน์ บัวศรี
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย วงละคร

0-4552-5600
0-4552-5600

09-4639-0146
08-3726-6774

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Provincial Police
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์กลาง 0-4524-5345 โทรสารกลาง 0-4525-4233 IP 603308
Web Site: www.policeubon.go.th E-mail: ubonpoliceq51@hotmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
พ.ต.อ. ธรรมจักร คงมงคล
พ.ต.อ. สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ
พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ หัดกล้า
พ.ต.อ. ชัชวาลย์ แก้วจันดี
พ.ต.อ. ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์
-

0-4524-5340
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342
0-4534-5342

09-8350-5546
08-1873-9410
08-1790-7129
06-1354-6261
08-1789-4779
06-1449-4455
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ตำแหน่ง
นว. (สบ 1)

ยศ ชื่อ สกุล
ร.ต.อ. ดนัย บุตรี

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4524-5342

มือถือ
06-1449-1665

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4524-5341 โทรสารกลาง 0-4525-4233 IP 603308
ผกก.
รอง ผกก.
รอง ผกก.
สว.(กพ.)
สว.(นผ.)
สว.(กบ.)
สว.(กร.)
สว.(กง.)
สว.(คด.)
สว.(ทส.)

พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ คำหอม
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญวิจิตร์
พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ ภูมลี
พ.ต.ท. สถาพร ลัทธิมนต์
พ.ต.ท.หญิง มนพิลาส สุขเสริม
พ.ต.ท. เฉลิม นามวงศ์ษา
พ.ต.ท.หญิง ทองมี โนนตูม
พ.ต.ท. อุธาร บุญจูง
พ.ต.ท. วุฒิ ลาผ่าน

0-4524-5341
0-4524-5341
0-4524-5341
0-4524-5341
0-4524-5346
0-4525-4622
0-4524-5350
0-4524-5348
0-4525-5914
0-4524-5345

08-6876-0381
08-1999-3768
08-1725-6298
06-2535-1445
08-4836-0929
08-7505-4560
08-1068-0516
08-1547-6384
09-7158-0815

กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4524-5353 โทรสารกลาง 0-4524-5353 IP 603308
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ชุมพล โพธิ์ศิริ
พ.ต.อ. พิเชษฐ์ แสนทวีสุข
พ.ต.อ. สำเริง พ่วงพลอย
พ.ต.ท. ณรงศักดิ์ ปันฟ้า

0-4524-5353
0-4524-5353
0-4524-5353
0-4524-5353

08-6876-6464
08-1876-1714
08-1756-9315
08-9424-8582

กองกับกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-4525-4713 โทรสารกลาง 0-4525-4233
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.
สว.กก.สส.

พ.ต.อ. สานิตย์ ไชยสถิตย์
พ.ต.ท. สุเทพ แก้วทน
พ.ต.ท. ทศพร เส็งเรียบ
พ.ต.ท. บวรศักดิ์ คำรังษี
พ.ต.ท. ธวัชชัย ประพันธมิตร
พ.ต.ท. วสันต์ ขาวสบาย
พ.ต.ต. บิลศักดิ์ ชัยผา
พ.ต.ต. ณัฐ นิลคำ
พ.ต.ต. ธีระวัฒน์ ศรีใส

0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713
0-4525-4713

08-7874-9191
08-5490-8520
08-1842-3433
08-6767-7676
08-4472-4235
08-1447-7635
09-4474-3399
08-9283-5403
09-6839-6295

สภ.เมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์กลาง 0-4525-5112 โทรสารกลาง 0-4525-4620 IP 603309
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.จร.
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.อ. ทวี กิติวิริยกุล
พ.ต.ท. วธน เอมะวรรธนะ
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ สุดา
พ.ต.ท. ชคัตตรัย บัวพันธ์
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ชื่นตา

0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112

08-1762-5499
08-6527-2226
08-9500-4157
09-4519-3519
08-7244-0911
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ตำแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.จร.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. ฉลอง อุคะ
พ.ต.ท. วิจักขณ์ สายเบาะ
พ.ต.ท. เสด็จ แก้วสิงห์ทอง
พ.ต.ท. เฉลิมยศ พรหมสุวรรณ
พ.ต.ท. ธีรเจต ต่อน้อย
พ.ต.ท. รุ่งทวี นาปาน
พ.ต.ท. โสภณ ประดา
พ.ต.ท. วิจิตร พุฒพิมพ์
พ.ต.ท. อนุลักษณ์ ท่าม่วง
พ.ต.ท. อัครพงษ์ สอนสุภาพ
พ.ต.ต. อิสเรศวร์ ลักษมีเชษฐ์
พ.ต.ต. พอทัย ฦาชา
พ.ต.ท. ณัฐกร พลภักดี
พ.ต.ท. ฐานะ ตาราช
พ.ต.ท. วันชัย มาตราวงค์

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112
0-4525-5112

มือถือ
08-1760-7663
08-8356-3436
08-2379-6655
09-3085-7589
08-5095-6018
08-4714-2359
08-1999-5534
08-1966-0642
08-8595-0072
09-5612-9490
09-0659-1595
08-9286-4941
08-1120-8560
08-7346-0300
09-4542-5639

สภ.กุดข้าวปุ้น โทรศัพท์กลาง 0-4548-4023 โทรสารกลาง 0-4548-4031 IP 603310
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.อ. สมพาน มุทาพร
พ.ต.ท. ประวิตร์ นัยเนตร์
พ.ต.ต. สิทธิชัย หลักดี
พ.ต.ท. สัตยา แย้มโสภา
พ.ต.ท. กิตติ สุทธศรี
-

0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023
0-4548-4023

08-1871-6911
09-9629-5482
08-6878-9800
08-8371-1700
08-9583-0520
-

สภ.เขมราฐ โทรศัพท์กลาง 0-4549-1175 โทรสารกลาง 0-4549-1176 IP 603311
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปรัชญา คงสกุล
พ.ต.ท. วีรยุทธ กุระนาม
พ.ต.ท. ทศพล ณ อุบล
พ.ต.ต. เมธาสิทธิ์ วงศ์ปัดสา
พ.ต.ต. สรรเพชญ นามจันดา
พ.ต.ท. ชนัสพงศ์ อึ้งตระกูล
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ พรหมชัยนันท์
พ.ต.ท. ประเทศ โคจำนงค์

0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175
0-4549-1175

08-1966-4545
08-9427-9949
08-1760-5131
08-8595-3232
08-7248-1603
08-7125-3787
08-1725-7464
08-4958-7171
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.เขื่องใน โทรศัพท์กลาง 0-4539-1127 โทรสารกลาง 0-4539-1127 IP 603313
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วิเชียร สุขศิริ
พ.ต.ท. ธนะพงษ์ ทองคำ
พ.ต.ท. รักเกียรติ แย้มบางยาง
พ.ต.ท. ยีน พวงมาลา
พ.ต.ท. วิโรจน์ แขนอก
พ.ต.ท. มนัส พิศชวนชม
พ.ต.ท. วันชัย ไชยรักษ์
พ.ต.ต. ขจรศักดิ์ ตระการไทย
พ.ต.ต. อโนชา สรรศรี
พ.ต.ท. ถิรเดช เสียงเพราะ
พ.ต.ต. ชาญชัย ขันบุ
พ.ต.ท. มนรัตน์ ศิลารักษ์

0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127
0-4539-1127

08-1603-5878
08-6652-9699
08-0482-0776
08-1976-5355
08-1725-9662
08-4827-3992
08-3726-9993
08-1072-0599
08-4826-9386
06-1335-4761
08-9283-5516
09-8791-9629

สภ.โขงเจียม โทรศัพท์กลาง 0-4535-1023 โทรสารกลาง 0-4535-1023 IP 603314
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.อก.
สว.สส.

พ.ต.อ. อลงกรณ์ สนุกพันธ์
พ.ต.ท. ลือชัย รักเหลือ
พ.ต.ท. ธราเชษฐ์ อบเหลือง
พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ สายตรี
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ อังควานิช
พ.ต.ท. สุดใจ พันธุ์แสง
พ.ต.ท. พูลศักดิ์ ชุมพล
พ.ต.ท. พัฒนพงศ์ พันธ์ใหญ่
พ.ต.ต. ธวัชชัย เอาชัย

0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023
0-4535-1023

08-1955-1551
08-7603-1199
09-9056-7799
09-3482-5637
08-3129-1295
08-4395-6919
08-5554-5511
09-3261-4561
08-7654-5436

สภ.คันไร่ โทรศัพท์กลาง 0-4584-9217 โทรสารกลาง 0-4584-9217 IP 603338
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ
พ.ต.ท. บุญเรือง สุขสำราญ

0-4584-9217
0-4584-9217

08-1266-3559
08-9614-9297

สภ.โคกจาน โทรศัพท์กลาง 0-4529-6053 โทรสารกลาง 0-4529-6102 IP 603318
สว.
สว. (สอบสวน)

พ.ต.ท. ชัยรินทร์ ทองสุข
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม

0-4529-6053
0-4529-6053

08-1967-6315
08-9422-1574

สภ.ช่องเม็ก โทรศัพท์กลาง 0-4521-0941 โทรสารกลาง 0-4547-6072 IP 603339
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.

พ.ต.อ. บุรภัช บุรีภักดี
พ.ต.ท. วิมล บุญมานันท์
พ.ต.ท. ศุภกร ปะนิทานัง

0-4521-0941
0-4521-0941
0-4521-0941

09-4524-8887
09-9329-2565
09-4542-7255
หน้า 68 จาก 77

ภ.3

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สำราญ เคหารมย์
พ.ต.ต. อนันต์ เลาะหะนะ
พ.ต.ท. ศรายุธ ใจกำแหง
พ.ต.ท. โอภาส ไหมแพง
พ.ต.ท. หญิงชลิดา พันธ์ใย

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4521-0941
0-4521-0941
0-4521-0941
0-4521-0941
0-4521-0941

มือถือ
08-9948-7156
08-3129-7799
08-1705-9348
08-3747-4706
09-5612-2014

สภ.ดอนมดแดง โทรศัพท์กลาง 0-4530-8022 โทรสารกลาง 0-4530-8022 IP 603315
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วีรพันธ์ นาคสุข
พ.ต.ท. เทวินทร์ กองพร
พ.ต.ท. สายชล สง่าเขียว
พ.ต.ท. สมยศ ขุนหอม
พ.ต.ท. ญาณเกียรติ ปัตพรรณา
พ.ต.ท. สุเมธ ศรีภูมาตร
พ.ต.ท. ลัทธวัฒน์ เพ็งชัย
พ.ต.ท. วรจักร จันทาทอง
พ.ต.ท.หญิง หนึ่งฤทัย สัณหจันทร์

0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022
0-4530-8022

08-4606-6166
08-9423-6111
08-1067-4400
08-6868-7393
08-1999-8175
08-6869-6127
08-4941-1612
08-1877-6393
08-1760-3012

สภ.เดชอุดม โทรศัพท์กลาง 0-4536-1161 โทรสารกลาง 0-4528-2638 IP 603316
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรพล โพธิอะ
พ.ต.ท. คนองฤทธิ์ ดาราช
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แสนสิ่ง
พ.ต.ท. สุริยะเทพ กายแก้ว
พ.ต.ท. โกศล ยะฮาด
พ.ต.ต. ยุทธนา กิติชัยชนานนท์
พ.ต.ต. สถาพร สีนุ่น
พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ สิงคเสลิต
พ.ต.ท. สุวิทย์ วงษ์จันทร์

0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161
0-4536-1161

06-2419-7863
08-5497-1594
08-7077-7756
08-5612-1884
08-2861-1324
08-1889-5547
08-6071-8468
08-3729-3344
09-4276-5115

สภ.ตระการพืชผล โทรศัพท์กลาง 0-4547-8204 โทรสารกลาง 0-4548-1204 IP 603317
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.

พ.ต.อ. ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี
พ.ต.ท. บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ
พ.ต.ท. ธนายุทธ สาระใต้
พ.ต.ท. สมชัย ผาสุขนิตย์
พ.ต.ท. ภาชกร ตระกูลพ่อค้า
พ.ต.ท. มนูญ มังคละพลัง
พ.ต.ต. ดามพวร ทองอิ่ม

0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204

08-7879-5999
08-1976-3257
09-3336-2669
08-1725-6662
08-9018-9888
08-6699-0056
06-3619-1428
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สว.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. ถาวร ทองวงค์
พ.ต.ท. ชนะพล มิรัตนไพร
พ.ต.ท. นิกุล หนูสิน
พ.ต.ต. บุญมี อุไรสาย
พ.ต.ท.หญิง นิยะดา แก้วเมือง

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204
0-4547-8204

มือถือ
08-3699-9976
08-1977-8835
08-8123-4069
08-9945-0682
08-1967-8002

สภ.ตาลสุม โทรศัพท์กลาง 0-4542-7022 โทรสารกลาง 0-4542-7022 IP 603320
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ชัยกฤต โชติวรรณ
พ.ต.ท. โสภณ นาชัยเวียง
พ.ต.ท. จำรัส ทองกระจ่าง
พ.ต.ท. โชคไสว พรมเคน
พ.ต.ท. อดิสรณ์ อินทะนาม
พ.ต.ท. ทองพูล จันทะแสง
พ.ต.ท. ประจักษ์ บุตรศรี
พ.ต.ท. บัญชา สันติวิชัยกุล
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ โสภณ

0-4542-7022 [206]
0-4542-7022 [302]
0-4542-7022 [201]
0-4542-7022 [315]
0-4542-7022 [315]
0-4542-7022[315]
0-4542-7022 [302]
0-4542-7022 [208]
0-4542-7022 [204]

09-4309-1888
08-6870-4631
09-3069-7838
08-1966-0797
09-4518-4888
09-3061-2206
09-5301-6009
08-6503-3036
08-1325-4832

สภ.ทุ่งศรีอุดม โทรศัพท์กลาง 0-4530-7000 โทรสารกลาง 0-4530-7165 IP 603321
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. พิพร รักมงคลตระกูล
พ.ต.ท. นพสรัญ อาจสัญจร
พ.ต.ท. ไชยยศ โพธิพิมพ์
พ.ต.ท. ธนชัย แก้วเสนา
พ.ต.ท. ชลชาสน์ โกฏิศรี
พ.ต.ต. อธิศ นาโควงษ์
พ.ต.ท. อรรคพล สิงหพัฒน์

0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000
0-4530-7000

06-3586-4145
06-3465-1535
09-9205-7515
09-2418-9869
09-4826-2424
08-8119-2291
08-1593-5927

สภ.นาจะหลวย โทรศัพท์กลาง 0-4537-9107 โทรสารกลาง 0-4537-9107 IP 603322
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เศวก โพนทัน
พ.ต.ท. โชติพิสุทธิ์ วิสุทธิ์เมธากร
พ.ต.ท. สุกฤษณ์ สัณฑมาศ
พ.ต.ท. สมชาย ผ่องเมืองปัก
พ.ต.ท. คมสันต์ ครองงาม
พ.ต.ต. วิศรุต รัตนบำรุง
พ.ต.ท. เดชศักดิ์ ผลพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาศ วรรณวงษ์

0-4537-9107
0-4537-9107
0-4537-9107
0-4537-9107
0-4537-9107
0-4544-1153
0-4537-9107
0-4537-9107

08-5499-8338
08-5027-4070
08-9845-4898
08-1879-6223
08-3386-7801
08-0004-1549
08-5025-4004
08-9214-4861
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ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.นาตาล โทรศัพท์กลาง 0-4530-5085 โทรสารกลาง 0-4530-5085 IP 603340
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อุดร มณีสาย
พ.ต.ท. ชาญชัย อินนรา
พ.ต.ท. ปาณวัตร ล่ำสัน
พ.ต.ท. ถนอม ศิริโรจน์ธนสาร
พ.ต.ท. ธวัชชัยโชคฐ์ ปิยะชัยกวี
พ.ต.ต. วัฒนศักดิ์ บุตรโคตร
พ.ต.ท. ธีระยุทธ สิงห์ทอง

0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085
0-4530-5085

08-1879-4004
08-5208-2992
08-1976-6920
08-3465-5977
08-2157-0896
06-3492-8715
09-1020-4229

สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก) โทรศัพท์กลาง 0-4587-0228 โทรสารกลาง 0-4587-0228 IP 603326
ผกก
รอง.ผกก.(ป)
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ณัฏฐพล ดำรงค์วัชรศักดิ์
พ.ต.ท. ธนายุทธ ภูมิงาม
พ.ต.ท. อำนาจ เหล็กดี
พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒน์ ศรีชุม
พ.ต.ท. วรยุทธ จันทร์สวัสดิ์
พ.ต.ต. อดุลย์ นาชัยฤทธิ์

0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228
0-4587-0228

08-9843-1321
08-6625-4481
08-7444-3435
08-9845-4107
08-9189-2049
08-3738-3503

สภ.นาโพธิ์ (พิบูล) โทรศัพท์กลาง 0-4538-4033 โทรสารกลาง 0-4538-4033 IP 603328
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. วรวิทย์ สีมาพล
พ.ต.ท. วัชระ วัชรพินธุ์
พ.ต.ท. นิพิฐพงศ์ ทันธิมา
พ.ต.ต. สุรพล สุราษฎร์
พ.ต.ท. สุธี พรมเกตุ
พ.ต.ต. ศิริมงคล ห้องแซง
พ.ต.ต. ปรัชญา นิมาลา

0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033
0-4538-4033

08-3722-6097
08-2669-9798
08-5062-3625
08-0469-8628
08-1065-8107
08-0466-9598
09-1061-9456

สภ.นาเยีย โทรศัพท์กลาง 0-4530-6000 โทรสารกลาง 0-4530-6000 IP 603341
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.

พ.ต.อ. อภิชาติ สุขเลิศ
พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ กาญจนสุนทร
พ.ต.ท. วุฒิชัย ลอนจันทึก
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองมั่ง
พ.ต.ท. ประนต หงษ์ทอง
พ.ต.ท. สมอาจ แคนเภาว์
พ.ต.ท. สงวนศักดิ์ พุทธิผล
พ.ต.ท. สมพงษ์ ศรีสนาย

0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000
0-4530-6000

08-1966-0272
08-1852-4412
08-0167-0722
08-1790-9055
09-6880-7080
08-1470-4583
09-8615-0441
08-0465-8778
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สว.อก.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ต. อำนวย นันทา

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4530-6000

มือถือ
08-5491-2316

สภ.น้ำขุ่น โทรศัพท์กลาง 0-4586-4656 โทรสารกลาง 0-4586-4656 IP 603342
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. เดชวุฒิ คงสิม
พ.ต.ท. สุเมท สุพรรณ
พ.ต.ท. วัฒนา โคลงชัย
พ.ต.ท. สมพงษ์ ประถมมูล
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ วิเศษชาติ
พ.ต.ท. ปริยากร อุติลา

0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656
0-4586-4656

08-0486-7559
08-1431-7458
08-1955-5179
09-2165-1335
08-1189-0139
08-8714-8799

สภ.น้ำยืน โทรศัพท์กลาง 0-4537-1107 โทรสารกลาง 0-4537-1107 IP 603323
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. อรรคนิธิ์ แสงสุนีย์
พ.ต.ท. ณรงค์ อภิรักษ์อโนทัย
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วันงาม
พ.ต.ท. มนตรี ปานกลิ่น
พ.ต.ท. สมภพ ศรีแก้วใส
พ.ต.ท. สราวุธ แก้วใส

0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107
0-4537-1107

08-5216-6600
09-6879-8918
09-8204-4985
08-6872-7754
08-6996-6177
08-3054-1145

สภ.โนนกุง โทรศัพท์กลาง 0-4586-2421 โทรสารกลาง 0-4586-2422 IP 603319
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ ธรรมมิ่งมงคล
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ศรีวิลัย
พ.ต.ท. ชัยธัช เซียงทา
พ.ต.ท. กฤษดาเวทย์ ประดับศรี
พ.ต.ท. ศุภกิจ คำโท
พ.ต.ท. เอกวิทย์ ศรียางนอก
พ.ต.ต. ธงชัย จรูญแสง

0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421
0-4586-2421

08-1878-9357
08-5110-4196
09-0985-5561
08-1547-5933
09-1020-9898
08-1959-9216
08-4825-4865

สภ.บุณฑริก โทรศัพท์กลาง 0-4537-6181 โทรสารกลาง 0-4537-6148 IP 603324
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. ณัทกฤช น้อยคำปัน
พ.ต.ท. สายรุ้ง ไป๋งาม
พ.ต.ต. ศรชัย พินิจมนตรี
พ.ต.ท. ศุภชัย มุทาพร
พ.ต.ท. ประชา พนะสรรพ์
-

0-4537-6181
0-4537-6181
0-4537-6181
0-4537-6181
0-4537-6181
0-4537-6181
0-4537-6181

06-2445-9946
09-5245-2895
09-8114-4389
09-3574-0789
08-9720-6756
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สภ.พิบูลมังสาหาร โทรศัพท์กลาง 0-4544-1153 โทรสารกลาง 0-4544-1173 IP 603327
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ปริญญา หันไชยุงวา
พ.ต.ท. กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร
พ.ต.ท. พรศักดิ์ เหลือนาค
พ.ต.ท. มรกตภูมิ พลศักดิ์
พ.ต.ต. ฐานะกิจ รัตนพันธ์
พ.ต.ท. ณัฐพล ประทีปทอง
พ.ต.ต. สมปอง โพธิ์งาม

0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153
0-4544-1153

08-3382-7878
08-1389-7901
08-9844-5141
09-7963-9141
08-9035-9779
08-5313-1988
09-2161-3759

สภ.โพธิ์ไทร โทรศัพท์กลาง 0-4549-6040 โทรสารกลาง 0-4549-6203 IP 603329
ผกก.
รอง ผกก. ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.ท. วิโรจน์ เหมืองจา
พ.ต.ท. ฐิติวุฒิ พรหมอินทร์แก้ว
พ.ต.ท. ทวีเดช ใครบุตร
พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ นางาม
พ.ต.ท. ทัศนะ สมรักษ์
พ.ต.ต. ฉายญา วงศ์คำ

0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040
0-4549-6040

08-4289-1956
09-4310-7891
08-6878-3645
09-9019-9406
08-0161-7400
08-5300-9518

สภ.ม่วงเฒ่า โทรศัพท์กลาง 0-4521-9072 โทรสารกลาง 0-4521-9072 IP 603312
ผกก.
รอง ผกก.ป.
สว.สส.
รอง ผกก.สส.
สวป.
สว.อก.

พ.ต.อ. ไผ่พนา เพ็ชรเย็น
พ.ต.ท. สมเกียรติ ทรัพย์สมบูรณ์
พ.ต.ท. พอพล พิมพ์พรมมา
พ.ต.ท. ศักดา ศรีวัฒนศิริกุล
พ.ต.ท. ชูเกียรติ เลิศล้ำ
พ.ต.ต. สุวิทย์ ภูหนองโอง

0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072
0-4521-9072

09-4908-7011
08-7899-2121
09-4270-7204
08-9945-1983
09-1704-7172
08-5854-5999

สภ.ม่วงสามสิบ โทรศัพท์กลาง 0-4548-9126 โทรสารกลาง 0-4548-9126 IP 603330
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน )
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม
พ.ต.ท. สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม
พ.ต.ท. สำราญ ขาวแก้ว
พ.ต.ท. ปวีณ แข็งเขตการณ์
พ.ต.ท. อุบล โนนตูม
พ.ต.ต. สมศักดิ์ รักพวกกลาง
พ.ต.ท. สุรชัย พิทักษ์เทพสมบัติ
พ.ต.ต. ดลระวี ศรีวัฒนานนท์
พ.ต.ท. เฉลิมชัย ธีระบุตร

0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126
0-4548-9126

08-1976-5850
08-8353-3735
08-1942-6105
08-5189-4114
08-1360-1603
08-1966-0787
08-7241-5995
08-8726-5041
09-8284-5547
หน้า 73 จาก 77

ภ.3

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

สภ.วารินชำราบ โทรศัพท์กลาง 0-4532-1215 โทรสารกลาง 0-4532-1214 IP 603331
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สวป.
สวป.
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. อดิเทพ พิชาดุลย์
พ.ต.ท. คมสรรค์ รัตนแสง
พ.ต.ท. นภดล เปลี่ยนรูป
พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ เหิงขุนทด
พ.ต.ท. นันทสิทธิ์ เล่งน้อย
พ.ต.ต. ณัฐฐ์นนท์ สีฟ้า
พ.ต.ต. ไสว พรรณขาม
-

0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215
0-4532-1215

08-1911-1190
08-0655-5670
08-7229-7557
08-5405-3123
08-8377-8899
08-6339-4959
08-7015-7376
-

สภ.ศรีเมืองใหม่ โทรศัพท์กลาง 0-4539-9081 โทรสารกลาง 0-4539-9081 IP 603333
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ
พ.ต.ท. ทองปาน พิมพ์พรม
พ.ต.ท. นภดล ช่วยบุญ
พ.ต.ท. รุ่งศักดิ์ ทองศรี
พ.ต.ท. วรรณนา เพ็ญจันทร์
พ.ต.ท. สิทธิโชค พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
พ.ต.ท. ญาณวุฒิ สายเนตร
พ.ต.ท. ชัยวุฒิ ถิระกิจ
พ.ต.ท. สุชาติ หลีพันธุ์
พ.ต.ต. สุนันท์ คำป้อง

0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081
0-4539-9081

08-1971-4748
08-9844-9343
08-9424-0347
08-3465-5977
08-5316-7599
09-3345-3054
08-7440-3254
08-1790-6107
08-6129-1972
08-1066-4904

สภ.สว่างวีระวงศ์ โทรศัพท์กลาง 0-4585-2300 โทรสารกลาง 0-4585-2301 IP 603343
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. บุรินทร์ จันทวานิช
พ.ต.ท. จีรโรจน์ อัครภาชื่นสกุล
พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒ เหิมฉลาด
พ.ต.ท. เชาว์วัชรภูมิ วิเศษศักดิ์
พ.ต.ท. อนันตชัย คำด้วง
พ.ต.ท. รณพงษ์ จรสาย
พ.ต.ท. วีรพล สีดาจิตร์
พ.ต.ท. ถาวรศักดิ์ โมลานิล
พ.ต.ท. สมัย กอมณี

0-4585-2300
0-4585-2300
0-4585-2300
0-4585-2300
0-4585-2300
0-4585-2300
0-4520-2183
0-4520-2183
0-4520-2183

08-1532-7813
08-8086-8807
06-3197-9699
09-4784-0833
08-1071-6064
08-9284-2650
08-9464-4664
08-9911-6097
08-4823-7779
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สภ.สำโรง โทรศัพท์กลาง 0-4530-3102 โทรสารกลาง 0-4530-3030 IP 603336
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. สว่างวงศ์ จงสมชัย
พ.ต.ท. ดุจดล ด้ายละออง
พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ ภูมิภักดิ์
พ.ต.ท. คำพันธ์ ไชยโกฏิ
พ.ต.ท. สุพจฎ์ นาสวน
พ.ต.ต. ศิณคร ทองห่อ

0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102
0-4530-3102

08-1760-2654
08-1876-7687
09-8192-0995
09-8097-9145
08-9427-1509
08-1393-0774
09-9246-8352

สภ.สิรินธร โทรศัพท์กลาง 0-4536-6188 โทรสารกลาง 0-4636-6188 IP 603337
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
สว.อก.
สวป.

พ.ต.ท. ประทีป ศรีหรั่งไพโรจน์
พ.ต.ท. สุทิน สะเดา
พ.ต.ท. ทองดี นาหนองตูม
พ.ต.ท. ชยางกูร แสนสมบัติ
พ.ต.ต. หญิงมิ่งขวัญ ผ่านพินิจ
-

0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188
0-4536-6188

08-1646-3848
08-6865-0450
09-4276-7876
09-3325-2741
08-9926-8454
-

สภ.หนามแท่ง โทรศัพท์กลาง 0-4538-1025 โทรสารกลาง 0-4538-1025 IP 603334
สว.สภ.

พ.ต.ท. ทศนาท อาศนะ

0-4538-1025

08-1966-3916

สภ.ห้วยขะยุง โทรศัพท์กลาง 0-4543-1091 โทรสารกลาง 0-4543-1091 IP 603332
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. ภัทรพล พลศิลา
พ.ต.ท. ศรุต เงินหมื่น
พ.ต.ท. เดชา มีคุณ
พ.ต.ท. ธานนท์ เทพคำราม
พ.ต.ท. วุฒิชัย สิงห์คง
พ.ต.ต. สนัด พรหมประเสริฐ
พ.ต.ต. สุริยัน คำสอน
พ.ต.ท. สัจจพงษ์ ศรีสงค์
พ.ต.ท.หญิง ชญาดา อารีพงษ์

0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091
0-4543-1091

09-7921-2911
08-6878-1155
08-1877-9658
08-4035-9938
08-1838-6999
08-9583-7519
08-6560-5351
08-9144-5741
08-1997-7580

สภ.ห้วยข่า โทรศัพท์กลาง 0-4586-8225 โทรสารกลาง 0-4586-8222 IP 603325
ผกก
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
สวป.

พ.ต.อ. กิตติโชติ แสงรุจี
พ.ต.ท. สุวัฒน์ อนุวรรณ
พ.ต.ท. วีระวัฒน์ เครือสมบัติ
พ.ต.ท. เจริญ ตั้งพิทักษ์สกุล

0-4586-8225
0-4586-8225
0-4586-8225
0-4586-8225

08-1967-3221
06-1042-4593
08-1889-2354
08-9925-4656
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ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.ท. สันติภาพ สายงาม
พ.ต.ต. ภูษิต เกตุสูงเนิน

ที่ทำงาน[ภายใน]
0-4586-8226
0-4586-8225

มือถือ
08-5306-5552
08-1921-6052

สภ.เหล่าเสือโก้ก โทรศัพท์กลาง 0-4530-4122 โทรสารกลาง 0-4530-4122 IP 603344
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.

พ.ต.อ. เฉลิมพล โพทิพยวงศ์
พ.ต.ท. ฉัตรวัชร์ กิตติสารีสิทธิ์
พ.ต.ท. ฐิติภัทร อุณเวทย์วานิช
พ.ต.ท. ถวัลย์ บุญภักดี
พ.ต.ท. วิสุทธิ เกณทวี
พ.ต.ต. ประกาย สาทรพันธ์
พ.ต.ท. ศรายุทธ สุยะลา
พ.ต.ท. สุรพรรณ แฉ่งละมัย
พ.ต.ท.หญิง นิยม สุจิวรณ์

0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122
0-4530-4122

08-1660-0069
08-3773-8229
08-1660-7129
08-1977-9121
08-1360-8803
08-8580-3285
08-9735-4789
08-7115-6599
09-4542-0327

สภ.เอือดใหญ่ โทรศัพท์กลาง 0-4534-6045 โทรสารกลาง 0-4534-6045 IP 603335
สว.
สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท. สาธิต คอกขุนทด
พ.ต.ท. วิทยา หมุนสิงห์

0-4534-6045
0-4534-6045

08-6708-3141
08-1265-3989

ศูนย์ฝึกอบรม
Training Center
41 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง 0-4437-1388 โทรสารกลาง 0-4437-1388 IP 603002
Web Site: www.policetrainp3.com E-mail: suranarai044371388@gmail.com
ผบก.
รอง ผบก.
รอง ผบก.

พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ
พ.ต.อ. สิทธิพันธ์ พุฒทอง
พ.ต.อ. ทรงยุทธ เนติเจริญกุล

0-4437-1522
0-4437-1522
0-4437-1522

08-1912-7777
08-1732-2565
08-1977-1401

ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-4437-1389 โทรสารกลาง 0-4437-1388 IP 603002
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
สว.
สว.

พ.ต.อ. โชติกานต์ คงรอด
พ.ต.ท.หญิง นิสากร ฤทธิ์รักษา
พ.ต.ท.หญิง สุจิราภัทร์ รัตน์เศรษฐิกุล
พ.ต.ท.หญิง นุชนาถ พงษ์สุภา
พ.ต.ท สุนทร สกลลักษมีกุล

0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388

08-1889-9756
08-1649-1160
08-8711-9597
08-1997-3532
06-2962-9835

ฝ่ายบริการการศึกษา โทรศัพท์กลาง 0-4437-1389 โทรสารกลาง 0-4437-1388 IP 603002
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.อ. สมพงษ์ เที่ยงธรรม
พ.ต.ท.หญิง วนิดา กุดหอม

0-4437-1388
0-4437-1388

08-9807-6944
09-4951-6335
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ภ.3

ศูนย์ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
สว.
สว.
สว.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน[ภายใน]

มือถือ

พ.ต.ท.หญิง จิราวรรณ ธัญญะเจริญ
พ.ต.ท. วิทยา สนธิ์สายสิงห์
พ.ต.ต. จักรภัทร แผลงกระโทก

0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388

08-5097-9199
08-3379-6635
09-4575-2288

พ.ต.อ. ยศนันท์ ชมบุญ
พ.ต.ท. อุดม อินทร์จันทร์
พ.ต.ท. จินตนาการ บุตรโคตร
พ.ต.ท รณกร ทิพย์รส
พ.ต.ท. จักรวาล ภัทรพรพันธ์

0-4437-1882
0-4437-1882
0-4437-1882
0-4437-1882
0-4437-1882

08-1547-4771
08-1266-5448
08-9845-5215
09-7326-5358
09-5616-7526

ฝ่ายปกครองและการฝึก
ผกก.
รอง ผกก.
ผบ.ร้อย(สบ2)
ผบ.ร้อย(สบ2)
ผบ.ร้อย(สบ2)

กลุ่มงานอาจารย์ โทรศัพท์กลาง 0-4437-1389 โทรสารกลาง 0-4437-1388 IP 603002
อาจารย์(สบ4)
อาจารย์(สบ4)
อาจารย์(สบ4)
อาจารย์(สบ4)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ3)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์(สบ2)
อาจารย์ (สบ 2)

พ.ต.อ.หญิง รัชทร สุวรรณกูฎ
พ.ต.อ.หญิง แก้วมณี สุโกศล
พ.ต.อ.หญิง ชัญญาทิพย์ ธีรธัญวรัชญ์
พ.ต.อ.หญิง นพรัตน์ แสงดาว
พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ วิสัยกล้า
พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ พัตรภักดิ์
พ.ต.ท. สมชาย แสงดาว
พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ พิพิธภัณฑ์
พ.ต.ต. วิบูลย์ วิวิธคุณากร
พ.ต.ต.หญิง ชลิดา นาคสุด
ร.ต.อ. วรภพ ฐานเจริญ

0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388
0-4437-1388

08-2372-3150
08-9918-4155
08-9160-9858
09-2381-4488
08-1660-2242
08-3721-2662
08-9280-9408
08-5413-7113
08-9489-4849
08-0480-2774
09-1018-2045
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