
หนา้ที ่1

รุน่

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่ นรต./น.บ.

ผบช.ภ.3 พล.ต.ท. สมประสงค์ เย็นทว้ม 0-4424-3319 (109) 09-4559-6653 42
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท.หญิง ณัฐินี  สถิตานุชิต 0-4424-3319 (109) 09-5489-7603

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. อภนิันท ์ บญุยรัตน์ 0-4424-3319 (109) 09-1015-0169

รอง ผบช.(1) พล.ต.ต. คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย 0-4424-3379 (137) 09-3595-5555 40

นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ตังอ านวย 0-4424-3379 (137) 08-4411-5656 56
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ต.หญิง ลลดา เทวิวัฒน์ 0-4424-3379 (137) 09-4441-5593

นายต ารวจติดตาม ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ สุมมาตย์ 0-4424-3379 (137) 09-8250-8664

รอง ผบช.(2) พล.ต.ต. ฐากูร นัทธีศรี 0-4424-3399 (167) 08-9901-2339 39

นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท.หญิง สุวิชา เผดิมวงศ์ 0-4424-3399 (167) 08-1389-8154
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มหว้ยรอบ 0-4424-3399 (167) 08-8581-5539 59

รอง ผบช.(3) พล.ต.ต. ภาณุ บรุณศิริ 0-4424-3439 (127) 08-7962-4232 37
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท.หญิง ศศิธร สุวรรณทรัพย์ 0-4424-3439 (127) 08-1876-2266

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. สมมาตร นวลโคกสูง 0-4424-3439 (127) 09-5610-2072

รอง ผบช.(4) พล.ต.ต. อภศัิกดิ์ เดชะค าภู 0-4425-5275-83 (165) 09-4789-7156 38
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. พระ ธรรมศร 0 4425 5275-83 (147) 09 5781 8992

นายต ารวจติดตาม ร.ต.ท. วีระศักด์ิ ภริมย์ 0 4425 5275-83 (147) 08 1475 6699

รอง ผบช.(5) พล.ต.ต. พรหมณัฏฐเขต ฮามค าไพ 0-4424-1754 (105) 09-8789-4491 37
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. สัมมนา แก้วมาก 0-4424-1754 (157) 06-3456-3655 57

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. สถิตย์ ภบูงัแสง 0-4424-1754 (157) 09-5747-8911 67

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ เอมกลาง 09-5459-1655

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ นครเรียบ 08-9845-6159 69

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. วิสุทธิพงศ์ พื้นแสน 09-7301-6568 74

รอง ผบช.(6) พล.ต.ต. สมพจน์ ขอมปรางค์ 0-4425-5275-83 (177) 08-9599-9111 40
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. สองเมือง ดีส าโรง 0-4425-5275-83 (177) 06-5249-2599

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. ธนิต พวงเพชร 0-4425-5275-83 (177) 08-2464-0567

ต ารวจภูธรภาค 3
ถนนสรรพสิทธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 30000

โทรศัพท์กลาง  0-4425-5275-83  โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP:603001
                   Web Site: http://www.ppr3.g0.th                     

ต าแหน่ง ยศ ขือ่ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

10/18/2021



หนา้ที ่2

รุน่

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่ นรต./น.บ.
ต าแหน่ง ยศ ขือ่ นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผบก.อก.ภ.3 พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ 0 4425 5275-83 (168) 08-1912-7777
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. วิบลูย์ วิวิธคุณากร 0 4425 5275-83 (168) 08-9489-4849
นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. ตรี ผลิกานนท์ 0 4425 5275-83 (168) 08-6381-5909

ผบก.กฎหมายและคดี พล.ต.ต. ธเนศ เทพสุด 0 4425 5275-83 (199) 09-7879-9191 38
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.อ. ด ารงฤทธิเดช ทองพทิกัษ์ 0 4425 5275-83 (199) 08-9585-0758
นายต ารวจประจ า สง. ร.ต.อ.หญิง สุพตัรา ผลจันทร์ 0 4425 5275-83 (199) 09-7341-6064

นายต ารวจติดตาม ร.ต.ท. ประสพชัย อุดรจรัส 0 4425 5275-83 (199) 09-1060-6705

ผบก.สส.ภ.3 พล.ต.ต. ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ 0 4492 8866 08 1555 3030 44

นายต ารวจประจ า สง. ร.ต.อ.หญิง สุพรรณี ศรีวรรณา 0 4492 8868 (412) 08 4474 3245

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ.หญิง ณัฐรธิษา กงนอก 0 4492 8868 (412) 09 1449 1659

ผบก.ศฝร.ภ.3 พล.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ 0-4437-1522 08-1725-8381 44
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. หญิง นิสากร ฤทธิรั์กษา 044 -371522 081-6491160 นศพต.รุ่น 25
นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. นพอรรถ อรรถกวิน 044 -371522 081-8789098 กอส.รุ่น 45

ผบก.ภ.จว.ชัยภมูิ พล.ต.ต. ฉลอง สุขจันทร์ 0 4481 1242 08-1815-7737 37
นายต ารวจประจ า สง. ร.ต.อ.หญิง ฉัตรทพิย์  สามัคคี 0 4481 1242 08-9716-5124

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. มนตรี ธัญธรัตน์ 0 4481 1242 09-2589-9229 67

ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พล.ต.ต. พรชัย นลวชัย 0 4424 0800 (109) 08-1593-6224 46

นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.อ. สมร ทองกลาง 0 4424 0800 (109) 08-9945-7663

นายต ารวจติดตาม ร.ต.ท. ศุภชัย แก่นธาตุ 0 4424 0800 (109) 09-2919-3978 70

ผบก.ภ.จว.บรุีรัมย์ พล.ต.ต. รุทธพล เนาวรัตน์ 0 4461 2311 09-8559-9914 40
นายต ารวจประจ า สง. ร.ต.อ. อัครวัฒน์ ไวรโซติธนัน 0 4461 2311 08-1074-8144
นายต ารวจติดตาม ร.ต.ท. ศุภกฤต กิตติสิริวิบลูย์ 0 4461 2311 06-2114-4877 72

ผบก.ภ.จว.ยโสธร พล.ต.ต. อิทธิพล นาคค า 0 4571 1683 08-4288-0008 43

นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. ปภาวิน เพช็ร์นอก 0-4571-1683 08-9722-3653 49

นายต ารวจติดตาม ร.ต.ท. วิเชษฐ์ จันตรี 0 4571 1683 08-3291-9082

ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พล.ต.ต. สันติ เหล่าประทาย 0 4561 2887 08-1999-6278

นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. สมบติั นามสุวรรณ 0 4561 2887 08-4475-1719
นายต ารวจติดตาม 0 4561 2887

ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พล.ต.ต. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล 0 4451 1486 08-1876-3535 40
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ต.หญิง ปณุณดา มนต์ดี 0 4451 1486 08-8595-3989

นายต ารวจติดตาม ร.ต.อ. เกษม เสนาประโคน 0 4451 1486 08-1152-8079

ภ.จว.บรุีรัมย์

บก.สส.ภ.3

ศฝร.ภ.3

ภ.จว.ชัยภมูิ

ภ.จว.นครราชสีมา

ภ.จว.ยโสธร

ภ.จว.ศรีสะเกษ

ภ.จว.สุรินทร์

10/18/2021



หนา้ที ่3

รุน่

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่ นรต./น.บ.
ต าแหน่ง ยศ ขือ่ นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผบก.ภ.จว.อ านาจเจริญ พล.ต.ต. ประสงค์ เรืองเดช 0-4551-2012 08-1876-6743 40
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ 0 4551 2012 09-3324-6881

นายต ารวจติดตาม 0 4551 2012

ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พล.ต.ต. สถาพร เอมโอษฐ์ 0-4524-5340 08-0915-3946 46
นายต ารวจประจ า สง. พ.ต.ท. ศิริพงศ์ สุดา 0 4524 5340 08-9500-4157

นายต ารวจติดตาม พ.ต.ท. สัจจพงษ์ ศรีสงค์ 0 4524 5340 08-9144-5741

ข้อมูล ณ 5 ต.ค.63

ภ.จว.อ านาจเจริญ

ภ.จว.อุบลราชธานี

10/18/2021



รุ่น

พ้ืนฐาน เคลือ่นที่ นรต./น.บ.

ผบช.ภ.3 พล.ต.ท. สมประสงค์ เยน็ทว้ม 0-4424-3319 (109) 09-4559-6653 42

รอง ผบช.(1) พล.ต.ต. คีรีศักด์ิ ตันตินวะชัย 0-4424-3379 (137) 09-3595-5555 40

รอง ผบช.(2) พล.ต.ต. ฐากูร นัทธีศรี 0-4424-3399 (167) 08-9901-2339 39

รอง ผบช.(3) พล.ต.ต. ภาณุ บรุณศิริ 0-4424-3439 (127) 08-7962-4232 37

รอง ผบช.(4) พล.ต.ต. อภศัิกด์ิ เดชะค าภู 0-4425-5275-83 (147) 09-4789-7156 38

รอง ผบช.(5) พล.ต.ต. พรหมณัฏฐเขต ฮามค าไพ 0-4425-5275-83 (105) 09-8789-4491 37

รอง ผบช.(6) พล.ต.ต. สมพจน์ ขอมปรางค์ 0-4425-5275-83 (177) 08-9599-9111 40

ผบก.อก.ภ.3 พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ 0-4425-5275-83 (168) 08-1912-7777

ผบก.กฎหมายและคดี พล.ต.ต. ธเนศ เทพสุด 0-4425-5275-83 (199) 09-7879-9191 38

ผบก.สส.ภ.3 พล.ต.ต. ชูสวัสด์ิ จนัทร์โรจนกิจ 0-4492-8866 08-1555-3030 44

ผบก.ศฝร.ภ.3 พล.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ 0-4437-1522 08-1725-8381 44

ผบก.ภ.จว.ชัยภมูิ พล.ต.ต. ฉลอง สุขจนัทร์ 0-4481-1242 08-1815-7737 37

ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พล.ต.ต. พรชัย นลวชัย 0-4424-0800 (109) 08-1593-6224 46

ผบก.ภ.จว.บรีุรัมย์ พล.ต.ต. รุทธพล เนาวรัตน์ 0-4461-2311 09-8559-9914 40

ผบก.ภ.จว.ยโสธร พล.ต.ต. อิทธิพล นาคค า 0-4571-1683 08-4288-0008 43

ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พล.ต.ต. สันติ เหล่าประทาย 0-4561-2887 08-1999-6278

ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พล.ต.ต. ชาญชัย พงษพ์ชิิตกุล 0-4451-1486 08-1876-3535 40

ผบก.ภ.จว.อ านาจเจริญ พล.ต.ต. ประสงค์ เรืองเดช 0-4551-2012 08-1876-6743 40

ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พล.ต.ต. สถาพร เอมโอษฐ์ 0-4524-5340 08-0915-3946 46

ข้อมูล ณ  14 ต.ค.64

ต ารวจภธูรภาค 3

ถนนสรรพสิทธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพทก์ลาง  0-4425-5275-83   โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP:603001

     Web Site: http://www.ppr3.g0.th        

ต าแหน่ง ยศ ขือ่ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์



หนา้ที ่5

รุน่
พ้ืนฐาน เคลื่อนที่ นรต./น.บ.

ผบช.ภ.3 พล.ต.ท. สมประสงค์ เยน็ท้วม 0-4424-3319 [109] 08-1433-0505 42
รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต. คีรีศักด์ิ ตันตินวะชัย 0-4424-3379 [137] 09-3595-5555 40
รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต. ฐากรู นัทธีศรี 0-4424-3399 [167] 08-9901-2339 39
รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต. ภาณุ บุรณศิริ 0-4424-3439 [127] 08-7962-4232 37
รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต. อภิศักด์ิ เดชะค าภู 0 4425 5275-83 [147] 09-4789-7156 38
รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต. พรหมณัฏฐเขต ฮามค าไพ 0 4425 5275-83 [105] 09-8789-4491 37
รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต. สมพจน์ ขอมปรางค์ 0 4425 5275-83 [177] 08-9599-9111 40
นว.(สบ 2) 0-4424-3319 [109]

กองบังคับการอ านวยการ General Staff Division

ผบก. พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ 0 4425 5275-83 [168] 08-1912-7777
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยศนันท์ ชมบุญ 0 4425 5275-83 [178] 08-1547-4771 43
รอง ผบก. พ.ต.อ. ยรรยง จนัทร์เขยีว 0 4425 5275-83 [178] 09-1659-6535 40
รอง ผบก. พ.ต.อ. อิทธิโชค เกดิผล 0 4425 5275-83 [178] 08-1999-7618 41
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศุภกจิ ต่อบุญ 0 4425 5275-83 [178] 06-1441-4747 47

ฝ่ายอ านวยการ 1

ผกก. พ.ต.อ.หญิง รัชฎาวรรณ ชัชวาล 0 4425 5275-83 [110] 08-1876-2229
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พัทธวรรณ เสนียน์ันท์ 0 4425 5275-83 [111] 08-1955-5048
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์ 0 4425 5275-83 [127] 08-7878 8686
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เหมวงษ์ 0 4425 5275-83 [183] 08-1789-8887
รอง ผกก. พ.ต.ท. วศินทร์  พลโสภา 0 4425 5275-83 [113] 09-2276-3222
สว.งาน 1 (งานธุรการ) พ.ต.ต.หญิง ขจร สูงกลาง 0 4425 5275-83 [111] 08-9447-4966
สว.งาน 2 (บรรจแุละแต่งต้ัง) พ.ต.ต.หญิง ประไพ วรรณวิจติร 0 4425 5275-83 [112] 08-6845-3389
สว.งาน 3 (ศึกษาอบรม) พ.ต.ท.หญิง สายรุ้ง มะเริงสิทธิ์ 0 4425 5275-83 [113] 08-9788-8759
สว.งาน 4 (สวัสดิการ) พ.ต.ท. ชินดนัย กลมกลู 0 4425 5275-83 [114] 09-1829-5584
สว.งาน 5 (ประวัติและอัตราก าลัง) ว่าที่ พ.ต.ต. บุญฤทธิ์ ศรีตะโจม 0 4425 5275-83 [115] 08-2885-2159
สว.งาน 6 (ความชอบ) พ.ต.ท. เศวตทัศน์ สุขแสง 0 4425 5275-83 [116] 09-3416-5886

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ต ารวจภูธรภาค 3
Provincial Police Region 3

ถนนสรรพสทิธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสมีา 30000
โทรศัพท์กลาง  0-4425-5275-83  โทรสารกลาง 0-4425-4234 IP:603001

                   Web Site: http://www.ppr3.g0.th                     

10/18/2021



หนา้ที ่6

รุน่
พ้ืนฐาน เคลื่อนที่ นรต./น.บ.

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

สว.งาน 7 (วินัย) พ.ต.ท. สุชาติ ลุนบง 0 4425 5275-83 [117] 09 2381 0888
สว.งาน 8 (ร้องเรียน) พ.ต.ท. กนัตพัฒน์ สุพัฒนเศรษฐ์ 0 4425 5275-83 [118] 08 7244 2905

ฝ่ายอ านวยการ 2

ผกก. ว่าที่ พ.ต.อ. วันรบ สมศักด์ิ 0 4425 5275-83 [121] 08-1304-2000 43

รอง ผกก. พ.ต.ท. สุชีพ ค าดี 0 4425 5275-83 [121] 08-1877-0277

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุนีย์ สุขสายไทยชะนะ 0 4425 5275-83 [121] 08-2542-3282

สว.งาน 1 (งานธุรการและสารบรรณ) พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส อุ่นทอง 0 4425 5275-83 [121] 09-8594-2961

สว.งาน 2 (งานสถิติข้อมลูอาชญากรรม) วา่ที่ พ.ต.ต.หญิง พัชมณ ปอสูงเนิน 0 4425 5275-83 [122] 08-5637-3232

สว.งาน 3 (งาน ศปก.3) พ.ต.ท.หญิง พรพิมล ตันไพบูลย์ 0 4425 5275-83 [123] 09-0593-9998

สว.งาน 4 (งานด้านการข่าวความมั่นคง) 0 4425 5275-83 [123] 

ฝ่ายอ านวยการ 3

ผกก. ว่าที่ พ.ต.อ. วัฒนชัย มณฑีรรัตน์ 0 4425 5275-83 [130] 08-6399-4747 47
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศิรกาญจน์ แพรกทอง 0 4425 5275-83 [-----] 08-0961-9699

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เอื้ออารีย์ เพียกขนุทด 0 4425 5275-83 [134] 08-6243-3204
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เพ็ชรสุวรรณ 0 4425 5275-83 [131] 08-7652-2006

สว.งาน 1 (งานจราจรและธุรการ) พ.ต.ท. ปรัชญา นิมาลา 0 4425 5275-83 [131] 09-1016-9456

สว.งาน 2 (งานแผนและยุทธศาสตร์) ว่าที่ พ.ต.ต. ชรัษถ เชิงชัยภูมิ 0 4425 5275-83 [132] 08-9948-9646
สว.งาน 3 (งานแผนอาชญกรรม) พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ โทนสิงห์ 0 4425 5275-83 [133] 08-4605-6521

สว.งาน 4 (งาน/แผนบรรเทาสาธารณภยัและวิชาการ) ว่าที่ พ.ต.ต. ตรีภพ ฉอ้อนศรี 0 4425 5275-83 [134] 06-2619-5719
สว.งาน 5 (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ) ว่าที่ พ.ต.ท. วิทยา นิตยสุข 0 4425 5275-83 [135] 08-7774-3409
สว.งาน 6 (งานงบประมาณ) พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ อ้อมกิง่ 0 4425 5275-83 [136] 09-1017-6336

ฝ่ายอ านวยการ 4

ผกก. ว่าที่ พ.ต.อ. สุรศักด์ิ กนกวิลาศ 0 4425 5275-83 [141] 06-5352-4156 57

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุวิชา เผดิมวงศ์ 0 4425 5275-83 [141] 08 1389 8154
รอง ผกก. พ.ต.ท. โสภณ อะพิเนตร 0 4425 5275-83 [141] 06-3030-6197
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปิยะฉตัร ประเมศรี 0 4425 5275-83 [141] 06-1569-9797
สว.งาน 1 (ธุรการ) 0 4425 5275-83 [141] 
สว.งาน 2 (พลาธิการ) ว่าที่ พ.ต.ท. พยงค์ แซะจอหอ 0 4425 5275-83 [142] 08-9917-7129
สว.งาน 3 (โยธาธิการฯ) ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงอุมาพร คงขนุทด 0 4425 5275-83 [143] 08-6569-8991
สว.งาน 4 (การคลังฯ) ว่าที่ พ.ต.ท. อุดร ปางชาติ 0 4425 5275-83 [144] 08-9032-1977
สว.งาน 5 (การเงิน) ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงชนกสุฎา เพลากระโทก 0 4425 5275-83 [145] 08-2756-9644
สว.งาน 6 (บัญชี) พ.ต.ท. ปัณณวิชญ์ ผ่าผล 0 4425 5275-83 [146] 08-3398-4635

10/18/2021



หนา้ที ่7

รุน่
พ้ืนฐาน เคลื่อนที่ นรต./น.บ.

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายอ านวยการ 5

ผกก. พ.ต.อ. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ 0 4425 5275-83 [153] 08-5252-9027 42

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธิติวรรณ เทาวงษ์ 0 4425 5275-83 [153] 09-4524-9219
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พินีวรรณ ศิริด า 0 4425 5275-83 [153] 09-3462-3698
สว.งาน 1 (ธุรการ) พ.ต.ท. กติิศักด์ิ บัวดี 0 4425 5275-83 [151] 08-9637-7621 59

สว.งาน 2 (ประชาสัมพนัธแ์ละวเิทศสัมพนัธ์) พ.ต.ต.หญิง อินทิรา เต่ือประโคน 0 4425 5275-83 [152] 06-4453-9889
สว.งาน 3 (มวลชนสัมพันธ)์ พ.ต.ต.หญิง ฉวีวรรณ เฉยีงจะโปะ 0 4425 5275-83 [153] 08-8133-6339
สว.งาน 4 (จติอาสา) พ.ต.ท. พระ ธรรมศร 0 4425 5275-83 [151] 09-5781-8992

ฝ่ายอ านวยการ 6

ผกก. ว่าที่ พ.ต.อ. ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย 0 4425 5275-83 [161] 08-1945-4499 49

รอง ผกก. 
สว.งาน 1 (ธุรการ) พ.ต.ท.หญิง วิไลพร สีกดุเวียน 0 4425 5275-83 [161] 08-1955-5430
สว.งาน 2 (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) พ.ต.ท. สาคร เขจรรักษ์ 0 4425 5275-83 [162] 06-3395-9891 53
อ่ืน ๆ

ศปก.ภ.3 0 4425 5275-83 [193] 
ส่ือสาร ภ.3 0 4425 5275-83 [0,194] 

เคร่ืองโทรสาร (ส่ือสาร ภ.3) 0 4425 5275-83 [789] 
โต๊ะประชาสัมพันธ์ ภ.3 0 4425 5275-83 [184] 
กองรักษาการณ์หน้า ภ.3 0 4425 5275-83 [119] 
โต๊ะยามรักษาการณ์ บก.อก.ภ.3 0 4425 5275-83 [159] 
ศอ.ปส.ภ.3 0 4425 5275-83 [169] 
ปทส.ภ.3 0 4425 5275-83 [196] 
ศพดส.ภ.3 0 4425 5275-83 [154] 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 0 4425 5275-83 [200] 
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รุ่น

พ้ืนฐาน เคลือ่นที่ นรต./น.บ.

ผบก. พล.ต.ต. ธเนศ เทพสุด 0-4425-5275-83 (199) 09-7879-9191 38

รอง ผบก. พ.ต.อ. ไกรสมุทร ทาโบราณ 0-4425-5275-83 [199] 08-7443-4334

รอง ผบก. พ.ต.อ. อานุภาพ สุจินพรัหม 0-4425-5275-83 [199] 09-4469-5629 39

รอง ผบก. พ.ต.อ. ไผ่พนา เพ็ชรเย็น 0-4425-5275-83 [199] 09-4908-7011 39

รอง ผบก. พ.ต.อ. จริศักด์ิ แสนบัว 0-4425-5275-83 [700] 08-9849-8717 48

ผกก. 0-4425-5275-83 [199]

ผกก. 0-4425-5275-83 [700]

ผกก. 0-4425-5275-83 [199]

ผกก. พ.ต.อ. กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล 0-4425-5275-83 [199] 09-6156-3635 44

ผกก. พ.ต.อ. สมชัย ใจสูงเนิน 0-4425-5275-83 [199] 08-1282-7559
ผกก. พ.ต.อ. ด ารงฤทธเิดช ทองพิทักษ์ 0-4425-5275-83 [199] 08-9585-0758
ผกก. พ.ต.อ. กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล 0-4425-5275-83 [199] 09-1331-1665 47
ผกก. พ.ต.อ. คงวธุ กัญญะลา 0-4425-5275-83 [199] 08-1976-8207
ผกก. พ.ต.อ. สมัย จะเรียมพันธ์ 0-4425-5275-83 [199] 08-9949-5003
ผกก. พ.ต.อ. วชัรพงษ์ ทองมนต์ 0-4425-5275-83 [199] 08-2273-7262
ผกก. พ.ต.อ. สายัญ มณีวงค์ 0-4425-5275-83 [199] 08-3365-5858 49
ผกก. พ.ต.อ. ภาคภมูิ อุดนอก 0-4425-5275-83 [199] 08-6465-1654
ผกก. พ.ต.อ. เมฆนิทร์ พรหมทา 0-4425-5275-83 [199] 08-7869-9810
ผกก. พ.ต.อ. กิตติคม ผาดผ่อง 0-4425-5275-83 [199] 08-4747-3773
ผกก. พ.ต.อ. สุพล สุราวธุ 0-4425-5275-83 [199] 09-3548-7373
ผกก. 0-4425-5275-83 [199]
ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐศิลป พานโน 0-4425-5275-83 [199] 09-4534-8333
ผกก. พ.ต.อ. เกษตร วณิวนัก์ 0-4425-5275-83 [199] 08-1725-2544 44

กลุม่งานตรวจสอบส านวนคดี

ฝ่ายอ านวยการ

ฝ่ายกฎหมาย คดปีกครองและคดแีพ่ง

ต าแหน่ง ยศ ชือ่ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

กองบังคับการกฎหมายและคด ีต ารวจภธูรภาค 3
ถนนสรรพสทิธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสมีา 30000

โทรศัพท์กลาง  044-255275-83 (199,700)              โทรสารกลาง  

เว็บไซด ์:                     อีเมล : 



ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์ ทองมัง่ 0-4425-5275-83 [199] 08-1790-9055 44
ผกก. พ.ต.อ. ธชัชัย เชิงชั้น 0-4425-5275-83 [199] 08-5201-9074
ผกก. 0-4425-5275-83 [199]
ผกก. พ.ต.อ. สราวฒิุ พสิษฐ์ธวุานนท์ 0-4425-5275-83 [199] 08-3592-8889 42
ผกก. 0-4425-5275-83 [199]
ผกก. พ.ต.อ. ณัฐกิตต์ิ เจริญเกษสุวรรณ์ 0-4425-5275-83 [199] 09-0985-7295 42
ผกก. พ.ต.อ. วทิวสั แสงสวา่งสถิตย์ 0-4425-5275-83 [199] 08-6549-8948 56
ผกก. วา่ที่ พ.ต.อ. สมเงิน คู่ตระกูล 0-4425-5275-83 [199] 08-1970-9899

             เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูล
ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล : ร.ต.อ.ภาณุพันธุ์ สังขพัฒน์
ต าแหน่ง :รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3
สังกัด :บก.กค.ภ.3
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4425-5275-83 (199,700)

วนัที่ส่ง 4 ต.ค.64
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 088-2105505



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชือ่ ชือ่สกุล
พื้นฐาน เคล่ือนที่

ผบก. พล.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ 0-4437-1522 08-1976-8811
รอง ผบก. พ.ต.อ. พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร 0-4437-1522 08-2135-6445

ผกก. พ.ต.อ. โชติกานต์ คงรอด 0-4437-1388 08-1889-9756

ผกก. พ.ต.อ. ประพนธ์ จิระมงคล 0-4437-1388 08-1752-7766

ผกก. พ.ต.อ. สมพงษ์ เที่ยงธรรม 0-4437-1882 08-9807-6944

อาจารย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง รัชทร สุวรรณกูฏ 0-4437-1388 08-2372-3150
อาจารย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง แก้วมณี สุโกศล 0-4437-1388 08-9918-4155
อาจารย์ (สบ 4) พ.ต.อ.หญิง นพรัตน์ แสงดาว 0-4437-1388 09-2381-4488

วนัที่ส่ง                   4  ต.ค.64

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail:   -

       เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูล
ยศ ชื่อ สกุล       ร.ต.ต.หญิง อภญิญา  ด าพะธกิ
ต าแหน่ง            รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.3
สังกัด               ศฝร.ภ.3
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน         044-371388
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ            089-8947625

ฝ่ายอ านวยการ               โทรศัพท์กลาง  0-4437-1388            โทรสาร  0-4437-1388

ฝ่ายบรกิารการศึกษา      โทรศัพท์กลาง  0-4437-1388            โทรสาร  0-4437-1388

ฝ่ายปกครองและการฝึก  โทรศัพท์กลาง 0-4437-1882             โทรสาร  0-4437-1388

กลุม่งานอาจารย์             โทรศัพท์กลาง 0-4437-1388              โทรสาร 0-4437-1388

หมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการต ารวจในสังกัด

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภธูรภาค 3
Provincial Police Training Center Region 3

41 หมู ่13 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 30004
โทรศัพท์กลาง 0-4437-1388     โทรสารกลาง   0-4437-1388

เว็บไซต:์ www.training.p3.police.go.th   E-mail: mon@policetrainp3.com



รุ่น

พ้ืนฐาน เคลือ่นที่ นรต./น.บ.

ผบก.สส.ภ.3 พล.ต.ต. ชูสวสัด์ิ จันทร์โรจนกิจ 0-4492-8866 08 1555 3030 44

รอง ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. 0-4492-8868

รอง ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. เดชพล เปรมศิริ 0-4492-8868 09-1828-9955 41

รอง ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. ชลาสินธุ์ ชลาลัย 0-4492-8868 08-9717-0111 37

รอง ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. สมบัติ หงษ์ทอง 0-4492-8868 08-1343-3001 41

ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. วกิรม ลียะวณิช 0-4492-8868 [555] 08-1447-3241 41

รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.หญงิ ธมลวรรณ จันประเสริฐทะนง 0-4492-8868 [555] 06-1705-4445

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 ร.ต.อ.หญิง กุสุมา ค าฟู 0-4492-8868 [555] 08-1718-2558

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต. ณัฐสกล คนเล็กใจเพชร 0-4492-8868 [555] 08-6784-1389

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา ปาทา 0-4492-8868 [555] 08-1393-7100

ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. ยุทธพงษ์ รอดนวล 0-4492-8868 [208] 08-7879-9949 49

รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท. พงศกร พลยางนอก 0-4492-8868 [208] 09-7935-6191

รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท. อภศิาล แก้วดู 0-4492-8868 [208] 06-5879-1563

สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต. อ านวย เงินนา 0-4492-8868 [208] 08-9001-1355 น.บ.

สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต. วรีะชัย สามาอาพัฒน์ 0-4492-8868 [208] 08-0455-5111

สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 ร.ต.อ. ธรียุทธ พิลาคง 0-4492-8868 [208] 09-5668-5181 

ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 วา่ที่ พ.ต.อ. สิทธชิัย ธญัญาบาล 0-4492-8868 [207] 08-9922-3854

รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท. ภมูิ ทองโพธิ์ 0-4492-8868 [207] 08-1549-4449 49

รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท. แผน สวาสด์ินา 0-4492-8868 [207] 08-1660-8147

สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท. สุนันท์ เปรมปรี 0-4492-8868 [207] 08-4349-4398

สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต. ทวนิันท์ นามวเิศษ 0-4492-8868 [207] 08-9711-1070

สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 ร.ต.อ. ชุติเดช นันทวงษ์ 0-4492-8868 [207] 08-5669-4019 

ฝ่ายอ านวยการ

ต าแหน่ง ยศ ชือ่ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

Investigation Division Provincial Police Region 3
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภธูรภาค 3

ถนนสุรนารายณ์  ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์กลาง  0-4492-8868    โทรสารกลาง  0-4492-8869

 Web Site : @idp3.go.th   อีเมล : invp333@gmail.com

กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3

กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.๓



ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. สุกาญจน์ นิลอ่อน 0-4492-8868 [206] 08-9149-7979

รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. วรวรรธน์ ขันเครือ 0-4492-8868 [206] 06-4959-3554

รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ อรุณลักษณ์ 0-4492-8868 [206] 09-9296-9924

สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ต. ธนยศ สีชาพานิช 0-4492-8868 [206] 06-3398- 8891 

สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ต. วชิิต สันติสิทธมินธร 0-4492-8868 [206] 09-2276-8911 น.บ.

สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.๓ ร.ต.อ. สมพร ทองประดับ 0-4492-8868 [206] 08-9570-9774  

ผกก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.3 พ.ต.อ. ทศพร เพียรปรุ 0-4492-8868 [308] 08-1321-3604 54

รอง ผกก.วิเคราะหข์่าวฯ บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. อุเทน รวมสุข 0-4492-8868 [308] 08-8252-5283

สว.กก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. ณรงค์ ปรอยกระโทก 0-4492-8868 [308] 08-6584-9289

สว.กก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.๓ วา่ที ่พ.ต.ท. โกวทิย์ มาศิริ 0-4492-8868 [308] 08-8581-1544

สว.กก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ต. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักด์ิ 0-4492-8868 [308] 08-9581-3959 น.บ.

ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ พ.ต.อ. ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล 0-4492-8868 [204] 08-5614-5555 55

รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. ณพล นันทนะมณี 0-4492-8868 [204] 08-0739-9958

รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. ธนพนธ์ สุขสอน 0-4492-8868 [204] 08-6202-5641

สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ท. บรรลือ  มหาศักด์ิณรงค์ 0-4492-8868 [204] 081-982-5943

สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ต. เอกวธั ภทัรกาญจนานนท์ 0-4492-8868 [204] 091-0166061  

สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ พ.ต.ต. เสริมศักด์ิ มุง่เงินทอง 0-4492-8868 [204] 081-530-6602 64

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน วา่ที่ พ.ต.อ. ควรคิด ชวนจิต 0-4492-8868 [502] 08-1669-5648 44

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. จิรัฎฐ์ ธญัญ์จิโรจน์ 0-4492-8868 [502] 08-1266-5553

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. เจตต์ิ บัวทิพย์ 0-4492-8868 [502] 09-3514-2555 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ณัฐภญิ ภศูรี 0-4492-8868 [502] 08-5827-3777

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. เด่น สุขใหม่ 0-4492-8868 [502] 08-1789-9901 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ธนกฤต พึ่งนุสนธิ์ 0-4492-8868 [502] 08-7878-0788

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ธนวฒัน์ พูลเฉลิม 0-4492-8868 [502] 08-1990-7091 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ธนารักษ์ แก้วสนิท 0-4492-8868 [502] 08-8118-8939 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ธรรศธรรม นาคมณี 0-4492-8868 [502] 08-9997-9990 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ประยงค์ กอศรี 0-4492-8868 [502] 08-6810-9470 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ปราโมทย์ พลหงษ์ 0-4492-8868 [502] 08-1545-6664 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. พาวนิ พานกระโทก 0-4492-8868 [502] 08-1725-6201 น.บ.

กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3

กก.วิเคราะห์ขา่วและเครื่องมอืพิเศษ บก.สส.ภ.๓

กลุม่งานสอบสวน บก.สส.ภ.๓

กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓



ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. พูนศักด์ิ ชาติเพชร 0-4492-8868 [502] 09-3326-9349 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ภานุเทพ ไชยค าภา 0-4492-8868 [502] 08-3364-2121 39

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. วโิรจน์ พรกิตติพิศาล 0-4492-8868 [502] 08-1603-5878

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. รวโีรจน์ เปล่งศรียศภทัร 0-4492-8868 [502] 08-1668-3993 41

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ราชศักด์ิ ศรีทองสุข 0-4492-8868 [502] 08-8345-6788 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ศุภชัย ตระการรังสี 0-4492-8868 [502] 08-4084-2541 41

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. สุพจน์ ชายป่า 0-4492-8868 [502] 08-1616-4565

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. สุพัตร สุพรม 0-4492-8868 [502] 06-5235-6197 น.บ.

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. สายชล จงปลูกกลาง 0-4492-8868 [502] 09-2515-5335

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. เสรี ฉายศิลป์ 0-4492-8868 [502] 09-4169-4495 น.บ.

ต าแหน่ง : สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3

สังกัด : บก.สส.ภ.3

E - mail : invp333@gmail.com

วนัที่ส่ง 

             เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูล

ยศ  ชือ่  ชือ่สกุล : ว่าที ่พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา  ปาทา

หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4492-8868 [304]

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 09-1020-3558



หน้าที ่14

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ างาน [ภายใน] มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.
ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พล.ต.ต. พรชัย นลวชัย 0-4424-0800 (109) 08 1593 6224 46
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ. พิษณุ วัตถุ 08-1872-3850 41
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ. สนธยา แต่แดงเพชร 08-6876-3666 46
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ ณรงค์ เสวก 08-1760-6323
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ. อเนก ศรีกิจรัตน์ 08-1977-9678 46
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ. ปฎิยุทธ สิงห์สมโรจน์ 09-7998-2894 51
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ. ราชศักด์ิ ญาณอุบล 08-1718-2894 49
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ. วีณวัฒน์ ศรีแย้ม 08-0362-3232 48
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.ท. ลิขิต ถนอมเชื้อ 08-1733-4073 53
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. สมร ทองกลาง 08-9945-7663
ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.ท. ถิรเดช จันทร์ลาด 08-1297-5545 57
ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.อ. กรกฎ โปชยะวณี 0-4424-2555 09-8354-5949
ผกก.สภ.โพธิก์ลาง พ.ต.อ. ขุนศึก เศรษฐชัย 0-4421-1403 08-1879-3586 41
ผกก.สภ.สูงเนิน พ.ต.อ. วทัญญู รุ่งรัศมี 0-4441-9191 09-2615-9828 51
ผกก.สภ.เสิงสาง พ.ต.อ. ธัชพล ส่องแสง 0-4444-7129 06-4479-5153
ผกก.สภ.ปากช่อง พ.ต.อ. มานพ ภุชชงค์ 0-4431-3991 08-1616-2146 53
ผกก.สภ.สีค้ิว พ.ต.อ. ยงยศ พลเดช 0-4441-2050 09-2619-5535 43
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อ. ฆนรพ รัตนใหม่ 0-4432-1400 08-9626-1822 49
ผกก.สภ.โนนสูง พ.ต.อ. รัตนพล ธูปแก้ว 0-4437-9027 08-5025-7153 49
ผกก.สภ.แก้งสนามนาง พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร 0-4433-9067 09-7987-8198
ผกก.สภ.ปักธงชัย พ.ต.อ. ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด 0-4444-1059 09-9659-4191 กอน.3
ผกก.สภ.คง พ.ต.อ. สัญชัย พิสัยพันธ์ 0-4445-9191 09-9493-5255 48
ผกก.สภ.ด่านขุนทด พ.ต.อ. ภูไท เชาว์สูงเนิน 0-4420-4674 08-9720-5151
ผกก.สภ.ประทาย พ.ต.อ. หิรัณยสุทธิ์ อินทร์ใย 0-4447-9456 08-1818-5021 52
ผกก.สภ.จักราช พ.ต.อ. สิทธิศักด์ิ พรหมหมื่นไวย 0-4439-9013 08-9895-5998 55
ผกก.สภ.ครบุรี พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เปรมกมล 0-4444-8216 06-2559-5554 42
ผกก.สภ.ชุมพวง พ.ต.อ. พัยธ์ยศ พีระยศวริศ 0-4448-7591 08-1983-0022
ผกก.สภ.โชคชัย พ.ต.อ. บุญโปรด ประเสริฐศักด์ิ 0-4449-1367 08-0488-8785 42
ผกก.สภ.โนนไทย พ.ต.อ. อิษฎ์ บุญญะฤทธิ์ 0-4438-1042 08-2869-8444 56
ผกก.สภ.บัวใหญ่ พ.ต.อ. ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ 0-4446-1299 08-1663-3349 49

ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสรรพสิทธิ์  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์กลาง 0-4424-0900  โทรสาร 0-4425-7042
Web Site : www.nmpp.go.th                                   E-mail:                                 IP : 603131



หน้าที ่15

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ างาน [ภายใน] มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.
ผกก.สภ.พิมาย พ.ต.อ. นธีร์ สุคุณา 0-4448-1333 08-9466-6653 55
ผกก.สภ.วังน้ าเขียว พ.ต.อ. พีรพงศ์ ธนโพธิช์ัย 0-4422-8679 08-1977-4449
ผกก.สภ.สีดา พ.ต.อ. เชษฐา เชยชุ่ม 0-4430-3191 08-8582-2642
ผกก.สภ.หนองบุญมาก พ.ต.อ. ธนภัทร เพรชอรุณ 0-4449-0103 09-4263-6644 44
ผกก.สภ.ห้วยแถลง พ.ต.อ. สิทธิพล ทิมสูงเนิน 0-4439-1191 06-3549-4256 52
ผกก.สภ.อุดมทรัพย์ พ.ต.อ. ประชุม แถมกลาง 0-4496-7006 08-1790-4833 น.บ.
ผกก.สภ.เทพารักษ์ พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ 0-4422-7168 09-4950-9141 45
ผกก.สภ.เมืองยาง พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ คงศักด์ิตระกูล 0-4422-9033 06-1449-9545 45
ผกก.สภ.กลางดง พ.ต.อ. อรพล โครตโนนกอก 0-4436-1234 09-9396-2453 กอน.3(นบ.รบ.17)

ผกก.สภ.หมูสี พ.ต.อ. ชูสิทธิ์ หล่อแสง 0-4429-7431 06-4789-5539 52
ผกก.สภ.ขามทะเลสอ พ.ต.อ. วุฒิชัย สุคนธวิท 0-4439-7211 08-9923-7605 41
ผกก.สภ.บ้านเหล่ือม พ.ต.อ. ศิวภาคย์ พวงจันทร์ 0-4438-7090 08-4270-0056 56
ผกก.สภ.หนองสาหร่าย พ.ต.อ. อภิวัชร์ นาทอง 0-4424-9633 08-1685-6243 43
ผกก.สภ.จอหอ พ.ต.อ. คเชนท์ เสตะปุตตะ 0-4437-1545 08-3744-5544 47
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง พ.ต.อ. ด ารงศิลป์ ดวงกลาง  0-4438-5067 08-1265-4306 กอน.9
ผกก.สภ.โนนแดง พ.ต.อ. ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์ 0-4447-5100 08-1879-4344 43
ผกก.สภ.บัวลาย พ.ต.อ. ศรุต จันทร์เกษ 0-4449-5005 08-6318-2989
ผกก.สภ.พระทองค า พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์ 0-4497-2222 06-1789-7451
ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย พ.ต.อ. จรินทร์ จินตพละ 0-4496-4191 08-1578-8599 44
ผกก.สภ.มะเริง พ.ต.อ. สรวิศ เพ็ชรค า 0-4422-0805 08-1925-6358 39
ผกก.สภ.หินดาด พ.ต.อ. กอบชัย สองจันทึก 0-4433-1184 08-9949-3105 40
ผกก.สภ.บ้านปรางค์ พ.ต.อ. อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์ 0-4497-0274 08-9844-6518
ผกก.สภ.บ้านหัน พ.ต.อ. ถึงพร ปานทอง 0-4498-7120 08-1878-6059 42
ผกก.สภ.พลกรัง พ.ต.อ. ทรงวุฒิ ไสยบุญ 0-4491-8600 08-1725-2724 47
สวญ.สภ.กระชอน พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อารยะรังษี 0-4475-4396 08-9627-4035 กอต.2
สวญ.สภ.บ้านหันหัวยทราย พ.ต.ท. อัครพล รัศมี 0-4498-1006 08-9999-3131 52
สวญ.สภ.พลสงคราม พ.ต.ท. สิทธิชัย สุนารักษ์ 0-4436-7191 08-9949-8834 47
สว.สภ.คลองไผ่ พ.ต.ต. ภราดร กลัดนุ่ม 0-4432-3352 08-4112-6641 60
สว.สภ.ดอนแสนสุข พ.ต.ท. กิตติ สอดโคกสูง 0-4496-2120 09-2746-1555 กอน.19
สว.สภ.เมืองพลับพลา พ.ต.ท. ประเสริฐ ฟุง้พิมาย 0-4424-9449 08-5122-7887 61
สว.สภ.สีสุก พ.ต.ท. ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร 0-4424-9666 08-6624-2670 กอน.13
สว.สภ.หนองสรวง พ.ต.ท. พลพิไชย พันธ์อินทร์ 0-4497-3042 09-0185-4023 กอน.2800



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ที่ท างาน [ภายใน] มือถือ รุ่น นรต./น.บ.
ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พล.ต.ต. ฉลอง สุขจนัทร์ 0-4481-1242 08-1815-7737 นรต.37
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. 0-4481-6971
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. 0-4481-6971
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. ธนัญชัย เพียรช่าง 0-4481-6971 08-1855-5333 นรต.46
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ สุขอิ่ม 0-4481-6036 08-5491-9900 นรต.41
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. พิชิต มีแสง 0-4481-6971 08-1812-2475 นรต.49
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. ปราโมทย์ สิมหลวง 0-4481-6971 08-1876-8963 นรต.49
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. พารินท จนัทร์เลิศ 0-4481-6036 06-1194-5541 นรต.52
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. 0-4482-1926
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี 0-4482-1926 08-7964-0909 นบ.
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. 0-4482-1926
ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. นิรันดร์ คิดบรรจง 0-4481-1838 08-6011-3213 นรต.46
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.อ. วัฒนชัย จนัทาทุม 0-4481-7111 08-1877-0046 นรต.46
ผกก.สภ.ภูเขยีว พ.ต.อ. เพิ่มสุข ศิริพละ 0-4486-1765 08-9789-3262 นรต.41
ผกก.สภ.แกง้คร้อ พ.ต.อ. ค าพล โนนุช 0-4488-2877 08-9280-3954 นรต.43
ผกก.สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.อ. รณรงค์ สุรทศ 0-4486-7568 08-0477-7113 นรต.47
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.อ. ชวภณ จนัทเมนชัย 0-4489-7102 06-2547-8245 นรต.54
ผกก.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.อ. พศวีร์ นักฟ้อน 0-4489-1103 08-1966-3887 นรต.40
ผกก.สภ.จตุัรัส พ.ต.อ. อาทิตย์ ฉตัรชัยรัตนเวช 0-4485-1500 [100] 08-4465-6995 นรต.53
ผกก.สภ.หนองบัวแดง พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ 0-4487-2122 08-1971-4748 น.บ.
ผกก.สภ.คอนสาร พ.ต.อ. 0-4487-6686
ผกก.สภ.ซับใหญ่ พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ จนัทรกานตานนท์ 0-4473-1042 08-1879-7506 นรต.43
ผกก.สภ.บ้านแท่น พ.ต.อ. วรวุฒิ เล็กสุนทร 0-4488-7117 08-8594-3130 นรต.53
ผกก.สภ.เทพสถติ พ.ต.อ. เรวัฒน์ ยวงอกัษร 0-4485-7100 09-0880-3874 นรต.39
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.อ. เวชบุตร ชมบุญ 0-4486-9126 08-1879-4560 นรต.48
ผกก.สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.อ. รัชยทุธ ศักด์ิระพี 0-4412-7100 08-7954-7117 นบ.
ผกก.สภ.เนินสง่า พ.ต.อ. วิฑูลย์ ขนุบุญจนัทร์ 0-4485-1248 08-1700-0800 นรต.39
ผกก.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.อ. บุญเลิศ ทองก าเหนิด 0-4482-8222 08-1852-5099 นรต.39
ผกก.สภ.บ้านค่าย พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวออ่น 0-4489-9111 08-1669-7536 นรต.49
ผกก.สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.อ. อรชุน รักสกลุพิวัฒน์ 0-4480-1209 08-1981-1875 นรต.49
ผกก.สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.อ. จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์ 0-4486-9113 08-7956-6165 นรต.42
ผกก.สภ.บ้านเป้า พ.ต.อ. 0-4486-6145
ผกก.สภ.ห้วยยาง พ.ต.อ. สมพร อนิเหลา 0-4487-6225 08-1348-1350 นบ.
ผกก.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.อ. พงศ์ชิต พุ่มชุมพล 0-4480-2285 06-2564-5919 นรต.49

ต ารวจภูธรจังหวดัชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ   ต าบลในเมือง      อ าเภอเมือง     จังหวดัชัยภูมิ   36000
โทรศัพท์กลาง     0-4481-2660      โทรสารกลาง    0-4481-6970

Web site : www.chaiyaphumpolice.com         E - mail : cppp7@hotmail.com



ผกก.สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.อ. คมกฤษณ์ มณีใหญ่ 09-0247-5141 08-9425-9966 นรต.54
สวญ.สภ.หัวทะเล พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ป้องสุธาธาร 0-4410-9787 08-1629-2591 นรต.52
สวญ.สภ.โนนเหม่า พ.ต.ท. ยรรยง ทองใบใหญ่ 0-4419-0783 08-8059-8880 นรต.46
สว.สภ.บ้านเพชร พ.ต.ท. พรชัย แสงศิลา 0-4487-8128 08-5853-4164 นบ.
สว.สภ.บ้านแกง้ พ.ต.ท. หนูรักษ์ วงค์จ าปา 0-4405-6509 08-7942-8778 นบ.
สว.สภ.หนองสังข ์   ร.ต.อ. กติตินันท์ พ่วงมาลี 0-4488-2213 09-0734-9959 นบ.
สว.สภ.ช่องสามหมอ  พ.ต.ท. ภราดร กลัดนุม่ 0-4488-2607 08-4112-6641 นรต.60



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ ำงำน [ภำยใน] มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.

ผบก. พล.ต.ต. รุทธพล เนาวรัตน์ 0-4461-2311 09-8559-9914 40
รอง ผบก. พ.ต.อ. -
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปริญญา พรเดชาพิพัฒ - 08-4888-8840 48
รอง ผบก. พ.ต.อ. ก้องชาติ เล้ียงสมทรัพย์ - 09-4502-5987 53
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล - 08-3100-7595 น.บ.
รอง ผบก. พ.ต.อ. -
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิรันดร์ แก้วอิน - 08-1876-3409 ศศ.บ.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.บร. พ.ต.อ. สมนึก เจียมจังหรีด - 08-1967-8852 น.บ.
ผกก.สืบสวน ภ.จว.บร. พ.ต.อ. สาธิต สถิตถาวร 0-4462-1641 08-1842-5737 ร.บ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. ประกิจ เหลืองวิลัย 0-4461-2511 08-1876-6643 ร.บ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. บัญชา ศรีอนันต์ 0-4461-2511 08-6622-0693 40
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. มนัสวุฒิ บรรยงค์ 0-4461-2511 09-0272-5252 52
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ 0-4461-2240 08-9716-5995 57
ผกก.สภ.นางรอง พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ ศรีเสริม 0-4463-1555 08-1983-3607 52
ผกก.สภ.ประโคนชัย พ.ต.อ. เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร 0-4467-1486 08-1266-3450 50
ผกก.สภ.พุทไธสง พ.ต.อ. สมยศ พืน้ชัยภูมิ 0-4465-5430 08-1977-8958 น.บ.

ผกก.สภ.ล าปลายมาศ พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ 0-4466-1211 08-6873-6195 43

ผกก.สภ.สตึก พ.ต.อ. วชิรวิทย์ วรรณธาณี 0-4468-1181 06-3759-8585 53
ผกก.กระสัง พ.ต.อ. วิษณุ อาภรณ์พงษ์ 0-4469-1318 08-7673-4444 น.บ.
ผกก.สภ.ละหานทราย พ.ต.อ. ด ารงศักด์ิ เติมสุข 0-4464-9006 08-8348-5188 น.บ.
ผกก.สภ.บ้านกรวด พ.ต.อ. กัมพล วงษ์สงวน 0-4467-9070 06-2235-9894 54
ผกก.สภ.หนองกี่ พ.ต.อ. ยุทธนา ไตรทิพย์  0-4464-1200 09-0613-6005 52
ผกก.สภ.คูเมือง พ.ต.อ. อัษฎไณย ป้องกัน 0-4469-9115 09-0245-4549 46
ผกก.สภ.นาโพธิ์ พ.ต.อ. บุญธรรม สมบูรณ์ 0-4462-9363 08-6028-3978 41
ผกก.สภ.หนองหงส์ พ.ต.อ. สง่า ทางธรรม 0-4466-9100 06-1148-8828 50
ผกก.สภ.ปะค า พ.ต.อ. จุลฑิตย์ กิตติรงค์ 0-4464-6055 08-1966-0957 41
ผกก.สภ.ห้วยราช พ.ต.อ. ประดิษฐ์ ทะประสิทธิจ์ิตต์ 0-4469-6014 08-1828-8277 น.บ.

ผกก.สภ.พลับพลาชัย พ.ต.อ. พงศ์ยุทธ์ แก้วดอนรี 0-4460-8088 08-9862-6095 43

ผกก.สภ.โนนสุวรรณ พ.ต.อ. วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์ 0-4460-7186 09-1043-5102 49

ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ Buri Ram Provincial Police
ถนนจิระ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จว.บุรีรัมย์  31000

โทรศัพท์กลาง   0-4461-2123    โทรสารกลาง  0-4461-1199
 Web Site:    www.buriram.police.go.th    อีเมล buriram@royalthaipolice.go.th



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ ำงำน [ภำยใน] มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.

ผกก.สภ.โนนดินแดง พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา 0-4460-6250 08-9978-2691 49
ผกก.สภ.ช านิ พ.ต.อ. พงศธร โสกูล 0-4460-9091 08-1879-9389 น.บ.
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อ. มานิตย์ สร้อยจิตร 0-4462-8171 08-1066-3637 57
ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ พ.ต.อ. สุเอก ฉินธนทรัพย์ 0-4461-0972 08-1311-6017 น.บ.
ผกก.สภ.บ้านด่าน พ.ต.อ. 0-4466-4016
ผกก.แคนดง พ.ต.อ. ฐิตินันท์ วรรณสาร 0-4419-3066 08-9844-2812 น.บ.
ผกก.สภ.ทะเมนชัย พ.ต.อ. สยาม เกียรติบรรจง 0-4418-7112 09-8485-8000 54
ผกก.สภ.หนองสองห้อง พ.ต.อ. อนันต์ ทองบรรเทิง 0-4418-4201 08-7810-6356 56
ผกก.สภ.ล าดวน พ.ต.อ. ธรรมธรรม์ วันสุข  0-4469-1982 08-0365-1045 45
ผกก.สภ.บ้านบัว พ.ต.อ. ญาณะธัช ชัยพชรโชติ 0-4463-4958 08-4265-1591 52
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ พ.ต.ท. ยุทธพล บุษบา 0-4465-9081 06-4516-3989 56
สวญ.สภ.โคกกระชาย พ.ต.ท. นันทสิทธิ์ เล่งน้อย 0-4466-6174 08-8377-8899 52
สวญ.สภ.ถาวร พ.ต.ท. ชาญชัย ปุราทะกา 0-4419-2157 06-1127-7997 56
สวญ.ชุมแสง พ.ต.ท. สมโภชน์ ทิพยวัลย์ 0-4463-4850 09-4178-7519 57
สว.สภ.หนองไม้งาม พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ปานแดง 0-4467-9989 08-3935-1953 ศศ.บ.
สว.สภ.โนนเจริญ พ.ต.ท. ประสงค์  สุมหิรัมย์ 0-4466-6632 09-1834-5236 น.บ.ท.
สว.สภ.หนองไทร พ.ต.ท. วิเชียร พรหนองแสน 0-4463-4921 08-1790-5317 น.บ.



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ างาน [ภายใน] มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.
ผบก. พล.ต.ต. อิทธิพล นาคค า 0-4571-1683 08-4288-0008 43 

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. นิพล บุญเกิด - 09-7446-4646 46

รอง.ผบก. พ.ต.อ.

รอง ผบก. พ.ต.อ. วันลภย์ เนตรถาวร - 08-1700-6565 41
รอง ผบก. พ.ต.อ. เศวก โพนทัน - 08-6262-7999 45
รอง ผบก. พ.ต.อ. สานิตย์   ไชยสถิตย์ - 08-7691-9191 51
รอง.ผบก. พ.ต.อ. ภควัต ธรรมดี - 08-1809-0669 37
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยส. พ.ต.อ. วีรพล เจริญวิศาล 0-4571-1684 08-1805-0800 น.บ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยส.   พ.ต.อ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยส.   พ.ต.อ.

ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.ยส. พ.ต.อ. ธนะพัฒน์ พานประทีป 0-4572-5181 08-8287-8878 46
ผกก.สภ.เมืองยโสธร พ.ต.อ. มังกร กวีกรณ์ 0-4481-7112 09-3562-3989 น.บ.

ผกก.สภ.กุดชุม พ.ต.อ.

ผกก.สภ.ค าเขื่อนแก้ว พ.ต.อ.   สงบ พิมพ์มลัย  0-4579-1190 08-1545-6664 น.บ.
ผกก.สภ.มหาชนะชัย พ.ต.อ. คมเพชร ศรีเมืองคุณ 0-4579-9093-4 08-4789-4561 45

ผกก.สภ.ค้อวัง พ.ต.อ. ปัญญา มงคลการ 0-4579-7060 08-9721-9068 น.บ.

ผกก.สภ.เลิงนกทา พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์ 0-4578-1286 09-8185-1292 40

ผกก.สภ.ป่าต้ิว พ.ต.อ.

ผกก.สภ.ทรายมูล พ.ต.อ. ณัฏฐพล ด ารงค์วัชรศักด์ิ 0-4578-7050 08-9843-1321 44

ผกก.สภ.ไทยเจริญ พ.ต.อ. ศักดา ขวัญบุญจันทร์ 0-4571-8138 08-9844-2481 37

สวญ.สภ.ค าผักกูด พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล 0-4597-9893 09-8192-0995 10

สว.สภ.บึงแก พ.ต.ท. อ านาจ ล าดวน  0-4575-6651  08-9846-2162 รปศ.

หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน 0-45-711-684

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-5580-1678

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล ร.ต.อ.วิรัช สติมั่น

ต าแหน่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

สังกัด ภ.จว.ยโสธร

E -Mail :  -

ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง จังหวัดยโสธร  35000

โทรศัพท์กลาง 0-4571-1684        โทรสารกลาง 0-4571-1681

 Web Site: www.policeyasothon.com        อีเมล: ccocyaso@gmail.com

เจ้าหน้าทีจ่ัดส่งข้อมูล



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ างาน [ภายใน] มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.
ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พล.ต.ต สันติ เหล่าประทาย 0-4561-2887 08-1999-6278 น.บ.

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล 08-8071-6168 46

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. อัทธชนม์ ช่วงงาม 09-5519-5498 48

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล 08-1389-8990 41

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ชยากร เทศะบ ารุง 0-4569-1573 08-9846-1236 41

ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. กฤษณ์ พรมดี 0-4562-2906 08-1645-8190 น.บ.

ผกก.ฝอ. พ.ต.อ. อนุการ  ธรรมวิจารณ์ 09-7242-3726 42

ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.อ. เทพพิทักษ์ แสงกล้า 0-4561-2732 08-1804-2005 น.บ.

ผกก.สภ.ยางชุมนัอย พ.ต.อ. ขวัญเมือง โกสุมา 0-4568-7059 08-1760-4058 40

ผกก.สภ.กันทรารมย์ พ.ต.อ. นิลกาฬ พรศักด์ิ 0-4565-1258 08-0480-6878
ผกก.สภ.กันทรลักษ์ พ.ต.อ. นรินทร์ บุพตา 0-4566-1423 09-8951-9351 50
ผกก.สภ.ราษีไศล พ.ต.อ. ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี 0-4568-1240 08-7879-5999 48
ผกก.สภ.ขุขันธ์ พ.ต.อ. พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง 0-4567-1009 08-8595-0486 39
ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย พ.ต.อ. สวัสด์ิ ศรีเกษม 0-4569-1573 06-3761-6974 41
ผกก.สภ.ขุนหาญ พ.ต.อ. พฤทธิ์ บุญปก 0-4567-9015 06-4995-3536 46
ผกก.สภ.ปรางค์กู่ 0-4569-7098
ผกก.สภ.ไพรบึง พ.ต.อ. จาตุรนต์ ตระกูลปาน 0-4567-5018 08-9630-3838 38
ผกก.สภ.ห้วยทับทัน พ.ต.อ. ทินกร เดชาเลิศ 0-4569-9089 08-4456-3591 น.บ.
ผกก.สภ.โนนคูณ พ.ต.อ. ธวัชชัย แก้วเบ้า 0-4565-9018 08-1070-5580 45
ผกก.สภ.บึงบูรพ์ 0-4568-9064
ผกก.สภ.ศรีรัตนะ พ.ต.อ. นพดล ทุนทวีศีลศักด์ิ 0-4567-7018 08-1879-0799 44
ผกก.สภ.น้ าเกล้ียง พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ 0-4560-9041 08-9424-0347
ผกก.สภ.วังหิน พ.ต.อ. อิทธิโชติ ไชยมงคล 0-4560-6092 09-6356-9635 51
ผกก.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.อ. กริชติศักด์ิ สิงห์วิบูลย์ 0-4560-8148 08-1572-0126 39
ผกก.สภ.เมืองจันทร์ 0-4560-3070
ผกก.สภ.เบญจลักษ์ พ.ต.อ. วสิราวิชญ์ นวมดี 0-4560-5155 08-7389-5665 38

ต ารวจภธูรจงัหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา  ต าบลเมืองเหนือ  อ าเภอเมือง จงัหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์กลาง 0-4561-1555  โทรสารกลาง 0-4561-1444

 Web Site: www Sisaket policego.th    อีเมล : ssk.police @ hotmail co.th          



ผกก.สภ.พยุห์ พ.ต.อ. บัญญัติ ทัง่กลาง 0-4560-7128 08-1718-6322 38
ผกก.สภ.โพธิศ์รีสุวรรณ พ.ต.อ. สุชาติ ละลี 0-4560-4052 09-5494-9028 37
ผกก.สภ.ศิลาลาด พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ 0-4566-8191 09-8782-8932 52
ผกก.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.อ. เดชนิวัฒน์ สมสุไทย 0-4581-4287 08-9845-9505 44
ผกก.สภ.กันทรอม พ.ต.อ. ชัชชัย ส าเนียง 0-4566-5226 08-4123-9393 52
ผกก.สภ.บ้านโดนเอาว์ 0-4582-6027
ผกก.สภ.บึงมะลู พ.ต.อ. อนุภาพ วิศรัมวัน 0-4592-4651 08-1828-0176 46
ผกก.สภ.ไพร พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ โพธิก์ราน 0-4592-1025 06-2431-6377 43
สว.สภ.กุดเสลา พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร 0-4582-1154 09-3408-5502 56
สวญ.สภ.จะกง พ.ต.ท. สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์ 0-4561-2732 08-1879-8468 37
สว.สภ.โพนเขวา พ.ต.ท. วุฒิศักด์ิ โภคทรัพย์ 0-4569-0112 06-3765-1515 60
สว.สภ.หนองไฮ พ.ต.ท. เจษฎาพงค์ ทองแก้วรพิพงษ์ 0-4581-1500 09-3969-4146 61
สว.สภ.ตูม พ.ต.ท. สุวรรณ์โชติ พันธุศ์รี 0-4592-3768 09-6356-4246 63

ยศ ฃ่ือ  ชื่อสกุล ร.ต.อ.วีระ  จันทร์เพ็ง
ต าแหน่ง. รอง สวป.ฯ ปรก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
สังกัด  ภ.จว.ศรีสะเกษ.
หมายเลขดทรศัพท์ทีท่ างาน. 0-456-1155
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-5603-9607
วันทีส่่ง 4 ตุลาคม 2564

        เจ้าหน้าทีจ่ัดส่งข้อมูล



หน้าที่ 23

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ ำงำน(ภำยใน) มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.

ผบก. พล.ต.ต. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล 0-4451-1486 08-1876-3535 40

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุจริต ปาณเล็ก  - 08-6872-1611 43

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม  - 09-3445-1955 43

รอง ผบก. พ.ต.อ. ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์  - 06-1449-4455 45

รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์  - 09-4964-1521 42

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธุ์  - 08-1999-2040 39

รอง ผบก. พ.ต.อ. ธรรมนูญ ฉิมวงษ์  - 08-1877-4428 44

ผกก.ฝอ.ภ.จว.สร. พ.ต.อ. ศิลป ไกยราช 0-4451-2515 08-6415-4619 นบ.

ผกก.สืบสวน ภ.จว.สร. พ.ต.อ. สรกฤช พันธ์ศรี 0-4451-2516 08-3375-1357 52

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. โกวิทย์ สืบเหล่า 0-4451-8387 09-3325-9145

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ สุขเพิม่ 0-4451-2513 08-1839-3593

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ สกุลเดช 0-4451-2513 08-8107-6181

ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ พ.ต.อ. กฤติเดช วิรัชกิจ 0-4451-1007 09-2351-6289 40

สวญ.สภ.เพีย้ราม อ.เมือง พ.ต.ท อิทธินพ บัวเผ่ือน 08-8320-9105 09-4666-5391

ผกก.สภ.เมืองที 0-4451-4423 เกษียณ

ผกก.เทนมีย์ พ.ต.อ. คารม บุญสด 0-4451-3217 06-2892-6539 46

ผกก.สภ.สวาย พ.ต.อ. จิตรกร ชาวนา 0-4451-4196  09-4469-9491

ผกก.สภ.สังขะ พ.ต.อ. ธนัท แสงตันชัย 0-4457-1241 08-1816-3504

ผกก.สภ.ดม 0-4455-8705 เกษียณ

ผกก.สภ.ปราสาท พ.ต.อ. น าชัย ศรีเวียง 0-4455-1252 08-1739-7478

ผกก.สภ.โชคนาสาม พ.ต.อ. สุโชค ผู้มีโชคชัย 08-6460-6390 09-5653-5453 56
ผกก.สภ.ทุง่มน พ.ต.อ. สินธุ ชั้นไพบูลย์ 08-6460-7331 09-6415-9966

สวญ.สภ.ทมอ พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์ 0-4455-8846 08-2132-3854 54

ผกก.สภ.ชุมพลบุรี พ.ต.อ. อนิวรรตน์ สุรินทร์วงศ์ 0-4459-6079 06-1554-5356 54

สวญ.สภ.เมืองบัว พ.ต.ท. เสรี คงยืนยง 06-4439-6516 09-8987-9456 41

ผกก.สภ.ท่าตูม พ.ต.อ. สุรจิตร์ วิวรรธน์สมบัติ 0-4459-1113 06-2901-4994

ผกก.สภ.กระโพ พ.ต.อ. พิเชษฐ์ จันทรัตน์ 0-4414-5061 08-1918-0662 49

ผกก.สภ.กาบเชิง พ.ต.อ. จุลฑะ จันทน 0-4455-9042 08-7917-5854 54

ต ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

516/1 ถนนหลักเมอืง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์กลำง 0-4451-1386   โทรสำร 0-4451-2512

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



หน้าที่ 24

สว.สภ.แนงมุด พ.ต.ท. ยอดชาย จ านงประโคน 08-0168-8808 08-8584-5061 61

ผกก.ล าดวน พ.ต.อ. นคร  ภูรั่ตน์ 0-4454-1100 08-9114-0298 46

ผกก.สภ.บัวเชด พ.ต.อ. ภัทราวุธ สีหะ 0-4457-9027 08-1717-9778 51

สวญ.สภ.สะเดา พ.ต.ท. สุรัตน์ คลายทุกข์ 06-5121-3502 08-1473-2111 49

ผกก.สภ.ศีขรภูมิ พ.ต.อ. ภัทรพล โพธิอะ 0-4456-1248 09-6987-4959

สว.สภ.บ้านหนองจอก พ.ต.ท. เสฏฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์ 08-8365-9233 09-9145-3598

ผกก.สภ.รัตนบุรี พ.ต.อ. ยศวัจน์ งามสง่า 0-4459-9228 08-5678-9519 46
สวญ.สภ.ดอนแรด พ.ต.ท. วรพงศ์ มดทอง 0-4459-9042 09-4514-6541 46

ผกก.สภ.จอมพระ พ.ต.อ. ยศศักด์ิ โพธิสุ์วรรณ 0-4458-1136 08-7445-0453 41

สวญ.สภ.เมืองลีง พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง 0-4457-6090 09-3329-1919 47
ผกก.สภ.ส าโรงทาบ พ.ต.อ. ทวีพงษ์ โพธิจ์ิ๋ว 0-4456-9126 09-3359-8224 49

ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ พ.ต.อ. อดิศักด์ิ จันทร์สอน 0-4458-2210 09-5950-6024 41

สภ.ตากูก พ.ต.ท. สมพงษ์ วงศ์อินตา 0-4458-2200 08-7214-9955

ผกก.สภ.พนมดงรัก พ.ต.อ. สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล 0-4450-8100 08-1810-1154

ผกก.สภ.ศรีณรงค์ พ.ต.อ. วันสุข พิศวง 0-4450-9077 08-6725-1188

ผกก.สภ.โนนนารายณ์ พ.ต.อ. สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักด์ิ 0-4414-4555 09-3953-5939 43

ผกก.สภ.สนม พ.ต.อ. พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ 0-4458-9049 09-1992-6955 46

             ตรวจแล้วถูกต้อง

      ( ทวีศักด์ิ  อินทรก าแหง )

 

                พ.ต.ท.

           สว.ฝอ.(ทส.)ภ.จว.สุรินทร์



พืน้ฐาน เคล่ือนที่
ผบก. พล.ต.ต. ประสงค์ เรืองเดช 0-4551-2012 08-1876-6743
รอง.ผบก. พ.ต.อ. สาโรช ขวัญบุญจันทร์   - 08-9666-9241
รอง.ผบก. พ.ต.อ. สุริยา นาคแก้ว   - 09-2252-2555
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยพร พงษ์ศักด์ิ   - 06-4235-5152
รอง.ผบก. พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม   - 08-1976-5850
รอง.ผบก. พ.ต.อ. สุขสันต์ ไตรทิพย์   - 08-1600-9089

ผกก.ฝอ.ภ.จว. 0-4545-1922 ว่าง(เกษียณ)

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ 0-4545-1900 06-6156-9699
ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. นิยม สีหาวัฒน์ 0-4545-1900 09-2894-6469

ผกก.กก.สืบสวน พ.ต.อ. อรรถพร สุริยเลิศ 0-4545 -1915 08-2745-4545

ผกก. พ.ต.อ. กฤตยา เลาประสพวัฒนา 045-512007 08-1314-1091

ผกก. พ.ต.อ. สุทธกาญจน์ ฟักทอง 0-4546-5234 08-7707-4139

ผกก. พ.ต.อ. ชัชนันต์ พรบุตร 0-4554-7227 08-4826-4224

ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี 045-525-829 09-1020-1310

ผกก. พ.ต.อ. ทิพดล ส าราญร่ืน 0-4546-1123 08-1999-9233

โทรศัพท์กลาง 045-525-829  โทรสารกลาง 045-525-829   

สภ.เสนางคนิคม   เลขที ่191 หมู่ 3 ถนนดอนหวาย-นาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จว.อ านาจเจริญ 37290
โทรศัพท์กลาง 0-4546-1123  โทรสาร 0-4546-1123  

สภ.พนา    เลขที ่195 ม.1 ถ.อุปชิต ต.พระเหลา อ.พนา จว.อ านาจเจริญ 37180
โทรศัพท์กลาง 0-45463034  โทรสารกลาง  0-45463033 

สภ.ปทุมราชวงศา  เลขที ่258 หมู่ที ่3  ถนนอรุณประเสริฐ ต.นาหว้า  อปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ  37110
โทรศัพท์กลาง 0-4546-5234  โทรสาร 0-4546-5235  

สภ.ลืออ านาจ   ม.6 ถนนชยางกูร ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จว.อ านาจเจริญ 37120
โทรศัพท์กลาง 0-4554-7227 โทรสารกลาง 0-4554-7227 

สภ.หัวตพาน     เลขที ่237  ม.7 ต.รัตนวารี  อ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ 37240

ฝ่ายอ านวยการ       โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013       โทรสารกลาง 0-4545-1587

กลุ่มงานสอบสวน    โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013   โทรสารกลาง 0-4545-1587

กองก ากับการสืบสวน     โทรศัพท์กลาง 0-4545 -1915  โทรสารกลาง  0-4545-1587

สภ.เมอืงอ านาจเจริญ   เลขที ่456 หมู่ 6 ถ.ชยางกูร ต.บุง่ อ.เมือง จว.อ านาจเจริญ 37000
โทรศัพท์กลาง 0-4551-2007   โทรสารกลาง 0-4551-2007  

ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการต ารวจในสังกัด

ขอ้มลูหมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจระดบั ผกก. และ หน.สภ.ขึ้นไป
ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ

482 หมู่ 12 ถนนชยางกูร ต าบลบุง่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 37000
โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013       โทรสารกลาง 0 -4551-1456 

เว็บไซด์: http://www.amnatcharoenpolice.com อีเมล: amnatcharoen@rayalthaipolice.go.th IP: 603297



ผกก.สภ. พ.ต.อ. วรวทิย์ สีมาพล 0-4546-3034 08-3722-6097

ผกก. พ.ต.อ.  นิติธร แสงย้อย 0-4546-6005 08-9280-7141

ผกก. พ.ต.อ. นพดล พินิจอักษร 0-4554-0433 081-725-0961

สวญ. พ.ต.ท. ภชุงค์ ค ารังษี 0-4552-5949 09-6998-1095

สว.สภ. พ.ต.ท. ทวีวัฒน์ บัวศรี 0-4552-5600 09-4639-0146
                   ผู้ตรวจสอบข้อมูล                        เจ้าหน้าทีจ่ัดส่งข้อมูล
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล พ.ต.ท. เอกบดินทร์ โครตมุงคุณ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล  พ.ต.ท.สุเทพ พวงศรี 
ต าแหน่ง สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ ต าแหน่ง สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
สังกัด ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ สังกัด ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน 0-4545-1935 หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน 0-4551-2013
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-5621-3727 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-7262-1877
E-mail acr.amnatcharoen@gmail.com E-mail : vt.polce@gmail.com

 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
     พ.ต.ท.หญิง
                  (ลัดดาวรรณ  ไทยเอื้อ)
            รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ

โทรศัพท์กลาง 0-4552-5949  โทรสารกลาง 0-4552-5949  

สภ.โพนทอง  เลขที ่ 214 หมู่ 9  ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จว.อ านาจเจริญ 37290
โทรศัพท์กลาง 0-4552-5600  โทรสารกลาง 0-4552-5600  

สภ.ชานุมาน   เลขที่ 189 หมู่ 5 ถ.สุวรรณประศาสน์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จว.อ านาจเจริญ 37210
โทรศัพท์กลาง 0-4546-6005 โทรสารกลาง 0-4546-6108 

สภ.น้ าปลีก     เลขที ่236 หมู่ที ่9 ถนนศรีมงคล ต.น้ าปลีก อ.เมือง จว.อ านาจเจริญ  37000
โทรศัพท์กลาง 0-4554-0431  โทรสารกลาง 0-4554-0433 

สภ.ปลาค้าว   เลขที ่187 หม่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จว.อ านาจเจริญ



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ทีท่ างาน(ภายใน) มอืถือ รุ่น นรต./น.บ.

ผบก. พล.ต.ต. สถาพร เอมโอษฐ์ 0-4524-5340 08-0915-3946 46

รอง ผบก. พ.ต.อ. 0-4524-5342

รอง ผบก. พ.ต.อ. 0-4524-5342

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัชวาลย์  แก้วจันดี 0-4524-5342 08-1789-4779 41

รอง ผบก. พ.ต.อ. 0-4524-5342

รอง ผบก. พ.ต.อ. กิตติ กองแสงศรี 0-4524-5342 08-1266-0222 40

รอง ผบก. พ.ต.อ. อดิเทพ พิชาดุลย์ 0-4524-5342 08-1911-1190 42

ผกก.ฝอ.ภ.จว.อบ. พ.ต.อ. สายชล สง่าเขียว 0-4524-5341 08-1067-4400 น.บ.

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ชุมพล  โพธิศิ์ริ 0-4524-5353 08-6876-6464 น.บ.

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. พิเชษฐ์  แสนทวีสุข  0-4524-5353 08-1876-1714 น.บ.

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. กิตติศักด์ิ แสงเทพ 0-4524-5353 08-1955-5613 น.บ.

ผกก.สืบสวน ภ.จว.อบ. พ.ต.อ. ชาญชัย อินนรา 0-4525-4713 08-5208-2992 52
ผกก.สภ.เมอืงอบุลราชธานี พ.ต.อ. ธนาพันธ์ ผดุงการ 0-4525-5112 08-4556-5935 50
ผกก.สภ.กุดข้าวปุน้ พ.ต.อ. เดชา มีคุณ 0-4548-4023 08-1877-9658 น.บ.
ผกก.สภ.เขมราฐ พ.ต.อ. ชัยกฤต โชติวรรณ 0-4549-1175 09-1551-5365 45
ผกก.สภ.เขื่องใน พ.ต.อ. สุรวิทย์ โยนจอหอ 0-4539-1127 08-1867-2138 น.บ.
ผกก.สภ.โขงเจียม พ.ต.อ. ประกร นามศรี 0-4535-1023 08-6619-7001 53
ผกก.สภ.ช่องเม็ก พ.ต.อ. บุรภัช บุรีภักดี 0-4521-0941 09-4524-8887 44
ผกก.สภ.ดอนมดแดง พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ สุทธิพันธ์ 0-4530-8022 08-1563-1111 37
ผกก.สภ.เดชอุดม พ.ต.อ. วีรพันธ์ นาคสุข 0-4536-1161 08-4606-6166 49
ผกก.สภ.ตระการพืชผล พ.ต.อ. บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ 0-4548-1204 08-1976-3257 40
ผกก.สภ.ตาลสุม พ.ต.อ. ธัชพงศ์ พรหมมา 0-4542-7022 08-1955-3058 น.บ.
ผกก.สภ.ทุง่ศรีอุดม พ.ต.อ. พรศักด์ิ เหลือนาค 0-4530-7000 08-9844-5141 40
ผกก.สภ.นาจะหลวย พ.ต.อ. อดุลย์ สุร าไพ 0-4537-9107 06-5391-5178 48
ผกก.สภ.นาตาล พ.ต.อ. รัชพล เสริมศรัณย์ 0-4530-5085 08-7788-8293 ร.บ.
ผกก.สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก) พ.ต.อ. อุทัย ปุชิน 0-4587-0228 08-6878-3064 น.บ.
ผกก.สภ.นาโพธิ ์(พิบูล) พ.ต.อ. สมเกียรติ สีมาคุปต์ 0-4538-4033 08-1908-8554 น.บ.
ผกก.สภ.นาเยีย พ.ต.อ. อภิชาติ สุขเลิศ 0-4530-6000 08-1966-0272 40

ต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  Ubonratchathani Provincial Police

ถนนสรรพสิทธิ์  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์กลาง 0-4524-5345  โทรสาร 0-4525-4233

Web Site : www.policeubon.go.th    E-mail : ubonpoliceq51@hotmail.com  IP:603308   LINE ID : Polubon



ผกก.สภ.น้ าขุ่น พ.ต.อ. สมชาติ ศรีมงคล 0-4586-4656 09-0364-1890 40
ผกก.สภ.น้ ายืน พ.ต.อ. สุพจน์ จงอุตส่าห์ 0-4537-1107 09-2969-2891 49
ผกก.สภ.โนนกุง พ.ต.อ. ไพฑูรย์ ศรีวิลัย 0-4586-2421 08-5110-4196 น.บ.
ผกก.สภ.บุณฑริก พ.ต.อ. ศาสตรา นันชนะ 0-4537-6181 08-9581-2782 น.บ.
ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ ศรีบุตตะ 0-4544-1153 06-2395-4789 44
ผกก.สภ.โพธิไ์ทร พ.ต.อ. เฉลิมพล โพทิพยวงศ์ 0-4549-6040 08-1660-0069 40
ผกก.สภ.ม่วงเฒ่า พ.ต.อ. อลงกรณ์ สนุกพันธ์ 0-4521-9072 08-1955-1551 52
ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ พ.ต.อ. คนองฤทธิ์ ดาราช 0-4548-9126 08-5497-1594 56
ผกก.สภ.วารินช าราบ พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน 0-4532-1215 08-4115-4047 39
ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม่ พ.ต.อ. สิริพงษ์ เพ็งแจ่ม 0-4539-9081 08-8353-3753 53
ผกก.สภ.สว่างวีระวงศ์ พ.ต.อ. จุมพล สุวนาม 0-4585-2300 06-1965-6566 40
ผกก.สภ.ส าโรง พ.ต.อ. ศุภมิตร สุขเจริญ 0-4530-3102 09-2354-2424 40
ผกก.สภ.สิรินธร พ.ต.อ. กวีพงษ์ ชลการ 0-4536-6188 08-1062-3111 54
ผกก.สภ.ห้วยขะยุง พ.ต.อ. ปริญญา หันไชยุงวา 0-4543-1091 08-3382-7878 น.บ.
ผกก.สภ.ห้วยข่า พ.ต.อ. กิตติพงศ์ กฤษณสุวรรณ 0-4586-8225 09-3498-9593 43
ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพิม่ 0-4530-4122 08-1760-4234 น.บ.
สว.สภ.เอือดใหญ่ พ.ต.ท. โกศล ยะฮาด 0-4534-6045 08-2861-1324 น.บ.
สว.สภ.หนามแท่ง  พ.ต.ต. ทศนาท  อาศนะ 0-4538-1025 08-1966-3916 61
สว.สภ.โคกจาน พ.ต.ท. ยุทธนา กิติชัยชนานนท์ 0-4529-6053 08-6549-9492 61
สว.สภ.คันไร่ พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ 0-4584-9217 08-1266-3559 54

หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน 0-4524-5345 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-7158-0815

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล พ.ต.ท.วุฒิ  ลาผ่าน
ต าแหน่ง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
สังกัด ภ.จว.อุบลราชธานี

E -Mail :  -

เจ้าหน้าทีจ่ัดส่งข้อมูล


