
 หนา้ที ่1

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พล.ต.ต. ฉลอง สุขจันทร์ 0-4481-1242 08-1815-7737

รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. สมบัติ หงษ์ทอง 0-4481-6971 08-1343-3001

รอง.ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. ธนัญชัย เพียรช่าง 0-4481-6971 08-1855-5333

รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ สุขอ่ิม 0-4481-6036 08-5491-9900

รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. พิชิต มีแสง 0-4481-6971 08-1812-2475

รอง.ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. ปราโมทย์ สิมหลวง 0-4481-6971 08-1876-8963

รอง.ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. เชษฐา เชยชุ่ม 0-4481-6971 08-8582-2642

ฝ่ำยอ ำนวยกำร  โทรศัพท์กลำง  0-4481-6036      โทรสำรกลำง    -

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. พารินท จันทร์เลิศ 0-4481-6036 06-1194-5541

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย 0-4481-6036 09-1708-5888

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท.หญิง เข็มทอง มณีรัตนรังสี 0-4481-6973 09-5269-4961

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. ชัยยันต์ เพชรโกมล 0-4481-6972 09-4286-2396

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 1) พ.ต.ท. โกวิทย์ พุดซาค า 0-4482-1921 09-2835-6064

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 2) พ.ต.ท. สุราษ แก้ววังปา 0-4482-1922 08-7008-4645

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 3) พ.ต.ท. สันติชาติ โทนสูงเนิน 0-4482-1920 08-1899-0397

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 4) พ.ต.ต. อุทัย หงษ์วิเศษ 0-4481-6972 09-1014-0380

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 5) พ.ต.ต.หญิง ศรัณยา คุณช่ืน 0-4482-1923 08-8580-7096

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 6) ร.ต.อ. อดิศร รักโคตร 0-44816-973 08-7476-6998

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(งาน 7) พ.ต.ท. ยุทธนา หวานแก้ว 0-4481-1533 09-0953-4722

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ (จิตอาสา) ร.ต.อ. สุรพล ดลประสิทธ์ิ 0-44816-973 09-3783-5246

กลุ่มงำนสอบสวน   โทรศัพท์กลาง 0-4482-1926  โทรสารกลาง  -

ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี 0-4482-1926 08-7964-0909

ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. สมพร อินเหลา 0-4482-1926 08-1348-1350

ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. นิธิศ จารุกมลสุข 0-4482-1926 08-1345-4644

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ. วรวรรธน์ ขันธ์เครือ 0-4481-1838 06-4959-3554

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ถนอมสิน 0-4481-1838 08-1725-7954

กองก ำกับกำรสืบสวน  ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ   โทรศัพท์กลาง 0-4481-1838  โทรสาร  0-4482-1925

ต ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  Chaiyaphum Provincial Police

ถนนบรรณำกำร   ต ำบลในเมือง      อ ำเภอเมือง     จังหวัดชัยภูมิ   36000
โทรศัพท์กลำง     0-4481-2660      โทรสำรกลำง    0-4481-6970
Web site : www.chaiyaphumpolice.com         E - mail : cppp7@hotmail.com



 หนา้ที ่2

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์ 0-4481-1838 08-6246-9222

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. สุเทพ นาจะหม่ืน 0-4481-1838 09-3326-1700

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. วันชัย สมเทพ 0-4481-1838 08-1480-5909

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. จิระศักด์ิ บุราณ 0-4481-1838 06-2243-9299

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. นคร ทิพย์โสต 0-4481-1838 08-7959-3779

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ป่ินทอง 0-4481-1838 09-8787-9365

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.อ. สมิต นันท์นฤมิตร 0-4481-7111 09-5365-1812

รอง ผกก.(ป.) สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. เกณฑ์ชยะ สกลชัย 0-4481-7111 08-1750-9742

รอง ผกก.(สส.) สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. จักรภพ ศรีหนา 0-4481-7111 08-1110-2999

รอง ผกก.(จร.) สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. ศุภชัย บุญแย้มวงศ์ 0-4481-7111 08-1644-4133

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิพ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ใจสบาย 0-4481-7111 08-1879-7593

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิพ.ต.ท. ชาญ จูงกระโทก 0-4481-7111 09-6806-7887

สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. ชาญวิทย์ กิตติเมธาวี 0-4481-7111 08-6656-8347

สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. กรุณา ปะบุญเรือง 0-4481-7111 08-3129-0840

สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. นราเทพ พองชัยภูมิ 0-4481-7111 08-3747-6688

สว.อก.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ต. สมันฎ์ แพทย์ชีพ 0-4481-7111 08-1986-6635

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. จิตติพัฒน์ ค ารังศรี 0-4481-7111 09-3287-4153

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ ร.ต.อ. วริศร์ เศษวิกา 0-4481-7111 09-1862-9759

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. สมชาย รัตนวิชัย 0-4481-7111 08-1063-5149

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท. ศิริ จันดีศรี 0-4481-7111 08-7451-7642

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.ภูเขียว พ.ต.อ. สราวุฒิ พสิษฐ์ธุวานนท์ 0-4486-1765 08-3592-8889

รอง ผกก.(ป.) สภ.ภูเขียว พ.ต.ท. ชีวิน กสิกรรม 0-4486-1765 06-4149-1157

รอง ผกก.(สส.) สภ.ภูเขียว พ.ต.ท. นิพนธ์ ม่ิงขวัญ 0-4486-1765 08-9230-3099

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว พ.ต.ท. ยุติวิชญ์ โฉมสะอาด 0-4486-1765 08-8572-7757

สวป.สภ.ภูเขียว ร.ต.อ. เดชาธร ษรแก้วธัมมัง 0-4486-1765 08-1353-6156

โทรศัพท์กลาง   0-4481-7111   โทรสาร   0-4481-3613 

สภ.เมืองชัยภูมิ   313  ถ.หฤทัย  ต.ในเมือง  อ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์กลาง  0-4486-1444    โทรสาร  0-4486-1563

สภ.ภูเขียว    เลขท่ี 100  ม.1  ถ.ราษฏร์บ ารุง  ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จว.ชัยภูมิ  36110



 หนา้ที ่3

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว.สส.สภ.ภูเขียว พ.ต.ต. วิรัตน์ เหระวัน 0-4486-1765 08-4833-7016

สว.อก.สภ.ภูเขียว พ.ต.ต. ธงชัย จวนเจริญ 0-4486-1765 08-9153-9986

สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว พ.ต.ท. นิติพัฒน์ พิกุล 0-4486-1765 09-1064-0483

สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ คงโนนกอก 0-4486-1765 08-9079-5591

สภ.แก้งคร้อ    เลขท่ี 230  ม.12  ถ.สาย201 ชัยภูมิ – ชุมแพ  ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ  จว.ชัยภูมิ  36150

โทรศัพท์กลาง  0-4488-2887    โทรสาร  0-4488-0096  

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.แก้งคร้อ พ.ต.อ. ค าพล โนนุช 0-4488-2877 08-9280-3954

รอง ผกก.(ป.) สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ท. พัฐพน ศิริวัฒน์ 0-4488-2877 08-9054-9494

รอง ผกก.(สส.) สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ท. มังตรา กาชัย 0-4488-2877 08-0740-2040

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ท. ชยพัทธ์ กล่ าพารา 0-4488-2877 08-1981-2508

สวป.สภ.แก้งคร้อ ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ สมสุข 0-4488-2877 08-9900-1516

สว.สส.สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ต. วิสุทธิพงศ์ ฟ้ืนแสน 0-4488-2877 09-7301-6568

สว.อก.สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ท. จ ารัส ไตรสูงเนิน 0-4488-2877 08-9627-4060

สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ คนอุตส่าห์ 0-4488-2877 08-6874-4085

สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ พ.ต.ต. โฆสน น่ิมพิลา 0-4488-2877 09-5649-4676

สภ.คอนสวรรค์  เลขท่ี 3/10  ม.13  ถ. คอนสวรรค์-ไทรงาม  ต.คอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  จว.ชัยภูมิ  36140

โทรศัพท์กลาง    0-4486-7568     โทรสาร  0-4488-9102

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.อ. รณรงค์ สุรทศ 0-4486-7568 08-0477-7113

รอง ผกก.(ป.) สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.ท. รังสิมันฑ์ วิจิตธ ารงศักด์ิ 0-4486-7568 08-7123-6325

รอง ผกก.(สส.) สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.ท. ประมวลทรัพย์ ชัยสิน 0-4486-7568 08-1389-0007

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว พ.ต.ท. พัชรพล สอนเวียง 0-4486-7568 09-5415-6591

สวป.สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.ท. ชัยยะพร บุญอินทร์ 0-4486-7568 08-0614-5916

สว.สส.สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.ต. คมสันต์ นราพงษ์ 0-4486-7568 08-1790-0380

สว.อก.สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.ท. วิชัย โหมดนอก 0-4486-7568 08-6253-4965

สว.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.ต. ชัชชัย พิลาธรรม 0-4486-7568 08-5682-7728

สภ.หนองบัวระเหว  เลขท่ี 40  ม.9  ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ต.หนองบัวระเหว  อ.หนองบัวระเหว  จว.ชัยภูมิ  36250

โทรศัพท์กลาง  0-4489-7102   โทรสาร  0-4489-7358

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.อ. นิรันดร์ คิดบรรจง 0-4489-7102 08-6011-3213



 หนา้ที ่4

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

รอง ผกก.(ป.) สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.ท. อรุณ อัครธรรม 0-4489-7102 08-4152-7902

รอง ผกก.(สส.) สภ.หนองบัวระเหวพ.ต.ท. ค าพู พลอยผักแว่น 0-4489-7102 08-1879-4755

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวระเหวพ.ต.ท. วิชิต น้อยวิเศษ 0-4489-7102 08-0594-5399

สวป.สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.ท. ประพัฒ พุฒนิล 0-4489-7102 08-5097-1319

สว.สส.สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.ท. ชัยฤทธ์ิ นาคเสนีย์ 0-4489-7102 08-7795-2032

สว.อก.สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.ต.หญิง นิภารัตน์ ต้ังพงษ์ 0-4489-7102 08-1263-9009

สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.ต. จัตุพร โพธ์ิขุนทด 0-4489-7102 08-8479-9521

สภ.บ้ำนเขว้ำ  เลขท่ี 328  ม.1  ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จว.ชัยภูมิ  36170

โทรศัพท์กลาง   0-4489-1103     โทรสาร   0-4489-1103

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวอ่อน 0-4489-1103 08-1669-7536

รอง ผกก.(ป.) สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ท. อนุชา ขันชัยภูมิ 0-4489-1103 09-1351-0020

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ท. เอกพล เพชรนอก 0-4489-1103 08-1977-1631

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ป้องสุธาธาร 0-4410-9787 08-1629-2591

สวป.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ท. สมพร งิมขุนทด 0-4489-1103 08-5827-7506

สว.สส.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ต. ปัญญา พิสิฐปภา 0-4489-1103 08-1877-7404

สว.อก.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ท. ไทคมน์ สถิตย์ค่าย 0-4489-1103 09-4368-5020

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเขว้า พ.ต.ท. ศรศักด์ิ พากระโทก 0-4489-1103 08-6781-6875

สภ.จัตุรัส  เลขท่ี 35  ม.1  ถ.โกสีย์  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส  จว.ชัยภูมิ  36130

โทรศัพท์กลาง   0-4485-1500     โทรสาร   0-4484-0025

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.จัตุรัส พ.ต.อ. อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช 0-4485-1500 [100] 08-4465-6995

รอง ผกก.(ป.) สภ.จัตุรัส พ.ต.ท. ขวัญชัย เผือกพูนผล 0-4485-1500 [202] 08-9787-5445

รอง ผกก.(สส.) สภ.จัตุรัส พ.ต.ท. วุฒิชัย เมธาก้องศิริกุล 0-4485-1500 08-0167-0722

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ อุตรส 0-4485-1500 [201] 09-0235-4622

สวป.สภ.จัตุรัส พ.ต.ท. สายฝน ตาดี 0-4485-1500 08-9946-9514

สว.สส.สภ.จัตุรัส พ.ต.ต. ปองพล พิทยภูวไนย์ 0-4485-1500 09-5605-8009

สว.อก.สภ.จัตุรัส พ.ต.ต. นรินทร์ เข็มพรหมมา 0-4485-1500 09-8224-4553

สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส พ.ต.ท. บุญยงค์ สอนสุข 0-4485-1500 08-6865-4151



 หนา้ที ่5

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สภ.หนองบัวแดง  เลขท่ี 388  ม.9  ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง  จว.ชัยภูมิ  36210

โทรศัพท์ 0-4487-2122      โทรสาร   0-4487-2122

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.หนองบัวแดง พ.ต.อ. จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์ 0-4487-2122 08-7956-6165

รอง ผกก.(ป.) สภ.หนองบัวแดง พ.ต.ท. สมศักด์ิ มิตราช 0-4487-2122 08-8467-8614

รอง ผกก.(สส.) สภ.หนองบัวแดง พ.ต.ท. อนุชา สินค้า 0-4487-2122 09-2258-1548

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวแดงพ.ต.ท. มนูญ พูนจันอัด 0-4487-2122 08-9849-2361

สวป.สภ.หนองบัวแดง ร.ต.อ. กฤษกร หาญปัญญา 0-4487-2122 08-7879-7873

สว.สส.สภ.หนองบัวแดง พ.ต.ต. นพธิพล สายสุด 0-4487-2122 09-0280-0919

สว.อก.สภ.หนองบัวแดง พ.ต.ต. พงษ์สิทธ์ิ อนันเต่า 0-4487-2122 09-3578-6025

สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวแดง พ.ต.ท. วิฑูรย์ พาพลงาม 0-4487-2122 08-8573-4164

สภ.คอนสำร  เลขท่ี 153  ม.2  ถ.ราษฎร์เจดีย์  ต.คอนสาร  อ.คอนสาร  จว.ชัยภูมิ  36180

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.คอนสาร พ.ต.อ. วัฒนชัย จันทาทุม 0-4487-6686 08-1877-0046

รอง ผกก.(ป.) สภ.คอนสาร พ.ต.ท. บุญเลิศ ศิริทอแสง 0-4487-6686 09-3364-9127

รอง ผกก.(สส.) สภ.คอนสาร พ.ต.ท. ยงยุทธ์ แซะจอหอ 0-4487-6686 08-1069-0966

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอนสาร พ.ต.ท. ธนะสิทธ์ิ อุดมพรวรชัย 0-4487-6686 08-1065-3663

สวป.สภ.คอนสาร พ.ต.ท. พลณัฐฐิ มานพ 0-4487-6686 09-2706-4411

สว.สส.สภ.คอนสาร พ.ต.ต. ถาวร พอขุนทด 0-4487-6686 08-8090-4597

สว.อก.สภ.คอนสาร พ.ต.ต. ผดุงศักด์ิ นนขุนทด 0-4487-6686 08-9719-5332

สว.(สอบสวน) สภ.คอนสาร พ.ต.ท. สุขุม สวัสด์ิชาติ 0-4487-6686 08-9878-5269

สภ.ซับใหญ่  เลขท่ี 311  หมู่1  ต.ซับใหญ่  อ.ซับใหญ่  จว.ชัยภูมิ  36130

โทรศัพท์กลาง    0-4473-1042      โทรสาร   0-4473-1042

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.ซับใหญ่ พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ จันทรกานตานนท์ 0-4473-1042 08-1879-7506

รอง ผกก.(ป.) สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร 0-4473-1042 08-1967-2014

รอง ผกก.(สส.) สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ท. วิศณุ กรใหม่ 0-4473-1042 08-1730-6778

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ท. คม คุ้มโนนคร้อ 0-4473-1042 09-1955-3146

สวป.สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ท. อรรถพล ภูมิคอนสาร 0-4473-1042 08-7217-1154

สว.สส.สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ต. นรากร สร้อยสุขาพาพันธ์ 0-4473-1042 08-9925-5103

โทรศัพท์กลาง    0-4487-6686         โทรสาร   0-4487-6686



 หนา้ที ่6

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว.อก.สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ต. สมจิตร ชาลีวรรณ์ 0-4473-1042 08-5396-6919

สว.(สอบสวน) สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ต. สุทัศน์ ชัยสูงเนิน 0-4473-1042 08-3366-3296

สภ.บ้ำนแท่น  เลขท่ี 288  ม.3  ต.บ้านแท่น  อ.บ้านแท่น  จว.ชัยภูมิ  36190

โทรศัพท์กลาง  0-4488-7117    โทรสาร 0-4488-7117

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.บ้านแท่น พ.ต.อ. ปริตร สังขนันท์ 0-4488-7117 09-9191-9255

รอง ผกก.(ป.) สภ.บ้านแท่น พ.ต.ท. พิชัย ทูลธรรม 0-4488-7117 08-1623-5698

รอง ผกก.(สส.) สภ.บ้านแท่น พ.ต.ท. สิริณรงค์ อินทะพุฒ 0-4488-7117 09-4024-6739

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแท่นพ.ต.ท. กิตติพจน์ ผลจันทร์ 0-4488-7117 08-9277-9129

สวป.สภ.บ้านแท่น พ.ต.ต. ทศพล จ าเริญกุล 0-4488-7117 08-1266-2166

สว.สส.สภ.บ้านแท่น พ.ต.ท. ประหยัด ศรีเพชร 0-4488-7117 08-1548-6258

สว.อก.สภ.บ้านแท่น พ.ต.ต. พินิจ ท าทอง 0-4488-7117 08-1073-4116

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแท่น พ.ต.ท. วิญญู พ้ืนหินลาด 0-4488-7117 09-1832-1690

สภ.เทพสถิต  ม.2  ถ.สุรนารายณ์  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จว.ชัยภูมิ  36230

โทรศัพท์กลาง  0-4485-7100    โทรสาร 0-4485-7100

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.เทพสถิต พ.ต.อ. เรวัฒน์ ยวงอักษร 0-4485-7100 09-0880-3874

รอง ผกก.(ป.) สภ.เทพสถิต พ.ต.ท. สมชาย บุญฤทธ์ิ 0-4485-7100 08-5145-2248

รอง ผกก.(สส.) สภ.เทพสถิต พ.ต.ท. ศุภกร ปะนิทานัง 0-4485-7100 09-4515-4994

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต พ.ต.ท. วิศาล ซิลพรมราช 0-4485-7100 08-3747-4443

สวป.สภ.เทพสถิต พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองสาร 0-4485-7100 06-2890-2090

สว.สส.สภ.เทพสถิต ร.ต.อ. นพรัตน์ ขวัญสวัสด์ิ 0-4485-7100 08-7874-0210

สว.อก.สภ.เทพสถิต พ.ต.ท. ยุทธนา ส าเภา 0-4485-7100 08-1878-3076

สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต พ.ต.ท. วุฒิชัย เยิมสูงเนิน 0-4485-7100 09-8585-7978

สภ.เกษตรสมบูรณ์  เลขท่ี 530  ม.1  ถ.เจริญสิน  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จว.ชัยภูมิ  36120

โทรศัพท์กลาง  0-4486-9126    โทรสาร 0-4486-9126

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.อ. เวชบุตร ชมบุญ 0-4486-9126 08-1879-4560

รอง ผกก.(ป.) สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.ท. นิวัติ ศิลปชีวสันติ 0-4486-9126 06-5119-8819

รอง ผกก.(สส.) สภ.เกษตรสมบูรณ์พ.ต.ท. อภินันท์ศักด์ิ ธาตุไพบูลย์ 0-4486-9126 08-5465-2258

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์พ.ต.ท. ภาณุพันธ์ุ บุญเพ็ง 0-4486-9126 09-8714-7887



 หนา้ที ่7

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.ท. หนูรักษ์ วงค์จ าปา 0-4486-9126 08-7942-8778

สว.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.ต. ประทีป แควภูเขียว 0-4486-9126 08-9572-5454

สว.อก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.ท. สุชาติ ป่ันสันเทียะ 0-4486-9126 09-1020-3114

สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.ท. นิวัฒ ค าวงษ์ 0-4486-9126 09-4468-4146

สภ.บ ำเหน็จณรงค์  เลขท่ี 301  ถ.รุ่งเรืองศรี  ม.17  ต.บ้านชวน  อ.บ าเหน็จณรงค์  จว.ชัยภูมิ  36160

โทรศัพท์กลาง  0-4412-7100    โทรสาร 0-4412-7111

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.อ. รัชยุทธ ศักด์ิระพี 0-4412-7100 08-7954-7117

รอง ผกก.(ป.) สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.ท. กฤษดา มินทร์เสน 0-4412-7100 08-5920-7888

รอง ผกก.(สส.) สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.ท. พัลลภ มณีนาค 0-4412-7100 09-0254-3999

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ าเหน็จณรงค์พ.ต.ท. รัชพล วงค์อ่วน 0-4412-7100 09-3683-9793

สวป.สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.ท. สมโชค คัดสูงเนิน 0-4412-7100 08-9979-9027

สว.สส.สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.ท. ทิมากร กตะศิลา 0-4412-7100 08-9844-8859

สว.อก.สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.ท. สันติ เพียซ้าย 0-4412-7100 08-2104-9993

สว.(สอบสวน) สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.ท. จีระพัฒน์ เน่ืองเหมรัช 0-4412-7100 08-8584-2539

สภ. เนินสง่ำ  เลขท่ี 189  ม.5  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จว.ชัยภูมิ  36130

โทรศัพท์กลาง  0-4485-1248-9    โทรสาร 0-4485-1249

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.เนินสง่า พ.ต.อ. วิฑูลย์ ขุนบุญจันทร์  0-4485-1248-9 08-1700-0800

รอง ผกก.(ป.) สภ.เนินสง่า พ.ต.ท. วิมล บุญมานันท์  0-4485-1248-9 09-9329-2565

รอง ผกก.(สส.) สภ.เนินสง่า พ.ต.ท. กิตติโชติ คิรินทร์  0-4485-1248-9 06-1787-9453

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า พ.ต.ท. ชัยณรงค์ น้อยวัน  0-4485-1248-9 08-9247-7277

สวป.สภ.เนินสง่า พ.ต.ท. สนิท บรรเทากุล  0-4485-1248-9 08-1709-6425

สว.สส.สภ.เนินสง่า พ.ต.ต. อดิศักด์ิ ไชยสัตย์  0-4485-1248-9 09-6414-5398

สว.อก.สภ.เนินสง่า พ.ต.ต. อุทัย เรืองทา  0-4485-1248-9 08-4313-5172

สว.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า พ.ต.ท. ไตรวิทย์ แก้วชนะ  0-4485-1248-9 09-2361-0718

สภ.ภักดีชุมพล  เลขท่ี 356 ม.1  ถ.หนองบัวแดง-วังใหญ่  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล  จว.ชัยภูมิ  36260

โทรศัพท์กลาง  0-4482-8222    โทรสาร 0-4482-8222

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.อ. วรวุฒิ เล็กสุนทร 0-4482-8222 08-8594-3130

รอง ผกก.(ป.) สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ท. ธนิสร บัวสรวง 0-4482-8222 08-9479-4775



 หนา้ที ่8

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

รอง ผกก.(สส.) สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ท. ประกอบ เช้ือกลาง 0-4482-8222 08-0740-9217

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพลพ.ต.ท. ยุทธชัย เพ็ชรภักดี 0-4482-8222 08-1999-1977

สวป.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ต. ด ารงค์ กริชชูเกียรติ 0-4482-8222 08-0423-7507

สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ต. พีรวุฒิ มบขุนทด 0-4482-8222 08-3310-4559

สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ต. บุญลือ ม่วงศรี 0-4482-8222 09-1828-2415

สว.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ท. วินัย อุปฮาต 0-4482-8222 08-9579-9254

สภ.บ้ำนค่ำย  เลขท่ี 1  ม.13  ถ.ชัยภูมิ-สีค้ิว  ต.บ้านค่าย  อ.เมืองชัยภูมิ  จว.ชัยภูมิ  36240

โทรศัพท์กลาง  0-4489-9111      โทรสาร  0-4489-9441

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.บ้านค่าย พ.ต.อ. อภิวัชร์ นาทอง 0-4489-9111 08-1685-6243

รอง ผกก.(ป.) สภ.บ้านค่าย พ.ต.ท. คุณาวุฒิ ใบลี 0-4489-9111 09-3545-6060

รอง ผกก.(สส.) สภ.บ้านค่าย พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ กุยแก้ว 0-4489-9111 08-9203-9529

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย พ.ต.ท. วิทยา กุศลวงค์ 0-4489-9111 08-6224-9292

สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ. ธีระ ศรีปลาด 0-4489-9111 09-2553-6639

สว.สส.สภ.บ้านค่าย พ.ต.ต. จินตวัฒน์ ต่อสกุล 0-4489-9111 08-5024-5339

สว.อก.สภ.บ้านค่าย พ.ต.ท. บุญแสง สารพัฒน์ 0-4489-9111 08-1859-4429

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย พ.ต.ท. ชยพล ดีหลี 0-4489-9111 08-6252-4385

สภ.ลำดใหญ่  เลขท่ี 1  ม.3  ถ.นิเวศรัตน์  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองชัยภูมิ  จว.ชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์กลาง   0-4480-1209      โทรสาร   0-4480-1209

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.อ. อรชุน รักสกุลพิวัฒน์ 0-4480-1209 08-1981-1875

รอง ผกก.(ป.) สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.ท. สวิตต์ วงศ์เสถียรชัย 0-4480-1209 06-3959-4982

รอง ผกก.(สส.) สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.ท. ดลลชา ป้ันมณี 0-4480-1209 08-9949-4109

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.ท. สมยศ ต่อสกุล 0-4480-1209 08-1953-4944

สวป.สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.ท. ภาคิน หาญนอก 0-4480-1209 08-4474-7529

สว.สส.สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.ต. สมฤกษ์ บ าเหน็จพันธ์ 0-4480-1209 08-9947-8768

สว.อก.สภ.ลาดใหญ่ ร.ต.อ. โกญจนาท แสงตันชัย 0-4480-1209 09-5660-2670

สว.(สอบสวน) สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.ท. บรรจบ วิชาเย็น 0-4480-1209 08-7241-5662

สภ.บ้ำนเด่ือ  เลขท่ี 219/1  ม.1  ต.บ้านเด่ือ  อ.เกษตรสมบูรณ์  จว.ชัยภูมิ  36120

โทรศัพท์กลาง  0-4486-9113     โทรสาร  0-4486-9112

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ



 หนา้ที ่9

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.อ. สุชาติ ละลี 0-4486-9113 08-5829-4547

รอง ผกก.(ป.) สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ท. ไพศาล โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 0-4486-9113 08-6879-9950

รอง ผกก.(สส.) สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ท. พัชรวัฒน์ ศักด์ิคณาพงษ์ 0-4486-9113 06-2519-4554

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ท. มนตรี บุญโสภา 0-4486-9113 08-1139-6245

สวป.สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ กัณหา 0-4486-9113 08-7444-4914

สว.สส.สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ต. ฉัตรชัย เขตจัตุรัส 0-4486-9113 08-1660-6149

สว.อก.สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ต. สาชล สีสิน 0-4486-9113 08-2535-2414

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเด่ือ พ.ต.ต. ทรงธรรม ศรีวงษ์ชัย 0-4486-9113 08-9713-0036

สภ.บ้ำนเป้ำ  เลขท่ี 121  ม.1  ถ.รองแสนค า-เกษตรสมบูรณ์  ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์  จว.ชัยภูมิ  36120

โทรศัพท์กลาง  0-4486-6145     โทรสาร  0-4486-6145

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.บ้านเป้า พ.ต.อ. โกสินทร์ สะอาดวงศ์ 0-4486-6145 08-9697-7576

รอง ผกก.(ป.) สภ.บ้านเป้า พ.ต.ท. พยง นุชนุ่ม 0-4486-6145 08-6257-0338

รอง ผกก.(สส.) สภ.บ้านเป้า พ.ต.ท. กฤติกร สุขวัฒนพันธ์ 0-4486-6145 08-5479-3349

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านเป้า พ.ต.ท. ศราวุธ ดาวแจ้ง 0-4486-6145 09-3336-0660

สวป.สภ.บ้านเป้า ร.ต.อ. ช านาญ ไชยสิทธ์ิ 0-4486-6145 08-5356-2507

สว.สส.สภ.บ้านเป้า พ.ต.ท. ไพรัตน์ แก้วสระโมลี 0-4486-6145 08-7868-5420

สว.อก.สภ.บ้านเป้า พ.ต.ท. สุบรรณ์ อาจิณกิจ 0-4486-6145 08-5078-3432

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเป้า พ.ต.ท. วีระพันธ์ ก่ิงบัว 0-4486-6145 08-9933-5266

สภ.ห้วยยำง  เลขท่ี 178  ม.8  ต.ห้วยยาง  อ.คอนสาร  จว.ชัยภูมิ  36180

โทรศัพท์กลาง 0-4487-6223      โทรสาร  0-4487-6224

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.ห้วยยาง พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ 0-4487-6225 08-1971-4748

รอง ผกก.(ป.) สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. อรรถพล สิงหปุรางกูร 0-4487-6223 08-9949-2973

รอง ผกก.(สส.) สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง 0-4487-6223 09-5793-6525

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. คเชน ชาครีย์รัตน์ 0-4487-6223 08-8474-5669

สวป.สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. บุญเพ็ง งามยางหวาย 0-4487-6223 08-4410-8555

สว.สส.สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. อ าพล พูลเพ่ิม 0-4487-6223 06-2171-5667

สว.อก.สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง 0-4487-6223 06-3292-2891

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยาง พ.ต.ท. ปิยพงศ์ อุ่นศิลป์ 0-4487-6223 08-4262-9945



 หนา้ที ่10

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สภ.หนองบัวโคก  เลขท่ี 221  ม.1  ถ.สุรนารายณ์  ต.หนองบัวโคก  อ.จัตุรัส  จว.ชัยภูมิ  36220

โทรศัพท์กลาง   0-4480-2285    โทรสาร   0-4480-2285

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.อ. พงศ์ชิต พุ่มชุมพล 0-4480-2285 06-2564-5919

รอง ผกก.(ป.) สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท. พรชัย ตระการกุลธร 0-4480-2285 08-1725-5959

รอง ผกก.(สส.) สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท. ชรัมภ์ เพ็งสุริยา 0-4480-2285 08-3372-7373

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวโคกพ.ต.ท. ณัฐพันธ์ เดชพลกรัง 0-4480-2285 08-1955-7001

สวป.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท. ฉัตรพัทธ์ ธนายศบุญญวัฒน์ 0-4480-2285 09-4919-4659

สว.สส.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท. เด่นชัย ธนะสูตร 0-4480-2285 08-8341-2263

สว.อก.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท. กมล ศรีแก้ว 0-4480-2285 08-5763-5448

สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท. วิวัฒน์ชัย รักแก้ว 0-4480-2285 09-4267-3663

สภ.วังตะเฆ่  เลขท่ี 450  ม.18  ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว  จว.ชัยภูมิ  36250

โทรศัพท์กลาง  0-4481-0044     โทรสาร    0-4481-0044

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก.สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.อ. คมกฤษณ์ มณีใหญ่ 09-0247-5141 08-9425-9966

รอง ผกก.(ป.) สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ดีธรรม 09-0247-5141 09-6953-9565

รอง ผกก.(สส.) สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.ท. ประกอบ เกิดพุ่ม 09-0247-5141 08-9801-6097

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.ท. ประมวล อาจเวทย์ 09-0247-5141 08-4826-3499

สวป.สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.ท. รวิพล ยูงทอง 09-0247-5141 09-3539-4555

สว.สส.สภ.วังตะเฆ่ ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ ญาติวังกุ่ม 09-0247-5141 08-5655-8979

สว.อก.สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.ท. กิตติ พันธ์ุเกิด 09-0247-5141 08-6870-7499

สว.(สอบสวน) สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.ต. กฤษ สุขภิรมย์ 09-0247-5141 08-7251-9141

สภ.หัวทะเล  เลขท่ี 150 ม.11  ถ.สุรนารายณ์  ต.หัวทะเล  อ.บ าเหน็จณรงค์  จว.ชัยภูมิ  36220

โทรศัพท์กลาง   0-4410-9787   โทรสาร  0-4410-9787

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวญ.สภ.หัวทะเล พ.ต.ท. ชัยพล ค านอก 0-4410-9787 08-1453-1742

สวป.สภ.หัวทะเล พ.ต.ท. สมพงษ์ ลึกจะบก 0-4410-9787 08-8959-3955

สว.สส.สภ.หัวทะเล พ.ต.ต. วนาสันต์ ประสพหมู่ 0-4410-9787 08-5612-9293

สว.(สอบสวน) สภ.หัวทะเล พ.ต.ท. สุพจน์ เพียงกระโทก 0-4410-9787 09-3542-4814

สภ.โนนเหม่ำ  เลขท่ี 545  ม.3  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง  จว.ชัยภูมิ  36210

โทรศัพท์กลาง   0-4419-0783    โทรสาร   0-4419-0783



 หนา้ที ่11

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวญ.สภ.โนนเหม่า พ.ต.ท. ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ 0-4419-0783 08-9334-5666

สวป.สภ.โนนเหม่า ร.ต.อ. เสกสรร เพ็งปัญจ่า 0-4419-0783 08-7995-1331

สว.สส.สภ.โนนเหม่า พ.ต.ท. กิตติภพ ธงอาจ 0-4419-0783 08-0915-9771

สว.(สอบสอน) สภ.โนนเหม่า พ.ต.ท. สมเกียรติ แก้วตา 0-4419-0783 08-1265-8312

สภ.บ้ำนเพชร  เลขท่ี 128  ม.5  ต.บ้านเพชร  อ.ภูเขียว  จว.ชัยภูมิ  36110

โทรศัพท์กลาง   0-4487-8128   โทรสาร  0-4487-8128

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว.สภ.บ้านเพชร พ.ต.ท. พรชัย แสงศิลา 0-4487-8128 08-5853-4164

สภ.บ้ำนแก้ง  เลขท่ี 319  ม.4  ต.บ้านแก้ง  อ.ภูเขียว  จว.ชัยภูมิ  36110

โทรศัพท์กลาง   0-4481-0129   โทรสาร  0-4481-0129

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว.สภ.บ้านแก้ง พ.ต.ท. ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี 0-4405-6509 06-1949-6333

สภ.หนองสังข์  เลขท่ี 212  ม.1  ถ.แก้งคร้อ-สามพาด  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์กลาง   0-4488-2213   โทรสาร  0-4488-2213

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว.สภ.หนองสังข์    พ.ต.ต. กิตตินันท์ พ่วงมาลี 0-4488-2213 09-0734-9959

สภ.ช่องสำมหมอ  เลขท่ี 110  ม.5  ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ  ต.ช่องสามหมอ  อ.คอนสวรรค์  จว.ชัยภูมิ  36140

โทรศัพท์กลาง   0-4488-2607   โทรสาร  0-4488-2606

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สว.สภ.ช่องสามหมอ  พ.ต.ท. เอกวัธ ภัทรกาญจนานนท์ 0-4488-2607 09-1016-6061



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

ผบก. พล.ต.ต. พรชัย นลวชัย 0-4434-2199 [109] 08-1593-6224

รอง ผบก. พ.ต.อ. พิษณุ วัตถุ 0-4434-2199 [109] 08-1872-3850

รอง ผบก. พ.ต.อ. สนธยา แต่แดงเพชร 0-4434-2199 [109] 08-6876-3666

รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์ เสวก 0-4434-2199 [109] 08-1760-6323

รอง ผบก. พ.ต.อ. ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ 0-4434-2199 [109] 09-7998-2899

รอง ผบก. พ.ต.อ. ราชศักด์ิ ญาณอุบล 0-4434-2199 [109] 08-1718-2894

รอง ผบก. พ.ต.อ. คเชนท์ เสตะปุตตะ 0-4434-2199 [109] 09-4747-4747

รอง ผบก.ฯ ปรก. พ.ต.อ. สุริยา นาคแก้ว 0-4434-2199 [109] 09-2252-2555

รอง ผบก.ฯ ปรก. พ.ต.อ. ธนัญชัย เพียรช่าง 0-4434-2199 [109] 08-1855-5333

รอง ผบก.ฯ ปรก. พ.ต.อ. เอนก ศรีกิจรัตน์ 0-4434-2199 [109] 08-1977-9678

นว.(สบ 1) ร.ต.อ. 0-4434-2199 [109]

ฝ่ายอ านวยการ                                                      IP : 603131   LINE ID : nmpp.police

ผกก. พ.ต.อ. วีณวัฒน์ ศรีแย้ม 0-4425-4869 [201] 08-0362-3232

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สมคิด วชิรญาโน 0-4424-4297 08-9949-8113

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปริมศ์ศิธร โตภาณุรักษ์กุล 0-4424-4297 08-6619-3486

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ปฤษณา ภักดีจอหอ 0-4424-4297 08-9628-7781

สว.งาน 1(กพ.) พ.ต.ต.หญิง ปานิศา ศิลา 0-4424-2732 [213] 08-9832-3685

สว.งาน 2(นผ.) พ.ต.ท. โกวิทย์ ศรีวิบูลย์ 0-4424-3479 [221] 08-1073-9466

สว.งาน 3(กบ.) พ.ต.ต.หญิง เกษรินทร์ ทองทาบ 0-4424-4297 [233] 08-9844-1831

สว.งาน 4(กร./ปช.) พ.ต.ต.หญิง ดรุษกร หม่ันพิทักษ์พงศ์ 0-4424-0915 [224] 09-5083-2992

สว.งาน 5(กง.) พ.ต.ต.หญิง อมร ระบือพิณ 0-4434-1811 [241] 08-8584-5881

สว.งาน 6(คดีวินัย) พ.ต.ท. ชาญชัย ลีประโคน 0-4424-0922 08-6899-9207

สว.งาน 7(ทส.) พ.ต.ท. ประยูร วงศ์ชาญศรี 0-4424-0905 [107] 06-5306-0474

สว.งานจิตอาสา พ.ต.ท. ฉลองชัย ผุยเพ็ง 0-4424-0905 [107] 08-7000-2519

กองก ากับการสืบสวน

ผกก. พ.ต.อ. ถิรเดช จันทร์ลาด 0-4424-4277 [271,274] 06-4995-5398

รอง ผกก. พ.ต.ท. พรเทพ ทุ้ยแป 0-4424-4277 [271,274] 08-0060-3007

รอง ผกก. พ.ต.ท. มณฑล หงษ์กลาง 0-4424-4277 [271,274] 08-8596-5459

สว. พ.ต.ท. เหมรัชต์ ปักค าไทย 0-4424-4277 [271,274] 08-9025-2805

ต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ

ถนนสรรพสิทธ์ิ  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

โทรศัพท์กลำง 0-4424-0900  โทรสำร 0-4425-7042

Web Site : www.nmpp.go.th                                   E-mail:                                 IP : 603131



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สว. พ.ต.ต. ธนยศ สีชาพานิจ 0-4424-4277 [271,274] 06-3398-8891

สว. พ.ต.ต. ณัฐภัทร ตังคณากุล 0-4424-4277 [271,274] 08-3049-8649

สว. พ.ต.ต.หญิง กิตติมา เซ่งล่ า 0-4424-4277 [271,274] 08-6876-0082

สว. พ.ต.ต. ณัฐพล เฉลิมนพกุล 0-4424-4277 [271,274] 08-3931-8884

สว. พ.ต.ต. เกรียงศักด์ิ สุดจิตจูล 0-4424-4277 [271,274] 08-6409-4887

กลุ่มงานสอบสวน

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. สมร ทองกลาง 0-4424-2707 [251] 08-9945-7663

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ลิขิต ถนอมเช้ือ 0-4424-2707 [251] 08-1733-4073

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ประภาส มะเริงสิทธ์ิ 0-4424-2707 [251] 08-4297-5554

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นภดล ติสันเทียะ 0-4424-2707 [251] 06-4449-2059

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมเกียรติ พันธ์ุสุข 0-4424-2707 [251] 08-1878-8646

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประชากร พรมดวง 0-4424-2707 [251] 08-1955-2539

สภ.เมืองนครราชสีมา  โทรศัพท์กลาง 0-4424-2555   โทรสารกลาง 0-4424-5058   IP : 603132   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. ประสิทธ์ิ เปรมกมล 0-4424-2056 06-2559-5554

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร 0-4424-2056 08-1869-4123

รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. บัณฑิต จาตุวัฒน์ 0-4424-2056 08-1689-1655

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิษฎากร เทพเนาว์ 0-4424-2056 08-4127-7718

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ บุญสิงห์ 0-4424-2056 08-1977-5110

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง วิสาสิริ เกียรติวิลัย 0-4424-2056 08-1430-3987

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ตปธน กอพงษ์ 0-4424-2056 09-3557-4243

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อุดร ขัดแก้ว 0-4424-2056 08-9717-0658

สวป. พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ โคขุนทด 0-4424-2056 08-1539-6545

สว.จร. พ.ต.ต. กฤษณพล พีระพันธ์ 0-4424-2056 09-3329-5113

สว.สส. พ.ต.ท. อุกกฤษฏ์ แพงไธสง 0-4424-2056 08-1790-1664

สว.สส. พ.ต.ต. นิยม โลมรัตนา 0-4424-2056 08-1770-9190

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มานพ ไพรเขียว 0-4424-2056 08-5023-6751

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พงษ์พร เกตุพละ 0-4424-2056 08-0450-7645

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ นาชิน 0-4424-2056 08-9719-2748

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กฤษณชัย ขันอาสา 0-4424-2056 09-3359-1399

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. โกสินทร์ แจ่มทองหลาง 0-4424-2056 08-5026-5222

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา เรืองสินทรัพย์ 0-4424-2056 08-1548-7256

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. จ ารัส โพธ์ิอินทร์ 0-4424-2056 08-9688-8677

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อัครเดช เพ็งวงษ์ 0-4424-2056 08-1265-7083



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. เทวิญ นามศรี 0-4424-2056 08-9844-2016

สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สมีแจ้ง 0-4424-2056 06-3159-5592

สภ.กลางดง โทรศัพท์กลาง 0-4436-1234   โทรสาร 0-4436-1416   IP :    LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. ทัศน์พงษ์ คงทัพ 0-4436-1234 08-0097-0553

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐภัทร มาตย์สร้อย 0-4436-1234 08-1558-8790

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมชาย เตมีศักด์ิ 0-4436-1234 08-1818-7079

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. บวร สมบัติธีระ 0-4436-1234 06-4235-4456

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อวยชัย พรหมวงศ์ 0-4436-1234 08-1074-5029

สวป. พ.ต.ต. มนต์ชัย อ่ิมชัย 0-4436-1234 08-7872-5551

สว.สส. พ.ต.ต. รัฐนันท์ โสนรินทร์ 0-4436-1234 08-1879-1887

สว.ธร. พ.ต.ท. โกเมศ สาสุข 0-4436-1234 09-8303-6041

สภ.แก้งสนามนาง โทรศัพท์กลาง 0-4433-9067   โทรสาร   0-4433-9067   IP : 603172   LINE ID : q423

ผกก. พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร 0-4433-9067 09-7987-8198

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ภคพล สมควร 0-4433-9067 09-4289-3551

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์ ภู่สว่าง 0-4433-9067 08-1709-1205

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ เรียมศิริ 0-4433-9067 08-1878-5485

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปพน ชัยศักด์ิศรี 0-4433-9067 08-8715-8224

สวป. พ.ต.ต. รัชพงศ์  ดอกสันเทียะดี 0-4433-9067 09-8991-5351

สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิชัย ภาวจันทึก 0-4433-9067 08-7257-4797

สว.อก. พ.ต.ท. สุเทพ รามสันเทียะ 0-4433-9067 08-8582-5792

สภ.ขามทะเลสอ โทรศัพท์กลาง 0-4439-7211   โทรสาร 0-4439-7211   IP : 603167   LINE ID : thaleso

ผกก. พ.ต.อ. ภัทราวุธ สีหะ 0-4439-7211 08-1717-9778

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บุญส่ง ขอบโคกกรวด 0-4439-7211 08-1878-3865

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สิทธิชัย นพศิริ 0-4439-7211 08-1621-9988

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ เครือบุตร 0-4439-7211 08-9816-0657

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประกิจ ชอบขยัน 0-4439-7211 08-1282-4414

สวป. พ.ต.ท. เดชา เดชไทย 0-4439-7211 09-0116-9621

สว.สส. ร.ต.อ. สาธิต เดือดสันเทียะ 0-4439-7211 06-3924-2353

สว.ธร. พ.ต.ท. สากล บ ารุงพานิชย์ 0-4439-7211 06-1895-3291

สภ.ขามสะแกแสง โทรศัพท์กลาง 0-4438-5067   โทรสาร 0-4438-5067   IP : 603151   LINE ID : 0899498142

ผกก. พ.ต.อ. วีระพล ระเบียบโพธ์ิ 0-4438-5067 08-7245-9905

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อ่อนค า 0-4438-5067 08-8595-0866

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โชตินันต์ โชติเนตร 0-4438-5067 08-1726-9952



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์ จันทศร 0-4438-5067 08-1999-0279

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิสิษฐ์ เตชะธีมาพร 0-4438-5067 08-1976-8936

สวป. พ.ต.ท. ปภพ ศรีเสน 0-4438-5067 08-1548-4659

สว.สส. พ.ต.ต. สุรวิชญ์ สุวรรณรัตน์ 0-4438-5067 06-3406-5835

สว.อก. พ.ต.ท. ชาญชัย ติชัยพะเนา 0-4438-5067 08-4475-1234

สภ.คง โทรศัพท์กลาง 0-4446-9191   โทรสาร 0-4445-9191   IP : 603140   LINE ID : sp_kong

ผกก. พ.ต.อ. จรินทร์ จินตพละ 0-4446-9191 (100) 08-1579-8599

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อ านาจ บุญทา 0-4446-9191 (202) 08-3127-9859

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรนาท สกลวรรธน์ 0-4446-9191 09-2536-9155

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิชิตชัย พิมสาร 0-4446-9191 (303) 09-5817-0555

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. พยุงศักด์ิ ยังกลาง 0-4446-9191 (303) 08-5309-2818

สวป. พ.ต.ท. เตชัส เตชิตตุลธร 0-4446-9191 09-7297-6333

สว.สส. พ.ต.ต. กู้เกียรติ คิดกล้า 0-4446-9191 09-3743-7775

สว.อก. พ.ต.ท. กิติพงษ์ เค่ือนสาร 0-4446-9191 (505) 08-6253-9520

สภ.ครบุรี โทรศัพท์กลาง 0-4444-8216   โทรสาร 0-4444-8216   IP : 603159   LINE ID : 0935083385

ผกก. พ.ต.อ. พงศกร โสกูล 0-4444-8216 06-1009-4673

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมาน เชาว์มะเริง 0-4444-8216 08-1789-6687

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมหมาย พิศุทธ์ิเศรษฐ์ศิริ 0-4444-8216 08-1360-7636

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เหรียญ บัวลา 0-4444-8216 06-2195-2306

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทิวา วรรณโกษิตย์ 0-4444-8216 08-7258-9508

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ทรงพล น่ิมมณีรัตน์ 0-4444-8216 08-2929-4594

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญนาค ตราชู 0-4444-8216 08-1761-6972

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. พสิษฐ์ จิตประเสริฐ 0-4444-8216 08-7118-3976

สวป. พ.ต.ต. ทินกฤติ มังตรีสรรค์ 0-4444-8216 06-2181-8965

สว.สส. พ.ต.ท. สามารถ วงศ์ประทุมมาลย์ 0-4444-8216 08-1879-8820

สว.อก. พ.ต.ท. สันต์ เทียมวงศ์ 0-4444-8216 09-8229-4541

สภ.จอหอ โทรศัพท์กลาง 0-4437-1545   โทรสาร 0-4437-1545   IP : 603134   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. วีระพันธ์ ณ ล าปาง 0-4437-1545 09-8589-5353

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จตุพร ขันชัยภูมิ 0-4437-1545 09-5586-4196

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศิริชัย ศรีชัยปัญญา 0-4437-1545 08-1871-4923

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฉลาด นรารักษ์ 0-4437-1545 08-9831-4708

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพศาล อัยรา 0-4437-1545 08-3353-6448

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ธนิต พวงเพชร 0-4437-1545 08-2464-0567



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สวป. พ.ต.ต. กิตติ สอดโคกสูง 0-4437-1545 09-2746-1555

สว.สส. พ.ต.ท. ภานุวัฒน์ ไชยธงรัตน์ 0-4437-1545 08-8595-4786

สว.ธร. ว่าท่ี พ.ต.ต. อิทธิพล เพ็ญเดิมพันธ์ 0-4437-1545 09-3464-7453

สภ.จักราช โทรศัพท์กลาง 0-4439-9013   โทรสาร 0-4439-9013   IP : 603137   LINE ID : 0990678486

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิศักด์ิ พรหมหม่ืนไวย 0-4439-9013 08-5441-6644

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรพล กลอกกระโทก 0-4439-9013 08-6882-5523

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สาธิต คอกขุนทด 0-4439-9013 08-6708-3141

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. จักรพงษ์ บุญห่อ 0-4439-9013 08-1876-8272

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประจักร กร ากระโทก 0-4439-9013 08-1790-3023

สวป. พ.ต.ท. กิติศักด์ิ บัวดี 0-4439-9013 08-9637-7621

สว.สส. พ.ต.ท. พงศกร เบียดกลาง 0-4439-9013 06-1195-8889

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ณภาภัช อัคพิน 0-4439-9013 08-5166-4444

สภ.เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์กลาง 0-4432-1400   โทรสาร 0-4432-1400   IP : 603180   LINE ID : q430.9

ผกก. พ.ต.อ. ฆนรพ รัตนใหม่ 0-4432-1400 08-9626-1822

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุริยา ลากุุล 0-4432-1400 08-8708-7100

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไกรสร เย่ียมมะโน 0-4432-1400 06-2592-9959

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อินทร์อดิโรจ กิตต์ิจินดา 0-4432-1400 09-5392-7262

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พันธ์ยศ เถ่ือนพังเทียม 0-4432-1400 08-4960-2727

สวป. พ.ต.ต. ไกรศร ปะค านอก 0-4432-1400 08-7880-4872

สว.สส. พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ กวนกระโทก 0-4432-1400 08-9847-7711

สว.ธร. พ.ต.ท. พรเทพ พิชัยกุล 0-4432-1400 08-8919-4256

สภ.ชุมพวง โทรศัพท์กลาง  0-4448-7591  โทรสารกลาง 0-4447-7287   IP : 603166   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. นรวิชญ์ จุลวานิช 0-4448-7591 09-6978-9492

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทวัญ แทงเป้า 0-4448-7591 08-1977-4157

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ดวงเพชร เถาว์โท 0-4448-7591 09-8620-0159

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เด่นชัย ช านาญในเมือง 0-4448-7591 08-1684-7312

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ จอดนอก 0-4448-7591 08-6982-5369

สวป. พ.ต.ท. โอภาส ประทุมค า 0-4448-7591 08-5479-2171

สว.สส. ร.ต.อ. สมัย จุพิมาย 0-4448-7591 08-1065-7378

สว.อก. พ.ต.ท. พิศาล ศิริวิโรจน์ 0-4448-7591 08-5915-4380

สภ.โชคชัย  โทรศัพท์กลาง 0-4449-1367   โทรสาร 0-4449-2006   IP : 603143   LINE ID : 0885952020

ผกก. พ.ต.อ. บุญโปรด ประเสริฐศักด์ิ 0-4449-1367 08-0488-8785

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธ์ิ 0-4449-1367 09-3329-1519



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศราวุฒิ ทัศน์เจริญ 0-4449-1367 09-8229-7828

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศักดาฤทธ์ิ คงศักดิไทย 0-4449-1367 08-1876-6892

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฐิตวันจ์ อาจน์ธรรม 0-4449-1367 08-9177-4056

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปิติพัฒน์ ฐิติเดชาวรวัฒน์ 0-4449-1367 08-5479-5141

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ หงวนกระโทก 0-4449-1367 08-0462-8822

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปรีชา สืบราช 0-4449-1367 08-1389-0614

สวป. พ.ต.ท. อธิสรรค์ โพธ์ิศรี 0-4449-1367 08-39393651

สว.สส. พ.ต.ท. ธงชัย กุล้าหาญ 0-4449-1367 09-6667-2345

สว.ธร. พ.ต.ท. ธัญญา กุลศิริ 0-4449-1367 08-9567-8006

สภ.ด่านขุนทด โทรศัพท์กลาง 0-4420-4674   โทรสาร 0-4420-4674   IP : 603157   LINE ID : dktpol

ผกก. พ.ต.อ. ภูไท เชาว์สูงเนิน  0-4420-4671 08-9720-5151

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อาคม ชุดขุนทด  0-4420-4671 08-7262-5557

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิรัตน์ จันทร์อินทร์  0-4420-4671 09-4978-2356

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุวรรณ เต็งตระกูลเจริญ  0-4420-4671 09-0980-3836

สวป. พ.ต.ต. เพชรพนม ไกยวรรณ์  0-4420-4671 09-2462-1693

สว.สส. พ.ต.ท. ส าราญ ธรรมวุธ  0-4420-4671 08-49368983

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุภเวช ชูอาวุธ  0-4420-4671 08-1999-2382

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิสิษฐ์ สังเกตุ  0-4420-4671 09-3652-9835

สว.อก พ.ต.ท. บุญเทอด ธีรพงศธร  0-4420-4671 08-9846-8425

สภ.เทพารักษ์ โทรศัพท์กลาง 0-4434-6283   โทรสาร 0-4434-6287   IP : 603177   LINE ID : 0899498153

ผกก. พ.ต.อ. วิทวัส แสงสว่างสถิตย์ 0-4434-6283 08-6549-8948

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุทิน หวังกลับ 0-4434-6283 08-1878-3434

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชานนท์ บ่อพิมาย 0-4434-6283 09-2656-5459

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สามารถ รัตนวิชัย 0-4434-6283 08-6866-5352

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนกฤต จ าเริญโชคชัย 0-4434-6283 06-5096-6599

สวป. พ.ต.ท. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักด์ิ 0-4434-6283 08-9581-3959

สว.สส. พ.ต.ท. อภิสิทธ์ิ หมายเหน่ียวกลาง 0-4434-6283 08-4702-6263

สว.อก. พ.ต.ท. วรรณชัย แสงมณี 0-4434-6283 08-4826-4686

สภ.โนนแดง โทรศัพท์กลาง 0-4447-5100   โทรสาร 0-4447-5100   IP : 603173   LINE ID : nondaengpolice

ผกก. พ.ต.อ. ชัยพันธ์ุ ทัพวงษ์ 0-4447-5100 08-1879-4344

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจตน์สฤษฎ์ิ   คล้ายพลอย 0-4447-5100 08-4640-3006

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประพัฒน์ ชูพลกรัง 0-4447-5100 06-1331-4649

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชมผา 0-4447-5100 09-2280-7442



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพโรจน์ กลจังหรีด 0-4447-5100 08-4961-2829

สวป. พ.ต.ต. ธีรพงศ์ เก่งวิริยกุล 0-4447-5100 09-0902-9968

สว.สส. พ.ต.ต. วีระพงค์ ศรีสวัสด์ิ 0-4447-5100 08-7827-9760

สว.อก. พ.ต.ต. สาคร ดอนดี 0-4447-5100 08-7922-4425

สภ.โนนไทย โทรศัพท์กลาง 0-4438-1042   โทรสาร 0-4438-1042   IP : 603161   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. อิษฏ์ บุญญะฤทธ์ิ 0-4438-1042 08-2869-8444

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยยศ ตรีพุฒ 0-4438-1042 09-0919-9621

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชินภานุ จิตอามาตย์ 0-4438-1042 06-4087-4999

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธวัช บุญเคหา 0-4438-1042 09-6262-6215

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อุทิน ประชานารถ 0-4438-1042 08-3723-8806

สวป. พ.ต.ต. สุทธิชัย อุปถัมภ์ 0-4438-1042 08-3460-5068

สว.สส. พ.ต.ต. ชัยพล คงขุนทด 0-4438-1042 09-3519-5163

สว.อก. พ.ต.ท. พงศธร ถนัดกิจ 0-4438-1042 06-1509-3565

สภ.โนนสูง โทรศัพท์กลาง 0-4437-9300   โทรสาร 0-4437-9027   IP : 603152   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. สัญชัย พิสัยพันธ์ 0-44379-300 09-9493-5255

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เรืองฤทธ์ิ ทรงคาศรี 0-44379-300 06-5169-1539

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนะวุฒิ หัสวาที 0-44379-300 08-1878-4579

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ตฤณ บุญสันเทียะ 0-44379-300 08-3793-8989

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. จักรายุธ สียางนอก 0-44379-300 09-1835-4883

สวป. พ.ต.ต. สัญญา ด่านโคกสูง 0-44379-300 09-1141-5959

สว.สส. พ.ต.ต. เนตรศักดา ป่ินทอง 0-44379-300 08-7960-2444

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง จ าเรียง พรอมตรุ่งเรือง 0-44379-300 08-1936-9431

สภ.บัวลาย โทรศัพท์กลาง 0-4449-5005   โทรสาร 0-4449-5203   IP : 603182   LINE ID : bualai001

ผกก. พ.ต.อ. ศรุต จันทร์เกษ 0-4449-5203 08-6318-2989

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ เกียมา 0-4449-5203 08-8787-5165

รอง ผกก.สส พ.ต.ท. ภครัช สายสมบูรณ์ 0-4449-5203 09-0829-7780

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภานุวัฒน์ อุตค า 0-4449-5203 08-1967-2967

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศักด์ิ สาคร 0-4449-5203 08-5318-4561

สวป. พ.ต.ต. พงษ์ธร ใหญ่นอก 0-4449-5203 08-9579-2329

สว.สส. พ.ต.ต. สมเกียรติ สุวรรณธานี 0-4449-5203 09-9202-0303

สว.อก. พ.ต.ท. ธวัชชัยยย์ ตระกูลเจริญผล 0-4449-5203 06-2191-9979

สภ.บัวใหญ่  โทรศัพท์กลาง 0-4446-1020   โทรสาร 0-4446-1299   IP : 603139   LINE ID : buayaipolice

ผกก. พ.ต.อ. ธัชพล ส่องแสง 0-4446-1020 06-4479-5153
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รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐพล อะกะเรือน 0-4446-1020 08-1863-3728

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทองดี โคตรประทุม 0-4446-1020 08-1548-4476

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ตังอ านวย 0-4446-1020 08-4411-5656

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ถาวร สร้อยลอด 0-4446-1020 09-8190-8664

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ เอมกลาง 0-4446-1020 09-5459-1655

สว.สส. พ.ต.ท. สมบูรณ์ พิมพ์ภักดี 0-4446-1020 08-0614-9430

สวป. พ.ต.ต. บุญสม อาจหาญ 0-4446-1020 08-7821-6389

สว.อก. พ.ต.ท. สุวิทย์ อยู่จงดี 0-4446-1020 08-7080-7403

สภ.บ้านปรางค์ โทรศัพท์กลาง 0-4497-0274   โทรสาร 0-4497-0274   IP : 603141   LINE ID : q4041

ผกก. พ.ต.อ. อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์ 0-4497-0274 08-9844-6518

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปรีชา สารถี 0-4497-0274 06-1956-9159

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรพล ตาลทรัพย์ 0-4497-0274 08-9423-2855

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศุภชัย วิบูรณ์สุขสันต์ 0-4497-0274 09-2974-9204

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอกวัฒน์ นามราช 0-4497-0274 06-1658-4003

สวป. ร.ต.อ. ธนากร พาเบ้า 0-4497-0274 09-2879-5905

สว.สส. ร.ต.อ. พศวีร์ มากกระโทก 0-4497-0274 08-7234-8292

สว.อก. พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไฝจันทึก 0-4497-0274 09-3140-4344

สภ.บ้านหัน โทรศัพท์กลาง 0-4498-7156   โทรสาร 0-4498-7120   IP : 603146   LINE ID : 0934230516

ผกก. พ.ต.อ. อรพล โคตรโนนกอก 0-4498-7120 09-9396-2453

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คณพศ ธนภูมิบุญญิน 0-4498-7120 09-2275-1834

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นุกูล แก้วจรูญ 0-4498-7120 08-9722-3077

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพบูลย์ เคียงสูงเนิน 0-4498-7120 08-0733-0030

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิรัตน์ ทัศนิยม 0-4498-7120 09-5832-6019

สวป. พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ ถ่อนก่ิง 0-4498-7120 08-9917-3601

สว.สส. พ.ต.ท. สมทบ คูพันดุง 0-4498-7120 09-3323-8641

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง จิราภรณ์ รวยสูงเนิน 0-4498-7120 08-1977-4660

สภ.บ้านเหล่ือม โทรศัพท์กลาง 0-4438-7091   โทรสาร 0-4438-7090   IP : 603171   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. ศิวภาคย์ พวงจันทร์ 0-4438-7091 08-4270-0056

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ทัดแก้ว 0-4438-7091 09-2453-3354

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นพพสิษฐ์ จ าปารัตน์ 0-4438-7091 08-7635-8555

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรัตน์ น้อยจันทึก 0-4438-7091 09-0284-0196

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มนตรี สีสุธรรม 0-4438-7091 09-8231-2031

สว.สส. พ.ต.ท. ธนกฤต ฉลวยประทินกุล 0-4438-7091 08-0797-4746
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สวป. พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ นนทะโชติ 0-4438-7091 08-2818-4556

สว.อก. พ.ต.ต. สุธี ย่ังยืน 0-4438-7091 08-9974-2280

สภ.ประทาย โทรศัพท์กลาง 0-4448-9209   โทรสาร 0-4448-9583   IP : 603149   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. พงศกร พลยางนอก 0-4448-9209 09-7935-6191

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทนัน โกศรีงาม 0-4448-9209 08-1017-4445

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิเวช ประทุมแสง 0-4448-9209 08-8595-4193

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สิริศักด์ิ สกุลสุขธงชัย 0-4448-9209 09-3653-5293

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ ภูมิดินดิบ 0-4448-9209 06-4994-5390

สวป. พ.ต.ต. เสรี ชาช านาญ 0-4448-9209 08-1725-9779

สว.สส. พ.ต.ต. ประภัทร พูนวรรณกุล 0-4448-9209 09-3497-2468

สว.อก. พ.ต.ท. สุรัตน์ เทพรอด 0-4448-9209 08-3119-5788

สภ.ปักธงชัย  โทรศัพท์กลาง 0-4444-1059   โทรสาร 0-4444-1059   IP : 603142   LINE ID : pakthongchai1234

ผกก. พ.ต.อ. ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด 0-4444-1059[100] 09-9659-4191

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอก หวังแววกลาง 0-4444-1059[200] 08-5889-8899

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เจตริน ผันจะโปะ 0-4444-1059[200] 09-9119-5151

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ ลัคนาลิขิต 0-4444-1059[300] 08-7991-5050

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศุภเชษฐ นวจินดาพงศ์ 0-4444-1059[302] 08-0170-8294

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐภวรรธน์ พุ่มจัตุรัส 0-4444-1059[303] 08-1955-2616

สวป. พ.ต.ท. พระ ธรรมศร 0-4444-1059[203] 09-5781-8992

สว.สส. พ.ต.ต. สุวิทย์ วิสาเทศ 0-4444-1059[401] 08-1754-3728

สว.ธร. พ.ต.ท. ฐิติภูม์ิ พลอยหม่ืนไวย 0-4444-1059[500] 08-1375-6701

สภ.ปากช่อง โทรศัพท์กลาง 0-4431-1234   โทรสาร 0-4431-3990   IP : 603162   LINE ID : pakchongpolice

ผกก. พ.ต.อ. ฉัตร ณรงค์ 0-4431-1234 06-1963-6619

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศุภากร รสชอบ 0-4431-1234 08-7655-1542

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. แพร มุ่งเข่ืองกลาง 0-4431-1234 09-2489-4056

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วรชัย บางย่ีขัน 0-4431-1234 09-3519-8914

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพร เวียงธรรม 0-4431-1234 08-1391-1233

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไมตรี กองสุข 0-4431-1234 08-1310-3412

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เนติรัฐ บุษรา 0-4431-1234 08-5308-8818

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. นพพร ปราชญ์กระโทก 0-4431-1234 08-1265-4856

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สายันต์ จันทะปัญญา 0-4431-1234 08-1718-9986

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กิติกรณ์ กาศลังกา 0-4431-1234 08-9428-5355

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พนม สิงหเศรษฐกิจ 0-4431-1234 08-1872-4521



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ช านาญ ก่อเกิด 0-4431-1234 09-2275-5539

สวป. พ.ต.ต. กิตติ กล่ันผักแว่น 0-4431-1234 06-1031-8488

สวป. พ.ต.ต. เอกมนัส วงค า 0-4431-1234 08-9982-5970

สว.สส. พ.ต.ต. วัชระ เลียบสูงเนิน 0-4431-1234 08-9573-1459

สว.อก. พ.ต.ท. สุรกาญจน์ กระจ่าง 0-4431-1234 08-9955-9388

สภ.พระทองค า โทรศัพท์กลาง 0-4497-2222   โทรสาร 0-4422-7169   IP : 603178   LINE ID : 0625595254

ผกก. พ.ต.อ. น าชัย ศรีเวียง 0-4497-2222 08-1739-7478

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รักพงษ์ บัวเทียน 0-4497-2222 08-4825-5050

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พรพัฒนา พิสิฐกานต์ 0-4497-2222 08-1265-5655

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุกรี ปล่ังกลาง 0-4497-2222 06-5453-6987

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนดล ศรีวันชัย 0-4497-2222 09-5754-8964

สวป. พ.ต.ต. เสน่ห์ บุญเกษม 0-4497-2222 08-1065-3588

สว.สส. พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ พละสุข 0-4497-2222 09-1672-7473

สว.อก. พ.ต.ท. ส าเร็จ กว้างนอก 0-4497-2222 08-5632-0292

สภ.พลกรัง  โทรศัพท์กลาง 0-4491-8600   โทรสาร 0-4491-8600   IP : 603136   LINE ID : 0935460259

ผกก. พ.ต.อ. อรรถพร กล่ันเรืองแสง 0-4491-8600 08-1983-8544

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกียรติคุณ การระเกษร 0-4491-8600 09-6153-5494

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุรัสกร ลาผ่าน 0-4491-8600 08-6544-5461

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ช่วงโชติ ขอพรกลาง 0-4491-8600 08-1321-4459

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิศิษฐ ชิณปัตร 0-4491-8600 09-3070-9016

สวป. พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ รัตนมงคลกูล 0-4491-8600 08-0564-8999

สว.สส. พ.ต.ต. ไพวรรณ จ าปาลาด 0-4491-8600 09-6519-7915

สว.อก. พ.ต.ท. วิบูลย์ พูนผล 0-4491-8600 09-1015-2625

สภ.พิมาย โทรศัพท์กลาง 0-4448-1333  โทรสาร 0-4448-1333  IP : 603155   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. นธีร์ สุคุณา 0-4448-1333 08-9466-6653

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย 0-4448-1333 08-5122-7887

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพบูรณ์ คูณค้ า 0-4448-1333 08-1977-2455

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิทยา บุญวัน 0-4448-1333 08-7022-1220

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ก้องภพ อาษานอก 0-4448-1333 09-8014-6395

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปัญญา ประตังเวสา 0-4448-1333 08-6024-6122

สว.สส. พ.ต.ท. วัฒนะ วรรณประดิษฐ์ 0-4448-1333 08-0733-2134

สวป. ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ สุดสีเล้ียง 0-4448-1333 08-1154-3573

สว.อก. พ.ต.ท. สุนทร เผยโพธ์ิ 0-4448-1333 08-9624-0896



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สภ.โพธ์ิกลาง โทรศัพท์กลาง 0-4421-1191   โทรสาร 0-4422-2316   IP : 603133   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. นาวิน ธีระวิทย์ 0-4422-2316 08-1155-5566

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อัครคมฆ์ ญาติเจริญ 0-4422-2316 08-8477-1560

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นราพงษ์ เตือนขุนทด 0-4422-2316 08-1203-4460

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. มรุต สันติเศรษฐสิน 0-4422-2316 08-1363-3333

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิสิฏฐ จงอ้อมกลาง 0-4422-2316 08-4004-5049

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพศาล ปันเร็ว 0-4422-2316 09-8104-8084

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มงคล  คุปติศิริรัตน์ 0-4422-2316 08-1266-1959

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิษณุ แวดอุดม 0-4422-2316 09-0584-5286

สวป. พ.ต.ต อนนต์ มีมานะ 0-4422-2316 08-4412-2415

สว.สส. พ.ต.ท. สุชาติ ซ้อนพุดซา 0-4422-2316 09-5414-4999

สว.ธร. พ.ต.ต. วรวุธิ อธิราชเทวินทร์ 0-4422-2316 08-6246-1109

สภ.มะเริง โทรศัพท์กลาง 0-4422-0805   โทรสาร 0-4422-0805   IP : 603135   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์ 0-4422-0805 06-4224-4925

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วรวิทย์ วิจิตรจริยา 0-4422-0805 08-7876-5444

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สงกรานต์ ปัญญานาค 0-4422-0805 09-8271-1573

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุพีร์ ชัยสูงเนิน 0-4422-0805 08-1921-5049

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒน์ ญาติโพธ์ิ 0-4422-0805 06-1085-7783

สวป. พ.ต.ต. อนันท์ แจะสันเทียะ 0-4422-0805 09-8994-4652

สว.สส. พ.ต.ท. นราธิป เดชาธรธาดา 0-4422-0805 09-9153-6141

สว.อก. พ.ต.ต. จักรา พรหมดีสาร 0-4422-0805 06-1559-6363

สภ.เมืองยาง โทรศัพท์กลาง 0-4422-9033   โทรสาร 0-4422-9033   IP : 603176   LINE ID : 0827534741

ผกก. พ.ต.อ. ธนาพันธ์ ผดุงการ 0-4422-9033 08-4556-5935

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จิรโรจน์ ภูภัทรจินดา 0-4422-9033 08-1225-5999

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บรรชิด หวังแววกลาง 0-4422-9033 08-1976-4158

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์ 0-4422-9033 08-2132-3854

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บูรพา ทนงรักษ์ธรรม 0-4422-9033 08-4774-3585

สวป. พ.ต.ต. สุนทร จอดนอก 0-4422-9033 06-3459-1529

สว.สส.

สว.อก. พ.ต.ต. ดาวรุ่ง เปรมใจ 0-4422-9033 08-1547-1390

สภ.ล าทะเมนชัย   โทรศัพท์กลาง 0-4496-4191   โทรสาร 0-4496-4191   IP : 603179   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์ 0-4496-4191 06-1789-7451

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีระ องอาจ 0-4496-4191 08-6029-2814



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กมล วงศ์แสนสาน 0-4496-4191 08-9180-9529

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พรภิรมย์ ล้อมกระโทก 0-4496-4191 09-7315-5559

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พร แก้วหนองแสง 0-4496-4191 08-9917-9490

สวป. พ.ต.ต. ชนุดม เครือสิงห์ 0-4496-4191 06-4998-5832

สว.สส. ร.ต.อ. สยาม สีด า 0-4496-4191 08-1074-7448

สว.อก. พ.ต.ท. ยุทธนา ฤทธิสนธ์ิ 0-4496-4191 08-1789-8642

สภ.วังน้ าเขียว โทรศัพท์กลาง 0-4422-8679   โทรสาร 0-4422-8679   IP : 603174   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. พีรพงศ์ ธนโพธ์ิชัย 0-4422-8679 08-1997-4449

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิรันดร์ ถวัลย์ภูวนาถ 0-4422-8679 06-2352-9289

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรสิทธ์ิ สิทธิวิไล 0-4422-8679 08-2003-4755

รอง ผกก.สอบสวน พ.ต.ท. จิตรกร โพธ์ิค า 0-4422-8679 08-1953-5185

รอง ผกก.สอบสวน พ.ต.ท. ศรัณยพงศ์ ใหมทองกุลธร 0-4422-8679 06-4453-5397

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วัลลภ คาจะโปะ 0-4422-8679 08-6404-0515

สว.(สอบสวน) ว่าท่ีพ.ต.ต. กมลเทพ สมบัติ 0-4422-8679 09-7018-7140

สวป. พ.ต.ต. เอกสิทธ์ิ คงทน 0-4422-8679 06-2369-1719

สว.สส. พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ย่ิงประเสริฐสุข 0-4422-8679 08-9252-0855

สว.อก. พ.ต.ท. ภูษิต เกตุสูงเนิน 0-4422-8679 08-4289-9869

สภ.สีค้ิว โทรศัพท์กลาง 0-4441-1010   โทรสาร 0-4441-1415   IP : 603144   LINE ID : 044411010

ผกก. พ.ต.อ. ยงยศ พลเดช 0-4441-1010 09-2419-6364

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์ 0-4441-1010 09-8798-7868

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติภพ ภาสะวณิช 0-4441-1010 08-1929-5335

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีระศักด์ิ คงย่ิงเรืองสิน 0-4441-1010 08-7966-4971

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กิตติพศ ช านาญเท 0-4441-1010 08-2085-3398

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมชาย นาคสูงเนิน 0-4441-1010 08-7963-7744

สว.สส. พ.ต.ต. พันธศักด์ิ ใสจันทึก 0-4441-1010 08-1725-4665

สวป. พ.ต.ท. เดชากุล รณรงค์ 0-4441-1010 08-9949-9744

สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง จ าเรียง รองสวัสด์ิ 0-4441-1010 08-7008-8536

สภ.สีดา โทรศัพท์กลาง 0-4430-3191   โทรสาร 0-4430-3191   IP : 603181   LINE ID : 0986145466

ผกก. พ.ต.อ. สมนึก เจียมจังหรีด 0-4430-3191 08-1967-8852

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปราโมทย์ โทนสิงห์ 0-4430-3191 09-6701-6788

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อารยะรังสี 0-4430-3191 06-3142-3995

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. มงคล สุริโย 0-4430-3191 09-8519-7889

สว.(สอบสวน)
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สวป. พ.ต.ต. วุฒิชัย ปัจจัยโคนัง 0-4430-3191 08-3682-6355

สว.สส. พ.ต.ท. บุญชนะ พรประมินทร์ 0-4430-3191 08-7244-4083

สว.อก. ร.ต.อ. คณิศร ค าหว่าน 0-4430-3191 08-1262-4479

สภ.สูงเนิน โทรศัพท์กลาง 0-4441-9191   โทรสาร 0-4441-9191   IP : 603154   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. วทัญญู รุ่งรัศมี 0-4441-9191 09-2615-9828

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิทักษ์ วงษ์อาจ 0-4441-9191 09-4952-6344

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ผดุง มาตรแสง 0-4441-9191 06-2626-6297

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนภัทร เหล่าทะนนท์ 0-4441-9191 09-7164-7489

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมชาย บุญโญปกรณ์ 0-4441-9191 09-8402-7718

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ตระการ ศักด์ิศรีกรม 0-4441-9191 08-1409-0017

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธานี ทรพีสิงห์ 0-4441-9191 08-9569-5879

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอกชัย ฤทธิมา 0-4441-9191 08-3549-7992

สวป. พ.ต.ต. สุระศักด์ิ พันธ์วงค์ 0-4441-9191 08-9776-7027

สว.สส. ร.ต.อ. สรายุทธ ทรายตะคุ 0-4441-9191 09-8585-4539

สว.อก. พ.ต.ท. วศิลาวุธ วงศ์ประชา 0-4441-9191 08-9286-6030

สภ.เสิงสาง โทรศัพท์กลาง 0-4444-7129   โทรสาร 0-4444-7129   IP : 603169   LINE ID : soengsangpolice

ผกก. พ.ต.อ. ถึงพร ปานทอง 0-4444-7129 08-1878-6059

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธงชัย วิมลศิลป์ 0-4444-7129 09-1991-5362

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประสาน ดีกระโทก 0-4444-7129 08-1266-0168

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชัชวาลย์ อภิรมย์ชวาลย์ 0-4444-7129 09-0275-4884

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วิวรรธน์ โพคาสี 0-4444-7129 08-1997-1335

สวป. พ.ต.ท. เตรียมศักด์ิ ศรีจันทร์ชัย 0-4444-7129 08-1266-0468

สว.สส. พ.ต.ต. สมศักด์ิ เท่ียงดาห์ 0-4444-7129 09-0282-3707

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ยุพิน มาปเต 0-4444-7129 08-6723-3504

สภ.หนองบุญมาก โทรศัพท์กลาง 0-4449-0103   โทรสาร 0-4449-0101   IP : 603170   LINE ID : nongboonmakstation

ผกก. พ.ต.อ. ธนภัทร เพชรอรุณ 0-4449-0103 09-4263-6644

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โชติจิณณ์ เก่งกิจการ 0-4449-0103 09-9145-3545

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สกลรัตน์ เขมสวัสด์ิ 0-4449-0103 09-9936-1963

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. จรัณธร วสันต์ชัยโชค 0-4449-0103 08-1395-4978

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประมาณ จุลผักแว่น 0-4449-0103 08-9719-5010

สวป. พ.ต.ท. วิโรจน์ การเรียน 0-4449-0103 08-1266-9832

สว.สส. พ.ต.ต. อดิศักด์ิ ดวงกระโทก 0-4449-0103 09-1014-8757

สว.อก. พ.ต.ต. รุ่งเพชร ยะหา 0-4449-0103 09-6429-4978



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สภ.หนองสาหร่าย  โทรศัพท์กลาง 0-4493-8794   โทรสาร 0-4493-8794   IP : 603164   LINE ID :

ผกก. พ.ต.อ. ฐิติภัทร อุณเวทย์วานิช 0-4493-8794 081-660-7129

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ลัทธวัฒน์ เพ็งชัย 0-4493-8794 063-915-1516

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัญญา หม่ืนศรี 0-4493-8794 089-799-6687

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอก ปิดจัตุรัส 0-4493-8794 081-728-6992

สว.(สอบสวน) ว่าท่ี พ.ต.ต. วีระศักด์ิ อ่างศิลป์ 0-4493-8794 09-9562-6591

สวป. พ.ต.ท. อนุสรณ์ สะตะ 0-4493-8794 061-018-9720

สว.สส. ว่าท่ี พ.ต.ต. สิปปวิชญ์ ปักกาโล 0-4493-8794 092-953-3191

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ปาลิดา นันทอุมาลี 0-4493-8794 08-9846-7171

สภ.หมูสี โทรศัพท์กลาง 0-4430-0571   โทรสาร 0-4430-0571   IP : 603165   LINE ID : mooseepolice

ผกก. พ.ต.อ. โยธิน วรรณทวี 0-4430-0571 09-5535-6496

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชูเกียรติ แก้วอาจ 0-4430-0571 09-8359-8959

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. หริพงษ์ แววโคกสูง 0-4430-0571 08-1725-6450

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิฤทธ์ิ 0-4430-0571 08-5110-9922

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธวัชชัย รุ่งเรือง 0-4430-0571 08-1955-2595

สวป. พ.ต.ท. อิสริยะ ภูดีทิพย์ 0-4430-0571 08-5017-0811

สวป. พ.ต.ท. ราเชนทร์ อุ่นจันทึก 0-4430-0571 08-1382-7841

สว.สส. ร.ต.อ. ปรีชา บุญสุระ 0-4430-0571 08-9001-5315

สว.อก. พ.ต.ต. รัฐกร โอษฐ์เจษฎา 0-4430-0571 08-1482-8444

สภ.ห้วยแถลง โทรศัพท์กลาง 0-4439-1191   โทรสาร 0-4439-1191   IP : 603147   LINE ID : 

ผกก. พ.ต.อ. สิทธิพล ทิมสูงเนิน 0-4439-1191 06-3549-4256

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร 0-4439-1191 08-6624-2670

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง 0-4439-1191 08-8549-4662

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุพจน์      ฉิมหาชาติ 0-4439-1191 08-7254-5659

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปรัชญา นิมาลา 0-4439-1191 09-10169456

สวป. พ.ต.ต. ภิรมย์ บุญภักดี 0-4439-1191 08-5612-7600

สว.สส. พ.ต.ต. ศิระ กองกาญจน์ 0-4439-1191 08-1876-4959

สว.อก พ.ต.ท. สมศักด์ิ โพยนอก 0-4439-1191 08-1999-7354

สภ.หินดาด โทรศัพท์กลาง 0-4439-3091   โทรสาร 0-4439-3091   IP : 603158   LINE ID : policehindad

ผกก. พ.ต.อ. ปรเมศร์ ต้ังจิตสมาธิ 0-4439-3091 09-5519-5465

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิธิกร จันสิน 0-4439-3091 08-6567-9654

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เป่ียมศักด์ิ เขาแก้ว 0-4439-3091 08-1966-0354

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สายชล ศรีเมือง 0-4439-3091 08-7259-5858



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อรุณ บังโค้ง 0-4439-3091 08-1069-7901

สวป. พ.ต.ท. กิตติพจน์ ใสผุกผ่อง 0-4439-3091 08-7001-7128

สว.สส. พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ดิษฐ์บรรจง 0-4439-3091 08-5331-7889

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ณัฐรณิษา กงนอก 0-4439-3091 09-1449-1659

สภ.อุดมทรัพย์ โทรศัพท์กลาง 0-4496-7006   โทรสาร 0-4496-7009   IP : 603175   LINE ID :

ผกก. พ.ต.อ. ประชุม แถมกลาง 0-4496-7006 08-1790-4833

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทัศนัย นคราวนากูล 0-4496-7006 08-1964-0559

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุชีพ พรรณา 0-4496-7006 08-9584-6699

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. กฤษฎา กนกชัชวาล 0-4496-7006 08-0724-8558

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุวัฒน์ แสงแก้ว 0-4496-7006 08-6249-5880

สวป. พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธ์ิ นะรัฐกิจ 0-4496-7006 09-2156-6244

สว.สส. พ.ต.ท. ปฏิวัติ อุทยานินทร์ 0-4496-7006 06-1926-1881

สว.อก. พ.ต.ท. สุพัฒ ดารุนิกร 0-4496-7006 08-1601-9879

สภ.กระชอน  โทรศัพท์กลาง 0-4430-0961   โทรสาร 0-4430-0961   IP : 603156   LINE ID : 

สวญ. พ.ต.ท. สุนันท์ เจริญจิตร 0-4430-0961 06-4031-4575

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ อรชุน 0-4430-0961 08-4477-8756

สวป. ร.ต.อ. สุวกฤษฎ์ิ พิมพ์จันทร์ 0-4430-0961 08-2144-5241

สว.สส. พ.ต.ท. ชานุโชค สืบค้า 0-4430-0961 09-1137-7647

สภ.บ้านหันห้วยทราย โทรศัพท์กลาง 0-4424-9161   โทรสาร 0-4424-9161   IP : 603150   LINE ID : hanhuaysai

สวญ พ.ต.ท. กาหล หวังยงกลาง 082-926-9201 08-1321-2949

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุนันท์ โม้เปาะ 082-926-9201 08-3194-6339

สวป. พ.ต.ต. วิเชียร พันสาง 082-926-9201 06-5320-0606

สว.สส. ร.ต.อ. ณัฐพร เขียวเกษม 082-926-9201 09-3528-9553

สภ.พลสงคราม โทรศัพท์กลาง 0-4437-7066   โทรสาร 0-4437-7066   IP : 603153   LINE ID : 

สวญ. พ.ต.ท. มงคล แก้วโพธ์ิ 0-4437-7066 08-5200-0191

สวป. พ.ต.ต. ปัญญา แสงสุระ 0-4437-7066 08-1073-5485

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อัศวิน พรหมนอก 0-4437-7066 08-8595-9151

สว.สส. ร.ต.อ. วิระคม รัตนปิโยสร 0-4437-7066 08-9282-8396

สภ.คลองไผ่ โทรศัพท์กลาง 0-4432-3352   โทรสาร 0-4432-3352   IP : 603145   LINE ID : 

สว. พ.ต.ต. พงศกร วิสีปัตน์ 0-4432-3352 09-5351-4549

สภ.ดอนแสนสุข โทรศัพท์กลาง 0-4496-2120   โทรสาร 0-4496-2120   IP : 603160   LINE ID : donsansuk

สว. พ.ต.ท. อาวุฒิ อ่อนวรรณะ 0-4496-2120 08-5764-2869

สภ.เมืองพลับพลา โทรศัพท์กลาง 0-4400-0275   โทรสาร 0-4400-0275   IP : 603148   LINE ID : 



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท างาน [ภายใน] มือถือ

สว. พ.ต.ท. พลพิไชย พันธ์อินทร์ 0-4400-0275 09-4716-3915

สภ.สีสุก โทรศัพท์กลาง 0-4430-0885   โทรสาร 0-4430-0885   IP : 603138   LINE ID :

สว. พ.ต.ต. จักรพันธ์ มากสี 0-4430-0885 08-8563-7931

สภ.หนองสรวง โทรศัพท์กลาง 0-4497-3042   โทรสาร 0-4497-3016   IP : 603168   LINE ID : 0821506642

สว. พ.ต.ต. วิรัตน์ สมบัติ 0-4497-3042 08-3683-4555



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผบก. พล.ต.ต. รุทธพล เนำวรัตน์ 0-4461-2311 09-8559-9914
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ พรหมทา - 08-1641-9697
รอง ผบก. พ.ต.อ. ปริญญำ พรเดชำพิพัฒ - 08-4888-8840
รอง ผบก. พ.ต.อ. ก้องชำติ เล้ียงสมทรัพย์ - 09-4502-5987
รอง ผบก. พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล - 08-3100-7595
รอง ผบก. พ.ต.อ. นิรันดร์ แก้วอิน - 08-1876-3409
รอง ผบก. พ.ต.อ. ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ - 08-6553-9444
นว.(สบ.1) ร.ต.ท. ศุภกฤต กิตติสิริวิบูลย์ 0-4461-2311 06-2114-4877

ผกก. พ.ต.อ. เพ่ิมสุข ศิริพละ - 08-9789-3262
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุขุม ขันตินุกูลธำนนท์ - 08-1879-4184
รอง ผกก. พ.ต.ท. นริส รวมภักดี - 08-0720-6996
รอง ผกก. พ.ต.ท. ทวีโชค ธีรภัทรพลเดช - 06-2716-7743
สว. พ.ต.ท.หญิง ภคมณ ธนำกนกภรณ์ 0-4462-1645 08-1725-4345
สว. พ.ต.ท. วัลลภ ปักสำร 0-4462-1642 09-0293-7271
สว. พ.ต.ท. เสถียร ดีสร้อย 0-4461-2269 08-6103-4616
สว. พ.ต.ท.หญิง พัธธารา กุลศิริ 0-4462-1643 09-8592-9399
สว. พ.ต.ท.หญิง กันธิมำ นำคนำคำ 0-4461-4168 06-2651-9562
สว. พ.ต.ต. ญำณวุฒิ ชินทุมพงษ์ 0-4462-1644 08-4429-5895
สว. พ.ต.ต. ประมูล ฉ ่าจอหอ 0-4462-1642 08-5315-8551
สว. ร.ต.อ. สมชำย พลำศรี 0-4461-2611 08-5767-1912

ผกก.สืบสวน พ.ต.อ. สำธิต สถิตถำวร 0-4462-1641 08-1842-5737
รอง ผกก.สืบสวน พ.ต.ท. วิชำญ กระจ่ำงโพธ์ิ 0-4462-1641 08-1790-3053
รอง ผกก.สืบสวน พ.ต.ท. ภูวดิท ปิติภัทรชนำกร 0-4462-1005 09-9104-4894
สว.กก.สืบสวน พ.ต.ท. สุชิน วัดจะโป๊ะ 0-4462-1641 08-1725-5315
สว.กก.สืบสวน พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์ เหนือคูเมือง 0-4462-1641 09-8919-3635
สว.กก.สืบสวน พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ เปร่ียมรัตนชัย 0-4460-2215 09-1491-9441
สว.กก.สืบสวน พ.ต.ต. อภิภู จูประโคนสุข 0-4462-1641 09-2559-5124
สว.กก.สืบสวน พ.ต.ต. สุชำติ วิชำสวัสด์ิ 0-4462-1641 08-2605-7292

กองก ำกับกำรสืบสวน  โทรศัพท์กลำง  0-4462-1641

ต ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ Buriram Provincial Police

ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  31000

โทรศัพท์กลำง   0-4461-2123    โทรสำรกลำง  0-4461-1199

เว็บไซต์    www.buriram.police.go.th    อีเมล buriram@royalthaipolice.go.th

ฝ่ำยอ ำนวยกำร  โทรศัพท์กลำง 0-4461-2123 โทรสำรกลำง 0-4461-1199 



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ประกิจ เหลืองวิลัย 0-4461-2511 08-1876-6643
ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. บัญชำ ศรีอนันต์ 0-4461-2511 08-6622-0693
ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. มนัสวุฒิ บรรยงค์ 0-4461-2511 09-0272-5252
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ ศรีสังวรณ์ 0-4461-2511 09-0925-4842
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยุพรำช เทพบัณฑิตย์ 0-4461-2512 08-2870-0488

โทรศัพท์กลำง 0-4461-2240    โทรสำร 0-4461-2240    
ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ 0-4461-2240 08-9716-5995
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไกรสิทธ์ิ หาญยิ ง 0-4461-2240 06-5191-6699
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภำนุวัฒน์ มำกมูล 0-4461-2240 09-0043-9999
รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. อำนนท์ เหล็กดี 0-4461-2240 08-9280-5653
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อนิรุทธ์ิ ผดุงดี 0-4461-2240 09-7176-8204
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ วำรินทร์ 0-4461-2240 08-3552-6669
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อดิชำติ มีสำ 0-4461-2240 08-1878-6108
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไชยำ สระโสม 0-4461-2240 06-1929-1989
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไชยำ แก้วยก 0-4461-2240 08-6261-9939
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยงยุทธ รัศมี 0-4461-2240 08-7281-5544
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรเดช ประสงใด 0-4461-2240 09-8197-5080
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. เอกพงษ์ เดชพรมรัมย์ 0-4461-2240 09-2348-6363
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ธนัช นครไธสง 0-4461-2240 08-1076-7289
สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. ถวิล หอมหวล 0-4461-2240 08-6648-4045
สวป. พ.ต.ท. ธนำนนท์ ไชยสิน 0-4461-2240 09-3512-0722
สว.สส. พ.ต.ต. อภิญญำ ภัณฑะประทีป 0-4461-2240 08-3204-1000
สว.จร. พ.ต.ท. รังสิวัฒน์ กังศรานนท์ 0-4461-2240 09-9450-2986
สว.อก. พ.ต.ท. ธรรมนูญ รอบแคว้น 0-4461-2240 09-3572-5963

โทรศัพท์กลำง  0-4463-1555    โทรสำร  0-4463 -1577
ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก.สภ.นำงรอง พ.ต.อ. อนุกำร ธรรมวิจำรณ์ 0-4463-1555 09-7242-3726
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประพันธ์ ข ำเอนก 0-4463-1555 08-1977-0352
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชำญ จุ่นทองแท้ 0-4463-1555 08-1553-7651
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุระ  ทิพย์อักษร 0-4463-1555 08-6870-7499
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. จักรภัทร  ชมภูกุล 0-4463-1555 08-9202-9559

กลุ่มงำนสอบสวน  โทรศัพท์กลำง  0-4461-2511

สภ.เมืองบุรีรัมย์   ท่ีอยู่ ถนนจิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000

สภ.นำงรอง    ท่ีอยู่ 35 ซอย มิตรอำรีย์ ถนนสังขกำจประชำนุสรณ์ ต ำบลนำงรอง อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ
สวป. พ.ต.ต. สุวัฒน์ นำมมงคล 0-4463-1555 09-4696-6014
สว.อก. พ.ต.ท. ศุภณัฐ  สุนทรกูล 0-4463-1555 08-1955-4660
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. จิรโรจน์ มงคลธนสุพัฒน์ 0-4463-1555 09-5995-8565
สว.สส. พ.ต.ท. ยอดชำย โสมค ำ 0-4463-1555 08-7961-8023

โทรศัพท์กลำง 0-4467-1486    โทรสำร 0-4467-0227
ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. เจตน์สฤษฎ์ิ แพ่งศรีสำร 0-4467-1486 08-1266-3450
รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมโภชน์ ทิพยวัลย์ 0-4467-1486 09-4178-7519
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นิวัฒน์ อำทวัง 0-4467-1486 08-2112-6146
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชาญณรงค์ พรหมมา 0-4467-1486 08-9517-5799
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สกลณฏัฐ ปัตตำเทศำ 0-4467-1486 06-4235-4456
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศิริชัย เจริญศิริ 0-4467-1486 08-0153-5663
สวป. พ.ต.ต. อนุสรณ์ ยนต์สถิตย์กุล 0-4467-1486 08-3030-4146

สว.สส. พ.ต.ท. นิวัฒน์ ผินสู่ 0-4467-1486 09-1735-4614
สว.อก. พ.ต.ท. พิทักษ์ สหัสนำ 0-4467-1486 08-6259-4765

โทรศัพท์กลำง  0-4465-5430  โทรสำร  0-4465-5430

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก.สภ. พ.ต.อ. สมยศ พ้ืนชัยภูมิ 0-4465-5430 08-1977-8958

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กุณช์ กุลศิริ 0-4465-5430 06-2929-3594

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิพร รักมงคลตระกูล 0-4465-5430 06-3586-4145

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สิริพงษ์ ฤทธ์ิไธสง 0-4465-5430 08-1612-1002

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภำสกร โพธิข ำ 0-4465-5430 08-1264-2584

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. ชุมพล เย็นกุล 0-4465-5430 08-9356-9465

สวป. พ.ต.ท. ประจวบ สุดำเดช 0-4465-5430 08-8582-8595

สว.สส. พ.ต.ต. ชนะชน ดวงพุทธำ 0-4465-5430 09-8159-0453

สว.อก. พ.ต.ท. บุญชอบ ใจกล้า 0-4465-5430 09-8508-8395

โทรศัพท์กลำง  0-4466-1211    โทรสำร  0-4466-1211 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญำภรณ์ 0-4466-1211 08-6873-6195

สภ.พุทไธสง     ท่ีอยู่ 23 หมู่ท่ี 1 ถนนอภัยรำษฎร์ ต ำบลพุทไธสง อ ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์  31120

สภ.ล ำปลำยมำศ      ท่ีอยู่ 555 หมู่ท่ี 9 ต ำบลล ำปลำยมำศ อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130  

สภ.ประโคนชัย    ท่ีอยู่  92 หมู่ท่ี 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงศ์จรัส รัตนธรรมเมธี 0-4466-1211 08-6265-1682

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วริษฐ์ ด ำพลงำม 0-4466-1211 08-9280-9419

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นภดล แก้วชนะ 0-4466-1211 08-1062-6599

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศักด์ิ วิเศษดี 0-4466-1211 08-9917-6645

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เฉลียว พยัคฆกุล 0-4466-1211 09-5224-2889

สวป. พ.ต.ต. สมบัติ วัฒนศรี 0-4466-1211 08-1789-7095

สว.สส. พ.ต.ต. ชัยพฤกษ์ แผ้วพลสง 0-4466-1211 09-8465-3599

สว.อก. พ.ต.ท. สมปอง โพธ์ิงำม 0-4466-1211 09-2161-3759

โทรศัพท์กลำง  0-4468-1181  โทรสำร  0-4468-1182

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. วชิรวิทย์ วรรณธำณี 0-4468-1181 06-3759-8585

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สำมำรถ หมำยสม 0-4468-1181 09-0248-1767

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สืบสกุล เกงขุนทด 0-4468-1181 08-4036-3181

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยศวัฒน์ มณีวงษ์ชัยกิจ 0-4468-1181 08-6876-7002

สว.สส. พ.ต.ท. กรกช จงนิมิตรสถำพร 0-4468-1181 06-5274-4587

สวป. ร.ต.อ. กฤตภำส สครรัมย์ 0-4468-1181 08-6366-1423

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ชำญชัย ค ำดีเกิด 0-4468-1181 08-9427-1821

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. นิธิวัฒน์ ค ำนนท์ 0-4468-1181 08-28674-072

สว.อก. พ.ต.ท. วิภักด์ิ เท่ียงคำม 0-4468-1181 08-7873-9333

โทรศัพท์กลำง 0-4469-1318    โทรสำร 0-4469-1318

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. วิษณุ อำภรณ์พงษ์ 0-4469-1318 08-7673-4444

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธัชพล ชิณวงศ์ 0-4469-1318 06-4153-9444

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อภิชิต เอการัมย์ 0-4469-1318 09-8825-3365

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สำคร  แซกรัมย์ 0-4469-1318 08-9282-5511

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เดชระพี สาลี 0-4469-1318 08-4289-2065

สวป. พ.ต.ท. ชูเกียรติ ปัดตาเทสัง 0-4469-1318 08-1760-1931

สว.สส. พ.ต.ต. ชินวัส โคนำโล 0-4469-1318 09-3418-5991

สภ.สตึก       ท่ีอยู่ 456 หมู่ท่ี 13 ถนนสตึกส ำรำญ ต ำบลสตึก อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150      

สภ.กระสัง     ท่ีอยู่ 211 หมู่ท่ี 9 ต ำบลกระสัง อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160    



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สว.อก. พ.ต.ท. ไตรรงค์ รักพุดซำ 0-4469-1318 09-0191-4995

โทรศัพท์กลำง  0-4464-9006     โทรสำร 0-4465-6242 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ด ำรงศักด์ิ เติมสุข 0-4464-9006 08-8348-5188

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิกร ปานประเสริฐ 0-4464-9006 08-0721-3345

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีรพล หวลระลึก 0-4464-9006 08-2356-5525

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เทพ บวชกระโทก 0-4464-9006 08-1548-5641

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มำนพ ทองพลับพลำ 0-4464-9006 08-1062-7623

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไชยำ จรุงจิตประเสริฐ 0-4464-9006 09-1012-7678

สวป. พ.ต.ท. เอนก พิมภักดี 0-4464-9006 08-4498-3300

สว.สส. พ.ต.ท. ไพทูล สวัสด์ิเอ้ือ 0-4464-9006 09-8142-7040

สว.อก. พ.ต.ท. บุญชัย กัลโยธิน 0-4464-9006 09-3562-0557

โทรศัพท์กลำง 0-4467-9070   โทรสำร 0-4467-9070 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. กัมพล วงษ์สงวน 0-4467-9070 06-2235-9894

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ฉัตรมงคล วงศ์จ่าปา 0-4467-9070 08-5419-6999

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อนุสรณ์ ทองดวง 0-4467-9070 06-2548-6654

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อภิรักษ์ ดวงใจ 0-4467-9070 08-8561-8834

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กระจำย ทันตะคู 0-4467-9070 08-9846-8975

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วรชัชกุล สิงห์ชำรี 0-4467-9070 08-5656-2476

สวป. พ.ต.ต. พศิณ ปราบริปู 0-4467-9070 06-4895-4719

สว.สส. พ.ต.ต. นาคิน บุญคง 0-4467-9070 08-1066-5770

สว.อก. พ.ต.ท. แดง ศรีสมบูรณ์ 0-4467-9070 08-6003-0840

โทรศัพท์กลำง  0-4464-1200   โทรสำร  0-4464-1200

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธนำ ไตรทิพย์  0-4464-1200 09-0613-6005

สภ.ละหำนทรำย     ท่ีอยู่ 111 หมู่ท่ี 8 ต ำบลละหำนทรำย อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170     

สภ.บ้ำนกรวด  ท่ีอยู่ 74 หมู่ท่ี 4 ถนนมะลิกรอง ต ำบลปรำสำท อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180

สภ.หนองก่ี     ท่ีอยู่ 243 หมู่ท่ี 1 ต ำบลทุ่งกระตำดพัฒนำ อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31210  



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรกริช รังพงษ์ 0-4464-1200 08-9280-7357

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เกษมสันต์ พูลทอง 0-4464-1200 08-1282-6711

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิชัย สุนำรักษ์ 0-4464-1200 08-9949-8834

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สุทัศน์ สำยกระสุน 0-4464-1200 09-5754-7246

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. สักกะพงษ์ ผลเกิด 0-4464-1200 08-0489-2792

สวป. พ.ต.ต. กิตติคม เกตุชำติ 0-4464-1200 08-6263-5654

สว.สส. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีรักษำ 0-4464-1200 08-9739-1754

สว.อก. พ.ต.ท. กฤดิ นิลกลำง 0-4464-1200 08-9484-2002

โทรศัพท์กลำง  0-4469-9115   โทรสำร 0-4469-9115

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. อัษฎไณย ป้องกัน 0-4469-9115 09-0245-4549

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ไกรยสิทธ์ิ ออมไธสง 0-4469-9115 08-1967-1748

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยรรยง ทองใบใหญ่ 0-4469-9115 08-8059-8880

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สิทธ์ิ หวังสุขกลำง 0-4469-9115 09-0895-2024

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชนะมำร เต็นปักษี 0-4469-9115 08-7032-9666

สวป. พ.ต.ท. พิริยะ หาญประโคน 0-4469-9115 09-8665-2249

สว.สส. พ.ต.ท. รำชศักด์ิ เชียรรัมย์ 0-4469-9115 08-4961-2323

สว.อก. พ.ต.ต. ผล ตลอดไธสง 0-4469-9115 08-6248-5179

โทรศัพท์กลำง  0-4462-9363  โทรสำร 0-4462-9363

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. บุญธรรม สมบูรณ์ 0-4462-9363 08-6028-3978

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เตชิต โป๊ะประนม 0-4462-9363 08-5651-5470

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จักรินทร์ พวงสมบัติ 0-4462-9363 08-3366-8574

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประภำส พวงศรี 0-4462-9363 06-1032-8279

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปรีดำ เจริญรำช 0-4462-9363 06-2536-5611

สวป. พ.ต.ท. กิตติวุฒิ คงฤทธ์ิ 0-4462-9363 09-0221-8991

สว.สส. พ.ต.ท. ยุทธศักด์ิ ค ำศักด์ิดำ 0-4462-9363 08-9235-9200

สว.อก. พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ วงค์เหล็ก 0-4462-9363 08-3355-9628

สภ.คูเมือง   ท่ีอยู่ 57 หมู่ท่ี 6 ต ำบลคูเมือง อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190

สภ.นำโพธ์ิ      ท่ีอยู่ 279 หมู่ท่ี 1 ต ำบลนำโพธ์ิ อ ำเภอนำโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31230



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

โทรศัพท์กลำง  0-4466-9100   โทรสำร 0-4466-9100

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. หิรัณยสุทธ์ิ อินทร์ใย 0-4466-9100 08-1818-5021

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยงยศ ซ่ือสัตย์คมสัน 0-4466-9100 08-0411-9696

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สรคม รำชประโคน 0-4466-9100 06-2197-8571

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชำลี ปรังประโคน 0-4466-9100 08-1066-4886

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ นาสินพูล 0-4466-9100 06 4919 8557

สวป. ร.ต.อ. สุเนตร กลรัฐ 0-4466-9100 06 4201 8909

สว.สส. พ.ต.ต. อ ำนำจ หนองหำญ 0-4466-9100 08-1997-2245

สว.อก. ร.ต.อ. ไพโรจน์ บรรจงรอด 0-4466-9100 08-9864-4690

หมำยเลขโทรศัพท์ 0-4464-6055    โทรสำร 0-4465-4347

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. จุลฑิตย์ กิตติรงค์ 0-4464-6055 08-1966-0957

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรชัย เช้ือเจริญ 0-4464-6055 09-5613-0736

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพล มีศิลป์ 0-4464-6055 09-8102-5323

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สงวน กำรเพียร 0-4464-6055 08-7245-2564

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อภิศักด์ิ แสงดำว 0-4464-6055 08-1063-1064

สวป. พ.ต.ต. มิตรชัย ประสงค์ศรี 0-4464-6055 08-2883-8884

สว.สส. พ.ต.ต. นิรุธ สำระสิทธ์ิ 0-4464-6055 06-3750-4848

สว.อก. พ.ต.ท. เดชณรงค์ รุ่งรัตนรังสี 0-4464-6055 09-4856-1964

โทรศัพท์กลำง 0-4469-6014   โทรสำร 0-4469-6014

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ประดิษฐ์ ทะประสิทธ์ิจิตต์ 0-4469-6014 08-1828-8277

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สง่า วงค์นิคม 0-4469-6014 06-1418-0822

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนิศร บุญแม้น 0-4469-6014 09-5196-4598

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ ปุ่นโพธ์ิ 0-4469-6014 08-4161-1996

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วิทยำ บุญช่วย 0-4469-6014 08-7934-9929

สภ.หนองหงส์    ท่ีอยู่ 191 หมู่ท่ี 6 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31240

สภ.ปะค ำ     ท่ีอยู่ 57 หมู่ท่ี 9 ต ำบลปะค ำ อ ำเภอปะค ำ จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31220

สภ.ห้วยรำช    ท่ีอยู่ 89 หมู่ท่ี 6 ต ำบลห้วยรำช อ ำเภอห้วยรำช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000  



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวป. พ.ต.ท. โกศล ผลพยุง 0-4469-6014 08-0105-1224

สว.สส. พ.ต.ต. เลิศชำย วงษ์อนุชิต 0-4469-6014 09-3951-9453

สว.อก. พ.ต.ท. ก่าธร แสนประสิทธ์ิ 0-4469-6014 08-1660-7732

โทรศัพท์กลำง 0-4460-8088   โทรสำร 0-4460-8032

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โชคชัย ช ำนำญทำง 0-4460-8088 08-0721-5852

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป 0-4460-8088 08-5493-9312

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยุทธนำ หำญมำนพ 0-4460-8088 08-1955-2675

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วิสันต์ ชำญศรี 0-4460-8088 08-9280-3425

สวป. พ.ต.ต. นพรัตน์ ลัคษร 0-4460-8088 08-3464-1751

สว.สส. พ.ต.ต. นรำธิป หรบรรพ์ 0-4460-8088 08-9581-7435

สว.อก. พ.ต.ท. บุญปลูก กัณหำ 0-4460-8088 08-1066-3364

โทรศัพท์กลำง 0-4460-7186  โทรสำร 0-4460-7186 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. วิศิษฏ์ บัวสง่ำวงค์ 0-4460-7186 09-1043-5102

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรัช เทียบแสน 0-4460-7186 08-1321-4044

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรโชติ สุกใส 0-4460-7186 08-9579-2963

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐจักร์ บุญกล้ำ 0-4460-7186 09-9353-6539

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. จิระวิน เรืองบุญ 0-4460-7186 09-1832-9461

สวป. พ.ต.ท. พิสัณฑ์ บูชารัมย์ 0-4460-7186 08-2043-2830

สว.สส. ร.ต.อ. วิทวัส ศิริมาลย์กิจ 0-4460-7186 08-4905-5009

สว.อก. ร.ต.อ.หญิง วรรณรัฎ วรรณวิจิตร 0-4460-7186 08-2122-3700

โทรศัพท์กลำง  0-4460-6250  โทรสำร  0-4460-6250

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ธีรพล ยมนำ 0-4460-6250 08-9978-2691

สภ.พลับพลำชัย    ท่ีอยู่  7 หมู่ท่ี 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ต ำบลสะเดำ อ ำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31250    

สภ.โนนสุวรรณ      ท่ีอยู่ 85 หมู่ท่ี 15 ต ำบลโนนสุวรรณ อ ำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

สภ.โนนดินแดง  ท่ีอยู่ 123 หมู่ท่ี 6 ต ำบลโนนดินแดง อ ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31260  



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กิตติพงษ์ มีเสน 0-4460-6250 09-0212-2897

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วสันต์ พรหมสุข 0-4460-6250 09-2441-5152

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประเสริฐ กระจำย 0-4460-6250 06-4449-3955

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไวพจน์ สุชำครีย์กุล 0-4460-6250 08-3914-5419

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ปัญญำภัทริย์ เสียงเสนำะ 0-4460-6250 08-6872-2320

สวป. พ.ต.ต. มนัส ถุนนอก 0-4460-6250 08-8124-8119

สว.สส. พ.ต.ต. สมยงค์ แพงงำม 0-4460-6250 08-0007-1694

สว.อก. พ.ต.ท. เจษฎำ รัตนำ 0-4460-6250 08-3747-2080

โทรศัพท์กลำง 0-4460-9091   โทรสำร 0-4460-9091  

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ขุนศึก เศรษฐชัย 0-4460-9091 08-1879-3586

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ศักด์ิศรี ไกรรำช 0-4460-9091 08-5935-3335

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทองปอน ปำนทอง 0-4460-9091 08-1684-7222

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ส ำรำญ ศรีพลกรัง 0-4460-9091 08-1547-1790

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. องอำจ เหล็กกล้ำ 0-4460-9091 08-6261-5308

สวป. พ.ต.ต. สุขุม บัวเรียน 0-4460-9091 08-1066-6890

สว.สส. พ.ต.ต. วัฒนำ ไวยวุฒินันท์ 0-4460-9091  08-8945-3593 

สว.อก. พ.ต.ท. ไพรัตน์ ประนำมะเส 0-4460-9091 08-6878-9012

โทรศัพท์กลำง  0-4462-8171  โทรสำร 0-4462-8171

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. มำนิตย์ สร้อยจิตร 0-4462-8171 08-1066-3637

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รวีพันธ์ ปุยะติ 0-4462-8171 08-7261-9932

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ด ำรงณภัทร ชยพลวัฒน์ 0-4462-8171 08-7255-5459

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนบดี วิชชุเมธำลักษณ์ 0-4462-8171 09-7341-0279

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. พงศ์สันต์ บุตตะวงศ์ 0-4462-8171 08-9845-0883

สวป. พ.ต.ท. วิทยำ อินเท่ียง 0-4462-8171 08-6999-3918

สว.สส. พ.ต.ท. สุวิทย์ ภูมิประโคน 0-4462-8171 08-1999-7277

สว.อก. ร.ต.อ. ปาจีม จันเติบ 0-4462-8171 06-3795-5070

สภ.ช ำนิ    ท่ีอยู่ 175 หมู่ท่ี 8 ต ำบลช ำนิ อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110    

สภ.เฉลิมพระเกียรติ   ท่ีอยู่ 185 หมู่ท่ี 2 ต ำบลตำเป๊ก อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

โทรศัพท์กลำง  0-4461-0972  โทรสำร 0-4461-0972

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ด ำรงศิลป์ ดวงกลำง 0-4461-0972 08-1265-4306

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิชัย ฉำยไธสง 0-4461-0972 08-3366-4220

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. แมน ทิพย์อักษร 0-4461-0972 09-0292-4463

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. จักรพงศ์ ทำสุวรรณ 0-4461-0972 09-2995-4456

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ศักด์ิชำย กิตติอุดมพันธ์ 0-4461-0972 08-3683-1041

สวป. พ.ต.ท. ทศพล ลุนก ำพ้ี 0-4461-0972 08-0065-0950

สว.สส. พ.ต.ท. ภักดี ศรีทรัพย์ 0-4461-0972 06-4978-4043

สว.อก. พ.ต.ต. ณรงค์ สำลกำร 0-4461-0972 08-5992-1956

โทรศัพท์กลำง 0-4466-4016   โทรสำร 0-4466-4016 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ชูสิทธ์ิ หล่อแสง 0-4466-4016 06-4789-5539

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. นิติพงษ์ สีทำเลิศ 0-4466-4016 09-5613-8313

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โนใหม่ 0-4466-4016 08-1321-1994

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. แดน คงพลปำน 0-4466-4016 09-7491-5365

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วัฒนำ มำงำม 0-4466-4016 08-1967-0057

สวป. พ.ต.ท. สุริโย แก้วบุตรดี 0-4466-4016 08-1487-1678

สว.สส. พ.ต.ต. นิวัติ บุพเต 0-4466-4016 09-5610-9365

สว.อก. พ.ต.ท. บุญเลย เกิดดี 0-4466-4016 08-5205-8332

โทรศัพท์กลำง  0-4419-3066   โทรสำร  0-4419-3066

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ฐิตินันท์ วรรณสำร 0-4419-3066 08-9844-2812

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ยุทธพล บุษบา 0-4419-3066 06-4516-3989

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิศิษฎ์ ศิตจตุพงศ์ 0-4419-3066 08-4110-9471

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ เจนการ 0-4419-3066 08-6249-3999

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประยูร ฤทธ์ิตำ 0-4419-3066 09-9082-0147

สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์    ท่ีอยู่ 99 หมู่ท่ี 1 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120

สภ.บ้ำนด่ำน    ท่ีอยู่ 101 หมู่ท่ี 4 ต ำบลบ้ำนด่ำน อ ำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000                     

สภ.แคนดง  ท่ีอยู่ 238 หมู่ท่ี 11 ต ำบลแคนดง อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150  



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวป. พ.ต.ท. จิระวิทย์    รัตนะวรรณ์ 0-4419-3066 08-4725-5936

สว.สส. พ.ต.ท. ธนวัฒน์  ขันธ์ถม 0-4419-3066 09-3146-4528

สว.อก. พ.ต.ท. ธนวัฒน์   วัฒนะ 0-4419-3066 06-3793-9881

โทรศัพท์กลำง 0-4418-7112   โทรสำร 0-4418-7112 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. สยำม เกียรติบรรจง 0-4418-7112 09-8485-8000

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บรม ศรีสงค์ 0-4418-7112 08-7872-4113

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชัย อุทธำพงษ์ 0-4418-7112 06-5971-5391

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. มติพจน์ สุทธิวงศ์ 0-4418-7112 09-7182-1869

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ณภัทร สุทธิธนำกูล 0-4418-7112 08-0154-4645

สวป. พ.ต.ต. สนอง ชุ่มกระโทก 0-4418-7112 08-4695-7805

สว.สส. พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ ธีรสิริพัฒน์ 0-4418-7112 09-3525-7474

สว.อก. พ.ต.ท. วินัย พันธ์ุนิน 0-4418-7112 09-6027-3199

โทรศัพท์กลำง  0-4418-4201  โทรสำร  0-4418-4201

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. อนันต์ ทองบรรเทิง 0-4418-4201 08-7810-6356

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สัญญำ อุทุมพร 0-4418-4201 08-2560-5898

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์ 0-4418-4201 06-3287-9492 

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นิรันดร สุขสกุล 0-4418-4201 08-1854-2869

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ประเสริฐ บุญเข่ือง 0-4418-4201 08-3893-3721

สวป. พ.ต.ต. สุริยำ   สำรคูณ 0-4418-4201 08-1282-5262 

สว.สส. พ.ต.ต. สุรพงศ์ ปะรินรัมย์ 0-4418-4201 09-9356-4799

สว.อก. พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ           พรหมชัยนันท์ 0-4418-4201 08-1725-7464

โทรศัพท์กลำง  0-4469-1982     โทรสำร  0-4469-1982

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. รัตนพล ธูปแก้ว  0-4469-1982 08-2536-9535

สภ.ทะเมนชัย   ท่ีอยู่ 153 หมู่ท่ี 7 ต ำบลทะเมนชัย อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130  

สภ.หนองสองห้อง  ท่ีอยู่ 100 หมู่ท่ี 11 ต ำบลสองห้อง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

สภ.ล ำดวน  ท่ีอยู่ 116 หมู่ท่ี 11 ต ำบลล ำดวน อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอนก พิเศษพงษา  0-4469-1982 09-0252-6336

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไกรสร อินไชย  0-4469-1982 08-4730-1686

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญศักด์ิ คิดสงวน  0-4469-1982 08-2128-2066

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อัศวิน กำรเรียน  0-4469-1982 09-4541-5867

สวป. ร.ต.อ. เกียรติการัน กะสินรัมย์  0-4469-1982 09-8585-6495

สว.สส. พ.ต.ท. โยธิน มั นเขตรวิทย์ 0-4469-1982 09-7340-1520

สว.อก. พ.ต.ท. สมควร ว่ำเร็วดี  0-4469-1982 08-5631-9181

โทรศัพท์กลำง 0-4463-4958  โทรสำร 0-4463-4958   

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ญำณะธัช ชัยพชรโชติ 0-4463-4958 06-4559-5655

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมคิด สุนทรชัย 0-4463-4958 08-9846-9645

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เดชำ กัณหำไชย 0-4463-4958 08-9845-5486

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อำณำจักร  พำนนนท์ 0-4463-4958 09-7335-1259

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมบูรณ์ ดีเกษม 0-4463-4958 08-8127-5464

สวป. พ.ต.ท. ไกรสวัสด์ิ  ม่ิงขวัญทอง 0-4463-4958 09-7341-2413

สว.สส. พ.ต.ท. รุ่งทิพย์ รบศึก 0-4463-4958 08-1141-2018

สว.อก. พ.ต.ท. วิรัช นันตะโลหิต 0-4463-4958 08-6694-3322

โทรศัพท์กลำง  0-4465-9081   โทรสำร  0-4465-9081

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. เอกลักษณ์ ดิเรกกุล 0-4465-9081 08-1828-6044

สวป. พ.ต.ต. วชิรวิทย์ พวงประโคน 0-4465-9081 08-2419-6515

สว.สส. พ.ต.ต. ชำญณรงค์ ไชยสำคร 0-4465-9081 08-2312-5544

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทองสุข รัตสีวอ 0-4465-9081 08-0461-3145

โทรศัพท์กลำง  0-4466-6174      โทรสำร   0-4466-6174

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. นันทสิทธ์ิ เล่งน้อย 0-4466-6174 08-8377-8899

สภ.บ้ำนบัว    ท่ีอยู่ 299 หมู่ท่ี 16 ต ำบลจรเข้มำก อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140           

สภ.หินเหล็กไฟ  ท่ีอยู่ 77 หมู่ท่ี 1 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190

สภ.โคกกระชำย  ท่ีอยู่ 75 หมู่ท่ี 13 ต ำบลสำยตะกู อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวป. พ.ต.ท. สุชำติ นำสำรีย์ 0-4466-6174 06-4161-9774

สว.สส. พ.ต.ท. สมพงษ์ สุขสังข์ 0-4466-6174 09-5621-1953

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วงเดือน ค ำศรี 0-4466-6174 06-1941-4552

โทรศัพท์กลำง 0-4419-2157   โทรสำร 0-4419-2157

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. อาคม ชนะเพีย 0-4419-2157 08-5776-9958

สวป. พ.ต.ท. อ ำนำจ ชัยช่วย 0-4419-2157 08-9585-7448

สว.สส. พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง 0-4419-2157 09-3469-7061

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรศักด์ิ สำยสิงห์ 0-4419-2157 08-1878-5496

โทรศัพท์กลำง 0-4463-4850   โทรสำร 0-4463-4850 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. จ่ารัส ศิริเล้ียง 0-4463-4850 08-9946-5912

สวป. พ.ต.ท. ศศิศ เชิญรัมย์ 0-4463-4850 09-5620-1608

สว.สส. พ.ต.ท. ช่านาญ ช่วงไกร 0-4463-4850 08-1966-3344

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. อภิทักษ์ ยันทะรักษ์ 0-4463-4850 08-8563-3253

โทรศัพท์กลำง 0-4467-9989  โทรสำร  0-4467-9989     

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สว. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ปำนแดง 0-4467-9989 08-3935-1953

โทรศัพท์กลำง 0-4466-6632  โทรสำร  0-4466-6632       

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สว. ร.ต.อ. อริญชัย ทิมา 0-4466-6632 08-5085-1799

สภ.ถำวร   ท่ีอยู่ 110 หมู่ท่ี 2 ต ำบลถำวร อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170 

สภ.ชุมแสง    ท่ีอยู่ 91 หมู่ท่ี 2 ต ำบลชุมแสง อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150

สภ.หนองไม้งำม  ท่ีอยู่ 125 หมู่ท่ี 14 ต ำบลหนองไม้งำม อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180                                           

สภ.โนนเจริญ   ท่ีอยู่ 94 หมู่ท่ี 1 ต ำบลเขำดินเหนือ อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31180                          



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

โทรศัพท์กลำง  0-4411-0038   โทรสำร 0-4411-0038 

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สว. พ.ต.ต. ทวิช อินทร์ประสิทธ์ิ 0-4411-0038 09-0367-8494

สภ.หนองไทร    ท่ีอยู่ 130/1 หมู่ท่ี 1 ต ำบลหนองไทร อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 

หมำยเลขโทรศัพท์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ส ำนักงำนผู้บังคับกำรฯ 0-4461-2311
ฝ่ำยอ ำนวยกำรฯ
งำน 1 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนธุรกำร/ก ำลังพล) 0-4462-1643
งำน 2 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนกำรข่ำว/งำนนโยบำยและแผน) 0-4462-1642

-ศอ.จร.(ศูนย์จรำจร)  0-4461-4239
งำน 3 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนส่งก ำลังบ ำรุง) 0-4462-1644
งำน 4 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (กิจกำรพลเรือน/งำนประชำสัมพันธ)์ 0-4461-4168
งำน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนงบประมำณและกำรเงิน) 0-4462-1645
งำน 6 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนคดีและวินัย) 0-4461-2611
งำน 7 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 0-4461-2269

- สื่อสำร (Q43) 0-4461-1199, 0-4461-2123, 0-4460-1971 มท.37175
กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4462-1641, 0-4462-1005

- ศูนย์ฉุกเฉิน 191 0-4460-2215 แฟ๊ก 0-4460-2214 มือถือ 09-5592-7680
- นปพ.กก.สืบสวน  0-4462-5726

กลุ่มงำนสอบสวน    0-4461-2511
ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4460-2178

หมำยเลขโทรศัพท์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ส ำนักงำนผู้บังคับกำรฯ 0-4461-2311
ฝ่ำยอ ำนวยกำรฯ
งำน 1 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนธุรกำร/ก ำลังพล) 0-4462-1643
งำน 2 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนกำรข่ำว/งำนนโยบำยและแผน) 0-4462-1642

-ศอ.จร.(ศูนย์จรำจร)  0-4461-4239
งำน 3 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนส่งก ำลังบ ำรุง) 0-4462-1644
งำน 4 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (กิจกำรพลเรือน/งำนประชำสัมพันธ)์ 0-4461-4168
งำน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนงบประมำณและกำรเงิน) 0-4462-1645
งำน 6 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนคดีและวินัย) 0-4461-2611
งำน 7 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 0-4461-2269

- สื่อสำร (Q43) 0-4461-1199, 0-4461-2123, 0-4460-1971 มท.37175
กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4462-1641, 0-4462-1005

- ศูนย์ฉุกเฉิน 191 0-4460-2215 แฟ๊ก 0-4460-2214 มือถือ 09-5592-7680
- นปพ.กก.สืบสวน  0-4462-5726

กลุ่มงำนสอบสวน    0-4461-2511
ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4460-2178

หมำยเลขโทรศัพท์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ส ำนักงำนผู้บังคับกำรฯ 0-4461-2311
ฝ่ำยอ ำนวยกำรฯ
งำน 1 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนธุรกำร/ก ำลังพล) 0-4462-1643
งำน 2 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนกำรข่ำว/งำนนโยบำยและแผน) 0-4462-1642

-ศอ.จร.(ศูนย์จรำจร)  0-4461-4239
งำน 3 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนส่งก ำลังบ ำรุง) 0-4462-1644
งำน 4 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (กิจกำรพลเรือน/งำนประชำสัมพันธ)์ 0-4461-4168
งำน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนงบประมำณและกำรเงิน) 0-4462-1645
งำน 6 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนคดีและวินัย) 0-4461-2611
งำน 7 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 0-4461-2269

- สื่อสำร (Q43) 0-4461-1199, 0-4461-2123, 0-4460-1971 มท.37175
กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4462-1641, 0-4462-1005

- ศูนย์ฉุกเฉิน 191 0-4460-2215 แฟ๊ก 0-4460-2214 มือถือ 09-5592-7680
- นปพ.กก.สืบสวน  0-4462-5726

กลุ่มงำนสอบสวน    0-4461-2511
ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4460-2178



ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบก. พล.ต.ต. อิทธิพล นาคค า 0-4571-1683 08-4288-0008

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุวิจักขณ์ จันทร์เย่ียม 0-4571-1684 09-3445-1955

รอง.ผบก. พ.ต.อ. สานิตย์   ไชยสถิตย์ 0-4571-1684 08-7691-9191

รอง ผบก. พ.ต.อ. ภควัต ธรรมดี 0-4571-1684 08-1809-0669

รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักดา ขวัญบุญจันทร์ 0-4571-1684 08-9844-2481

รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนะพัฒน์ พานประทีป 0-4571-1684 08-8287-8878

รอง.ผบก. พ.ต.อ. อลงกรณ์ สนุกพันธ์ 0-4571-1684 08-1955-1551

หัวหน้าส านักงาน

ประจ าส านักงาน

นว.(สบ1) ร.ต.ท. วิเชษฐ์ จันตรี 0-4571-1683 083-291-9082

ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.อ. วีรพล เจริญวิศาล 0-4571-1684 08-1805-0800

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร 0-4571-1684 08-1878-4313

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. ประวัติ ทองศรี 0-4571-1684 08-1999-8667

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท.หญิง ทองมี  โนนตูม 0-4571-1684 08-1068-0516

สว.(งาน 1) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. รัชสถิต สุจริต 0-4571-1684 08-6868-2980

สว.(งาน 2) ว่าท่ี พ.ต.ต. สันติ โมทนา 0-4571-1684 08-5015-9633

สว.(งาน 3) พ.ต.ต. พนมศักด์ิ รัตนวัน 0-4571-1680 06-4048-9359

สว.(งาน 4) พ.ต.ต. โชติชัย แดงงาม 0-4571-1684 09-4514-0919 

สว.(งาน 5) พ.ต.ท.หญิง กิรัตยา เดชพันธ์ 0-4571-1684 09-8153-6624

สว.(งาน 6) พ.ต.ท. บัลลังก์ พรหมศรี 0-4571-1684 08-1593-2182

สว.(งาน 7) ว่าท่ี พ.ต.ต. กาญจน์ จันทะสาร 0-4571-1684 08-4830-3036

สว.(งาน 8) พ.ต.ท. วสันต์ รักแร่ 0-4571-1684 09-5532-1598

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยส.   ว่าท่ี พ.ต.อ. ธนกฤต อัฒจักร 0-4571-1684 09-6241-9653

ฝ่ำยอ ำนวยกำร

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

ต ำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ถนนต ำรวจ  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  35000

โทรศัพท์กลำง 0-4571-1684        โทรสำรกลำง 0-4571-1681

เว็บไซด์: www.yasothon-police.com        อีเมล: ccocyaso@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการต ารวจในสังกัด



ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยส.   ว่าท่ี พ.ต.อ. ธนชัย  แก้วเสนา 0-4571-1684 09-2418-9869

รองผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชัยบัญชา กองทอง 0-4571-1684 08-1470-7861

รองผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. กริชเพชร ทองแก้ว 0-4571-1684 08-0789-0001

ผกก.สืบสวน ว่าท่ี พ.ต.อ. ภูมิ ทองโพธ์ิ 0-4572-5181 08-1549-4449

รอง ผกก.กก.สืบสวน พ.ต.ท. สมแปลง คุณแสนใส 0-4572-5181 09-7296-1817

รอง ผกก.กก.สืบสวน พ.ต.ท. นิติพัฒน์ สิริปีติวัฒน์ 0-4572-5181 08-2562-9198

สว. พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ พนิกรณ์ 0-4572-5181 08-4737-3745

สว. พ.ต.ท. ณรายุทธ ไตรยสุทธ์ิ 0-4572-5181 06-3916-3569

สว. พ.ต.ต. วรวุฒิ นามม่ัน 0-4572-5181 08-1876-1070

สว. พ.ต.ต. อมรเทพ ตรีธันวา 0-4572-5181 08-0047-5764

ผกก พ.ต.อ. มังกร กวีกรณ์ 0-4571-1572 09-3562-3989

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อธิภัทร ดาทวี 0-4571-1572 08-4827-7551

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรวุทธ์ิ ท่านมุข 0-4571-1572 08-8328-9755

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์ จักษุกรรฐ 0-4571-1572 08-4479-7929

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยุทธนา โพธ์ิทอง 0-4571-1572 08-1669-1013

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศักด์ิ ทองป้อง 0-4571-1572 09-5196-5363

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สุระพต โพธ์ิมิผล 0-4571-1572 08-4958-4851

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยันต์ยงค์ นามโคตร 0-4571-1572 08-8563-1599

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มิตรชัย บุญล  า 0-4571-1572 06-2652-3952

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพโรจน์ ลิลากุด 0-4571-1572 08-9719-2262

สวป. ว่าท่ี พ.ต.ต. พิสูจน์ นันทศักด์ิภิญโญ 0-4571-1572 08-9949-2686

สว.สส. พ.ต.ต. วสันต์ โพธ์ิศรี 0-4571-1572 08-9134-5553

สว.จร. พ.ต.ต. มงคล บุรีศรี 0-4571-1572 08-8595-9579

สว.อก. ว่าท่ี พ.ต.ต. ประวัติ มรรคสันต์ 0-4571-1572 09-6910-4685

ผกก. พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ โพธ์ิกราน 0-4578-9099 06-2431-6373

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สันตพงศ์ พัฒน์สุพิชาติ 0-4578-9099 09-5962-2989

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไชย์ ด้วงพันนา 0-4578-9099 08-7252-7357

กองก ากับการสืบสวน                 โทรศัพท์กลาง     0-4572-5181                 โทรสารกลาง  -

สภ.เมืองยโสธร  ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  35000                                   

โทรศัพท์กลาง   0-4571-1572                โทรสารกลาง   0-45711-1572            IP:

สภ.กุดชุม     โทรศัพท์กลาง   0-4578-9099     โทรสารกลาง   0-4578-9099



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วารินทร์ ขยันท า 0-4578-9099 08-4467-8908

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ ค าศรี 0-4578-9099 08-4607-0573

สวป. พ.ต.ท. กฤษฎา ประสมพันธ์ 0-4578-9099 09-5334-6359

สว.สส. ว่าท่ี พ.ต.ต. เดชา ยีรัมย์ 0-4578-9099 08-3728-1793

สว.อก. พ.ต.ท. เฉลิม การงานดี 0-4578-9099 08-4737-3745

ผกก. พ.ต.อ.   สงบ พิมพ์มลัย  0-4579-1190 08-1545-6664

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.     นพสรัญ อาจสัญจร  0-4579-1190 06-3465-1535

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.    วิวัฒน์ สุมาพา  0-4579-1190 08-1282-1334

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.     พิจิต พิจารณ์  0-4579-1190 08-0482-4214

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.   ประสงค์ งามสง่า  0-4579-1190 08-1579-3366

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุภาพ อาสา  0-4579-1190 09-7330-5421

สวป. ว่าท่ี พ.ต.ต. กิตติ วิสีปัตน์  0-4579-1190 08-6411-8661

สว.สส. พ.ต.ท.   สิงหา สุตาสุข  0-4579-1190 09-3324-4223

สว.อก. พ.ต.ท. เจริญ สารค า  0-4579-1190 09-4273-6464

ผกก. พ.ต.อ. คมเพชร ศรีเมืองคุณ 0-4579-9094 08-4789-4561

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท อนงค์ สุภา 0-4579-9094 08-8595-3253

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธงชัย  คณาศรี 0-4579-9094 08-9844-6405

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปรีดา รูปพรม 0-4579-9094 08-1955-2151

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. คมเพชร ปกติ 0-4579-9094 08-1660-9943

สวป. พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ บุญล  า 0-4579-9094 09-5604-6405

สว.สส. พ.ต.ท. วันดี อินทะนิน 0-4579-9094 08-6168-7816

สว.อก.

ผกก. ว่าท่ี พ.ต.อ. สาโรจน์ เพ็ญสูตร์ 0-4579-7060 08-6575-7457

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เจริญ พ่ึงภูมิ 0-4579-7060 08-9942-1945

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุพจน์ ค าก าพุด 0-4579-7060 09-0250-0999

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยงยุทธ ภูสมนึก 0-4579-7060 09-0289-2993

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประเสริฐพัฒน์ บุญรัตนสุทโธ 0-4579-7060 08-6264-0640

สภ.ค าเข่ือนแก้ว     โทรศัพท์กลาง   0-4579-1190     โทรสารกลาง   0-4579-1190 , 0-4579-1634

สภ.มหาชนะชัย    โทรศัพท์กลาง   0-4579-9093     โทรสารกลาง   0-4579-9093-4

สภ.ค้อวัง ถ.พลไว-ยางชุมน้อย  ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร 35160   โทรศัพท์กลาง   0-4579-7060             

  โทรสารกลาง  0-4579-7070  หมายเลข  IP 603222



สวป. พ.ต.ท. วีระชาติ นามวาท 0-4579-7060 08-1718-4934

สว.สส. พ.ต.ท. เอกสิทธ์ิ พลงาม 0-4579-7060 06-5539-2569

สว.อก. พ.ต.ท. ณรงค์ ค าบุญ 0-4579-7060 08-7761-6007

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จักรี สุนทโร 0-4578-1286 08-5046-3838

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วัชระ วัชรพินธ์ุ 0-4578-1286 08-7999-5806

รอง ผกก.สอบสวน พ.ต.ท. ปภาวิน เพ็ชร์นอก 0-4578-1286 08-9722-3653

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ ชุมสวัสด์ิ 0-4578-1286 09-2992-4492

สวป. พ.ต.ท. พนม สระน  าค า 0-4578-1286 08-1069-0888

สว.สส. พ.ต.ท. ขิตรัก ศรีหาญ 0-4578-1286 09-3354-9114

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประเสริฐ หล้าศักด์ิ 0-4578-1286 06-1689-6859

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญเย่ียม อุ่มจาน 0-4578-1286 08-5416-4600

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อดุลย์ สุวโรจน์วรกิจ 0-4578-1286 09-7172-0663

สว.อก. พ.ต.ท. ณัฐรัชชัยยงค์ เพ่ิมขึ น 0-4578-1286 08-1070-4999

ผกก. ว่าท่ี พ.ต.อ. ธวัชชัย สร้อยสวัสด์ิ 0-4579-5063 08-0566-1954

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วชิรวิทย์ นาคศิริธรรมคุณ 0-4579-5063 06-2396-1953

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิชิต สินค้า 0-4579-5063 08-1887-5952

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชาญศักด์ิ หลักค า 0-4579-5063 08-7857-9454

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ชยพล ไทยโสภา 0-4579-5063 06-2112-2190

สวป. พ.ต.ท. อาระยะ  ทิพย์เท่ียงแท้ 0-4579-5063 08-1969-8925

สว.สส. พ.ต.ต. ภณภัทร รัตนศรี 0-4579-5063 08-9110-4288

สว.อก. พ.ต.ท. นิคม  จันทร์ดา 0-4579-5063 08-1185-5843

ผกก. พ.ต.อ. ณัฏฐพล ด ารงวัชรศักด์ิ 0-4578-7050 08-9844-2481

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท สมพร สุพลสงคราม 0-4578-7050 08-6796-6333

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอกพงษ์ ผิวงาม 0-4578-7050 09-3323-0477

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คะแนน พวงมาลัย 0-4578-7050 081-8556525

สภ.เลิงนกทา   อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์กลาง  0-4578-1286    โทรสารกลาง  0-4578-1286

สภ.ป่าติ ว  ถนนอรุณประเสริฐ  ต าบลโพธ์ไทร  อ าเภอป่าติ ว  จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์กลาง  0-4579-5063               

โทรสารกลาง  0-4579-5063

สภ.ทรายมูล   ถนนวารีราชเดช  ต าบลทรายมูล  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร    35170                                   

โทรศัพท์กลาง 0-4578-7050    โทรสารกลาง 0-4578-7050



สวป. พ.ต.ต. วงศ์ศิลป์ วรรณสัมผัส 0-4578-7050 063-0235699

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สยาม ธงโบราณ 0-4578-7050 08-1877-7409

สว.สส. พ.ต.ต. สุภีร์ สีลาดหา 0-4578-7050 08-5353-6224

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ มีทอง 0-4578-7050 08-0451-6653

ผกก. พ.ต.อ. ปัญญา มงคลการ 0-4579-7060 08-9721-9068

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิจิตร บุญเสนอ 0-4571-8138 08-4798-1903

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมเด็จ มโนนะที 0-4571-8138 08-1669-7876

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. รุ่งปัญญา ลาสนาม 0-4571-8138 09-4289-9198

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กฤตบุญศิษฎ์ กกเปือย 0-4571-8138 09-4792-6353

สวป. พ.ต.ท. ประดิษฐ์ เคนเครือ 0-4571-8138 06-5879-3962

สว.สส. พ.ต.ท. เฉลิม ธรรมแท้ 0-4571-8138 09-1020-1115

สว.อก. พ.ต.ต. ปรีชา ปัญญาจิตร 0-4571-8138 08-0157-4545

สวญ. พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล 0-4597-9893 09-8192-0995

สว(สอบสวน) พ.ต.ต. ณรงค์ วงษ์อนันต์ 0-4597-9893 06-2639-3288

สวป. พ.ต.ท. รณชัย พรมบุตร 0-4597-9893 09-7335-2395

สว.สส. พ.ต.ท. ชยุต ชายแก้ว 0-4597-9893 09-2378-3786

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

สภ.ค าผักกูด  ต าบลหนองแหน  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์กลาง  0-4597-9893    โทรสารกลาง 0-4597-9961

สภ.บึงแก   ต าบลบึงแก    อ าเภอมหาชนะชัย    จังหวัดยโสธร    35130    โทรศัพท์กลาง 0-4575-6652                

โทรสารกลาง  0-4558-1524

สภ.ไทยเจริญ   ถนนไทยเจริญ - น  าค า  ต าบลไทยเจริญ  อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 35120                        

โทรศัพท์กลาง  0-4571-8138    โทรสารกลาง 0-4571-8138



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พล.ต.ต. สันติ เหล่าประทาย 0-4561-2887 0819996278

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล 0880716168

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. สาโรช ขวัญบุญจันทร์ 0896669241

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ดนัย รัตนประเสริฐ 0897224562

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ชยากร เทศะบ ารุง 0898461236

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. เทพพิทักษ์ แสงกล้า 08-6386-2561

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี 088795999

หัวหน้าส านักงาน ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท. สมบัติ นามสุวรรณ 0844751719

ประจ าส านักงาน - - - -

นว.(สบ.1) - - - - -

ฝ่ายอ านวยการ

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. กฤศ จันทร์สว่าง 0867937007

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง รัฐสรณ์ ธรรมกิตติพันธ์ 0945415457

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง พิสมัย หนูแก้ว 0862443114

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท. สุวิทย์ วงษ์จันทร์ 0943149577

สว. ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน2) พ.ต.ท. สุวรรณ พันวงศ์ 0-4561-5912 0869077876

สว. ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน3) พ.ต.ท. ธีระพันธ์ ใจแน่น 0910166621

สว. ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน 7 ) พ.ต.ต. วสิษฐ์พล สุพรรณดี 0864980996

สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน 6 ) พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ สุวงศ์ 0819994289

สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ (งาน 1) พ.ต.ต.หญิง ดวงใจ ศิริวุฒิ 0-4561-1595 0898442717

สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน 4 ) พ.ต.ต.หญิง แสงจันทร์ กล่ินสุคนส์ 0817604648

สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน4) ร.ต.อ.หญิง มาลี อุปสุข 0651234889

สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ(งาน 5 ) ร.ต.อ. มนัส  บุญทศ 0862495355

กลุ่มงานสอบสวน       โทรศัพท์กลาง โทรสารกลาง

ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ชัย ไชยพันธ์นา 0-4561-5913 0817901617

ต ำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพำ ต ำบลเมืองเหนือ อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

 โทรศัพท์กลำง 0-4561-1555 โทรสำรกลำง 0-4561-1444

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



ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ประเสริฐศักด์ิ ศรีไชย 0862490591

กองก ากับการสืบสวน

ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. กฤษณ์ พรมดี 0-4562-2906 0816458190

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท. พงศ์สุข คงปัญโญ 0641987942

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท. นิสิทธ์ิ พิมวัน 0868776838

สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท. ชัชพงศ์ โสดา 08-1614-1464

สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ต. วิสิทธ์ิศักด์ิ พรหมทา 0623241970

สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ต. ภาณุวัฒน์ อารีย์ 08-1790-8505

สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ต. ศิวัช กัญญาพันธ์ 08-3921-2864

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ณัฐกิตต์ิ เจริญเกษสุวรรณ์ 0-4561-2732 08-6386-2561

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรพงศ์  วรพิมพ์รัตน์ 0-4561-2732 0818798464

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เสกสรรค์ อุทโท 0-4561-2732 06-3959-1542

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญธรรม ฝ่ังสระ 0-4561-2732 08-7946-6622

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สราวุฒิ ค าน้อย 0-4561-2732 0880791994

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนบัตร จันขาว 0-4561-2732 08-9283-9839

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทองพูน ประกอบกิจ 0-4561-2732 08-1661-5023

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สังวรณ์ สอนหอม 0-4561-2732 08-6418-1856

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เจษฎาพร รองทอง 0-4561-2732 08-9886-3077

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยุทธนา ดวงกล้า 0-4561-2732 08-9844-7475

สว.อก. พ.ต.ท. วารี ไหว้พรหม 0-4561-2732 0819997834

สว.จร. ร.ต.อ. จิรประวัติ บุญรินทร์ 0-4561-2732 08-6994 5656

สว.สส. ร.ต.อ. รัฐสภา จันทนุกูล 0-4561-2732 08-5011 1834

สวป. ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ ยะสูงเนิน 0-4561-2732 08-9626-9754

สถำนีต ำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ

สถำนีต ำรวจภูธรยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๗๑ หมู่ ๑๐ ต ำบล ยำงชุมน้อย อ ำเภอ ยำงชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33190

ถนนเทพำ ต ำบลเมืองเหนือ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

 โทรศัพท์กลำง : 0-4561-2732   โทรสำรกลำง : 0-45622-311   หมำยเลข IP Phone 603265

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. พศวีร์ นักฟ้อน 0-4568-7059 0817604058

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุกูล ฉลวยศรีเมือง 0-4568-7059 08-1879-2966

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภาสพงศ์ ศรีเมือง 0-4568-7059 09-3368-2524

รอง ผกก.สส พ.ต.ท. วีระจักร์  จรรยากรณ์ 0-4568-7059 0819697248

สว.สส. พ.ต.ท. ศักด์ิสมบูรณ์ ขุนพรหม 0-4568-7059 09-9020-6636

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปัญญา โพธ์ิข า 0-4568-7059 08-9846-3200

สว.อก. พ.ต.ท. อ านวย นันทา 0-4568-7059 08-5491-2316

สวป. ร.ต.อ. สุทัศน์ พูลสวัสด์ิ 0-4568-7059 09-8895-4529

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. นิลกาฬ พรศักด์ิ 0-4565-1258 08-048-06878

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัฒนพล  นิติเกรียงไกร 045-651258 0818456553

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เทอดชัย เครืออาจ 045-651258 08-9717-0466

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มนตรี ปานกล่ิน 045-651258 082-7198954

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อติวรรต ศรีเมือง 045-651258 06-37494619

สว.อก. พ.ต.ท. เย็น สายจันทร์ 045-651258 094-5811596

สวป. ร.ต.อ. ธนศักด์ิ  ศรีสุราช 045-651258 0876488399

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีรัตม์ อ าไพ 045-651258 08-1955-6839

สว.สส. พ.ต.ต. ณัฏฐพล วรรณทวี 045-651258 084-1966419

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ถนนอนันตภักดี 620 หมู่ 5 ต ำบลน  ำอ้อม อ ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์กลำง 0-45661423

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: Kantharalakpolice@gmail.com

โทรศัพท์กลำง 0 - 4568 - 7059 โทรสำร 0 - 4568 - 7059

E -Mail : ssk.yangchumnoi@gmail.com

สถำนีต ำรวจภูธรกันทรำรมย์

ถนนพิชิตรังสรรค์ ต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์กลำง 0-4565-1258 โทรสำรกลำง 0-4565-1258

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

สถำนีต ำรวจภูธรกันทรลักษ์



ผกก. พ.ต.อ. นรินทร์  บุพตา 0-45661423 09-895-19351

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อนุสรณ์  แก้วกันเนตร์ 0-45661423 0986200039

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สังวร  วันทะวี 0-45661423 0821282066

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภัทรพล  กมล 0-45661423 0863667776

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ช านาญ รัตนพันธ์ 0-45661423 08-5929-8522

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธราธิป มุณีชัย 0-45661423 0632539249

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. กิติศักด์ิ พิษเพ็ง 0-45661423 0831187667

สว.สส. พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ เลพล 0-45661423 09-5445-6536

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. โฆษิต ยอดศรี 0-45661423 0879613559

สวป. พ.ต.ท. วัชรพงศ์ พวงบุตร 0-45661423 0851025345

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข 0-45661423 09-3534-2665

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล พื นฐาน เคล่ือนท่ี

ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย พ.ต.อ. สวัสด์ิ ศรีเกษม 0-4569-1573 08-1877-4193

รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย พ.ต.ท. พัฒนพงษ์  ค่ าคูณ 0-4569-1573 0817390082

รอง ผกก.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย พ.ต.ท. ศุภโชค พณิชยพงศ์ 0-4569-1573 08-9446-1661

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ ค าเคร่ือง 0-4569-1573 09-4289-2822

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิชา ศรีมารักษ์ 0-4569-1573 09-5607-9054

สว.อก. พ.ต.ท. ปรัชญา พูลศรี 0-4569-1573 08-1066-5603

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธงชัย ตอพิมาย 0-4569-1573 06-2612-3237

สวป. ร.ต.อ. พินิจ ค าภักดี 0-4569-1573 08-2729-6787

สว.สส. พ.ต.ต. ธนากร ดาสันทัด 0-4569-1573 08-7651-7181

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

สถำนีต ำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย

ต ำบลก ำแพง อ ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์กลำง 0-4569-1016 โทรสำรกลำง 0-4569-1573

เว็บไซด์: - อีเมล: uthumphonphisai1@gmail.com IP Phone

สถำนีต ำรวจภูธรรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ถนน รำษีไศล - มหำชนะชัย ต ำบล เมืองคง อ ำเภอ รำษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

โทรศัพท์กลำง 0 4568 1240 โทรสำร 0 4568 1240

E -Mail :..........................................................................................................................



ผกก. พ.ต.อ ขวัญเมือง โกสุมา 0 4568 1240 08-1760-4058

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปริญญาวุฒิ คุรุการโกศล 1 4568 1240 0890835332

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สายัญ แบ่งสันเทียะ 0 4568 1240 08 1369 6228

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พินโย วรรณะ 0 4568 1240 08 7447 9164

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมเกียรติ ศุภศร 0 4568 1240 09 3329 0592

สวป. พ.ต.ท. ศรายุทธ สุขดี 0 4568 1240 08 6288 7345

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มงคล ละเหลา 0 4568 1240 09 8312 8780

สว.อก. พ.ต.ท. สุพล ยาสระคู 0 4568 1240 06 2160 3028

สว.สส. ร.ต.อ. ประดิษฐ์ อบอุ่น 0 4568 1240 09 4427 5198

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ขุขันธ์ พ.ต.อ. พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง 0-4567-1009 08-8595-0486

รอง ผกก.ป.สภ.ขุขันธ์ พ.ต.ท. รวีโรจน์ ปัญญาสุวรรณกุล 0-4567-1009 09-4535-2974

รอง ผกก.สส.สภ.ขุขันธ์ พ.ต.ท. นิติธร ผิวแดง 0-4567-1009 0888269898

รอง ผกก.(สอบสวส)สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.ท. สันติภาพ กันตะภาค 0-4567-1009 06-3578-9787

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประยงค์ จานชิน 0-4567-1009 09-3329-7869

สวป. พ.ต.ท. ณัฐพล น้อมพิทักษ์ประชา 0-4567-1009 0613973550

สว.สส. พ.ต.ต. ปฏิธาณ โคกกลาง 0-4567-1009 08-1730-7095

สว.อก. ร.ต.อ. สมบัติ พงษ์วิเศษ 0-4567-1009 08-9849-9448

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ขุนหาญ พ.ต.อ. พฤทธ์ิ บุญปก 045-679015 064-995-3536

รอง ผกก.ป.สภ.ขุนหาญ พ.ต.ท. เกียรติคุณ หลวงจิดา 045-679015 06-135-26456

รอง ผกก.(สอบสวส)ฯ พ.ต.ท. บรรจง พิลัย 045-679015 08-9428-8476

รอง ผกก.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษร.ต.อ. ชัชชานน สิงห์ไพร 045-679016 061-0614039

สวป.สภ.ขุนหาญ พ.ต.ต. เสรี บุตรอุดม 045-679015 08-1068-7590

สถำนีต ำรวจภูธรขุนหำญ

สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ โทรศัพท์กลำง/ โทรสำร 045-679015

สถำนีต ำรวจภูธรขุขันธ์

เลขท่ี 1 ถนนไกรภักดี หมู่ 6 ต ำบลห้วยเหนือ อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์กลำง 0-4567-1009 โทรสำรกลำง 0-4567-1009

เว็บไซด์: - อีเมล: -



สว.(สอบสวน)สภ.ขุนหาญ พ.ต.ท. พิชิต เฉียบแหลม 045-679015 08-4292-2321

สว.(สอบสวน)สภ.ขุนหาญ พ.ต.ท. สมเดช ไชยเทพ 045-679015 08-6903-1856

สว.อก.สภ.ขุนหาญ พ.ต.ท. ราชศักด์ิ ทองวิไล 045-679015 0822643505

สว.สส.สภ.ขุนหาญ ร.ต.อ. นันทสาร เพ็งพันธ์ 045-679015 08-60552940

ต าแหน่ง / สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน (ภายใน) มือถือ

(รรท.) ผกก.สภ.ปรางค์กู่ พ.ต.อ. สายชล จงปลูกกลาง 0-4569-7098 0925155335

รอง ผกก.ป.สภ.ปรางค์กู่ พ.ต.ท. สุนันท์  เปรมปรี 0-4569-7098 0843494398

รอง ผกก.สส.สภ.ปรางค์กู่ พ.ต.ท. มนัส  ชมเชย 0-4569-7098 0875552945

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปรางค์กู่ พ.ต.ท. สมชาย ฤาแรง 0-4569-7098 0875552945

สว.(สอบสวน) สภ.ปรางค์กู่ พ.ต.ท. ประเสริฐ ดอนวิชา 0-4569-7098 087-385-4677

สว.(สอบสวน) สภ.ภูสิงห์ ช่วยฯ พ.ต.ท. สมภพ ประกอบผล 0-4569-7098 088-580-1931

สว.อก.สภ.ปรางค์กู่ พ.ต.ท. สมคิด สารโคกกรวด 0-4569-7098 0898451979

สวป.สภ.ปรางค์กู่ ร.ต.อ. ชโยดม ดวงอาจ 0-4569-7098 090-294-9958

สว.สส.สภ.ปรางค์กู่ ร.ต.อ. ไกรสร เข็มทอง 0-4569-7098 081-193-7164

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ไพรบึง พ.ต.อ. จาตุรนต์ ตระกูลปาน 0-4567-5018 08-9630-3838

รอง ผกก.ป.สภ.ไพรบึง พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว 0-4567-5018 0989895249

รอง ผกก.สส.สภ.ไพรบึง พ.ต.ท. ณัฐรัชต์ กรีธาธร 0-4567-5018 06-1150-5252

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. สังวาลย์ รางสถิตย์ 0-4567-5018 08-9228-6631

สว.(สอบสวน)สภ.ไพรบึง พ.ต.ท. อลงกรณ์ นันตา 0-4567-5018 09-1789-4864

สวป.สภ.ไพรบึง พ.ต.ท. สุทัศน์ ประรัมย์ 0-4567-5018 06-3021-8316

สว.อก.สภ.ไพรบึง พ.ต.ต. สุติพงษ์ โสดาจันทร์ 0-4567-5018 0634163159

สว.สส.สภ.ไพรบึง พ.ต.ต. พชร บัวจันทร์ 0-4567-5018 09-8154-0987

สภ.ปรำงค์กู่ 

สภ.ปรำงค์กู่ ถนนเทศบำล 14 ต ำบลพิมำย อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

โทรศัพท์กลำง 0-4569-7098 โทรสำร 0-4569-7098

สถำนีต ำรวจภูธรไพรบึง

ถนน พยุห์ - ขุนหำญ ต ำบลไพรบึง อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์กลำง 0 4567 5018 โทรสำร 0 4567 5118

E-Mail polphraibueng2@gmail.com



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ทินกร เดชาเลิศ 0-4569-9089 08-4456-3591

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. รัฐวิทย์ หม่ันเจริญภาวนา 0-4569-9089 08-7157-1571

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชลณภัทร์ สิงห์ค า 0-4569-9089 06-2936-5519

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นนทพันธ์ เมธาจรัสพงศ์ 0-4569-9089 08-7253-7041

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เฉลิมทิพย์ ประจ า 0-4569-9089 08-5411-7877

สวป. พ.ต.ท. สฤษด์ิ รสจันทร์ 0-4569-9089 08-9135-1802

สว.สส. พ.ต.ท. สน่ันพล กัลยานาม 0-4569-9089 08-8351-0998

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง วฤณพร ศรีนุเคราะห์ 0-4569-9089 0891214485

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ธวัชชัย แก้วเบ้า 0-45659018 08-1070-5580

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อัฐภณ แสงชารี 0-45659018 0822113378

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เสน่ห์ ใจเท่ียง 0-45659018 08-4039-9500

รอง ผกก.สส.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษพ.ต.ท. จักรพล ระแมนชัย 0-45659018 0883779932

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เชิดชัย เบ้ามา 0-45659018 08-9451-9351

สว.สส. พ.ต.ท. ยศวัฒน์  ธนิสพงษ์เจริญ 0-45659018 0898462836

สวป. พ.ต.ท. พอทัย ฦาชา 0-45659018 0892864941

สว.อก. พ.ต.ท. อุดม ตันเจริญ 0-45659018 08-6326-3964

E-Mail : -

สถำนีต ำรวจภูธรห้วยทับทัน

ถนน สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ต ำบล ห้วยทับทัน อ ำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33210

โทรศัพท์กลำง 0 - 4569 - 9089 โทรสำร 0 - 4569 - 9089

E -Mail :..........................................................................................................................

สถำนีต ำรวจภูธรโนนคูณ

เลขท่ี 7 หมู่ 17 ต ำบลโนนค้อ อ ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์กลำง 0-45659018

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: nonkhun.pol@gmail.com

สถำนีต ำรวจภูธรบึงบูรพ์

ถนน - ต ำบล บึงบูรพ์ อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33220 

โทรศัพท์กลำง 0-4568-9064 โทรสำร 0-4568-9064



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.อ. กอบชัย สองจันทึก 0-4568-9064 0985879037

รอง ผกก.ป.สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.ท. เอกรัส เพ่ิมบุญ 0-4568-9064 08-4829-3455

รอง ผกก.สส.สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.ท. ศุภพงษ์ ประดับสุข 0-4568-9064 0987938954

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณฐพงศ์ แก้วเหลา 0-4561-2732 08-5416-9909

สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ ร.ต.อ. สุวิทย์ โชคบัณฑิต 0-4568-9064 0630507237

สวป.สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.ท. ไพฑูรย์ บุญเติม 0-4568-9064 08-9846-5082

สว.สส.สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.ท. สมาน แสงทอง 0-4568-9064 09-0252-3656

สว.(สอบสวน)สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.ท. สมัย  ค าตัน 0-4568-9064 0966164727

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ศรีรัตนะ พ.ต.อ. นพดล ทุนทวีศีลศักด์ิ 0-4567-7018 081-879-0799

รอง ผกก.ป.สภ.ศรีรัตนะ พ.ต.ท. ชัยเดช แก้วมหาวงศ์ 0-4567-7018 08-1390-1654

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีรัตนะ พ.ต.ท. สุชาติ  แสงนิล 0-4567-7018 0816666456

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมใจ กล้วยนิจ 0-4567-7018 08-9716-8964

สว.สส. พ.ต.ท. ณัฏฐวุฒิ ประจญ 0-4567-7018 08-6870-5853

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อธิวัฒน์ หาระไชย 0-4567-7018 08-1393-6017

สว.อก. พ.ต.ต. วิมลทิน พันธ์ุพิชัย 0-4567-7018 08-6516-8369

สวป. พ.ต.ต. นลธิชัย ชมตา 0-4567-7018 09-5609-1747

หมำยเลขโทรศัพท์กลำง  0-4560-9041    โทรสำร  0-4560-9041

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ 0-4560-9041 08-942-40347

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กิตติโกสนญ์ วงค์ผัดศ์ 0-4560-9041 08-6366-7776

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ  ทองลือ 0-4560-9041 09-351-39662

เว็บไซต์ -            อีเมล : ssk.namkliang@gmail.com       

สถำนีต ำรวจภูธรน  ำเกลี ยง

7 หมู่ 5 ต.น  ำเกลี ยง อ.น  ำเกลี ยง

ต ำรวจภูธรศรีรัตนะ

ต ำบลก ำแพง อ ำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

โทรศัพท์กลำง 0-4567-7018 โทรสำรกลำง 0-456-677018

เว็บไซด์: - อีเมล: ssk.sirittana@gmail.com



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สว่างวัฒน์ บุญเหลือง 0-4560-9041 08-8720-5949

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ดลวัตร ยืนยง 0-4560-9041 08-8951-5362

สว.สส. พ.ต.ท. คุณาวุฒิ  บุตรดา 0-4560-9041 0827893361

สวป. พ.ต.ท. บุญชู ต้อยหม่ืนไวย 0-4560-9041 0610282099

สว.อก. ร.ต.อ. อภิชาติ อายุวงษ์ 0-4560-9041 09-0190-6123

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ธรรมธรรม์ วันสุข 0-4560-6092 0956214304

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พงศ์กรณ์ ศรีสุวรรณ 0-4560-6092 08-1628-8421

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุพนธ์ สุขเลา 0-4560-6092 08-5028-1497

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อิทธิพล กริสว่าง 0-4560-6092 08-4144-5068

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประชา มูลสาร 0-4560-6092 081-8334286

สว.สส. พ.ต.ท. ธีรวรรธน์ กอกหวาน 0-4560-6092 0985860768

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ภัทรภร สีหะวงษ์ 0-4560-6092 08-4832-8000

สวป. พ.ต.ท. รัฐพงษ์ ค าขาว 0-4560-6092 090-2520191

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.อ. กริชติศักด์ิ สิงหวิบูลย์ 0-4560-8148 08 1572-0126

รอง ผกก.ป.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ 0-4560-8148 0899234401

รอง ผกก.สส.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. ธนวัฒน์ บุญน า 0-4560-8148 0649369355

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. อ านาจ มุ่งดี 0-4560-8148 090-2652440

สว.อก.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. วัชรินทร์ สุณูพัฒน์ 0-4560-8148 08-0475-7978

สวป.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. ศรี เขตดอน 0-4560-8148 089-845-5462

สว.(สอบสวน)สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. ประเสริฐ ดอนวิชา 0-4560-8148 08-7-38-54677

สว.สส.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. ศุภกิจ ค าโท 0-4560-8148 083-915-5153

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

สภ.ภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ โทรศัพท์กลำง 045608148

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

สถำนีต ำรวจภูธรภูสิงห์

สถำนีต ำรวจภูธรวังหิน

180 หมู่ท่ี 2 ต ำบลบุสูง อ ำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์กลำง 0-4560-6092 โทรสำรกลำง 0-4560-6092



สว.(สอบสวน)สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท. อรรณพ มณีวงษ์ 0-4560-8148 08-9812-5110

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.อ. ธรณินทร์ ศรีทอง 0-4560-3070 0821336335

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.ท. สมพร ไชยศรี 0-4560-3070 0856726566

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.ท. อนันต์ สุนสันเขต 0-4560-3070 0890452018

รอง ผกก.(สอบสวส)ฯ พ.ต.ท. วรานนท์ จุลละนันท์ 0-4560-3070 08-1955-9088

สว.อก.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.ท.หญิง ธัญญพัทธ์ ประพาฬรุจินันท์ 0-4560-3070 06-2919-4965

สวป.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.ท. รังสฤษฏ์ ดวงสมร 0-4560-3070 08-1070-0438

สว.สส.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.ท. เดชณรงค์ เอ่ียมอิสรา 0-4560-3070 09-2887-4559

สว.(สอบสวน)สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.ท. วรรธนิติ  มวยหม่ัน 0-4560-3070 0918324150

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. วสิราวิชญ์ นวมดี 0-4560-5155 08-7389-5665

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรสิทธ์ิ  ดีลี 0-4560-5155 0819245117

รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรกฤษ คงธนกิตติ 0-4560-5155 08-9844-4358

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วรพจน์ สวงโท 0-4560-5155 08-2148-5427

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. เกื อประยูร  หลักบุญ 0-4560-5155 0945162442

สว.สืบสวน พ.ต.ท. ศราวุธ เพียงตา 0-4560-5155 09-7975-8528

สว.อก. พ.ต.ต. วัชรพล เชียงพฤกษ์ 0-4560-5155 08-9996-9944

สวป. ว่าท่ีพ.ต.ต. มุกดา เมธีปัญญากุล 0-4560-5155 08-9625-7797

๑๗๐ หมู่ ๒ ต ำบลพยุห์ อ ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๓๐

โทรศัพท์กลำง ๐๔๕ ๖๐๗๑๒๘

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

สภ.เมืองจันทร์ 

สถำนีต ำรวจภูธรเบญจลักษ์

ต ำบลเสียว อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์กลำง 0-45605155  โทรสำรกลำง 0-45605155

สถำนีต ำรวจภูธรพยุห์

สภ.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ โทรศัพท์กลำง 045-603070 โทรสำร 045-603070

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................



ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. บัญญัติ ท่ังกลาง 0-4560-7128 08-1718-6322

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สงวน เรืองฝาง 0-456-07128 0863402399

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษพ.ต.ท. บุญส่ง  ย่ิงใหญ่ 045-607-128 0829159629

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ถิรเดช เสียงเพราะ 0-4560-7128 0613354761

สวป. พ.ต.ท. ชยิน สีดี 0-4560-7128 09-0191-3915

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กองศรี ประจันทร์ 0-4560-7128 08-3736-5054

สว.สส. พ.ต.ท. โยธิน บุ้งกระโทก 0-4560-7128 0632354692

สว.อก. พ.ต.ต. พิจิตร แสงจันทร์ 0-4560-7128 08-1948-0707

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ พ.ต.อ. เสรี คงยืนยง 0-4560-4052 0989879456

รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ พ.ต.ท. วีรวิชญ์ อารยะสิทธินนท์ 0-4560-4052 09-5546-3625

รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ พ.ต.ท. อุทัย หลอมทอง 0-4560-4052 08-2433-2626

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. สุนันธิวัฒน์ พรมทา 0-4560-4052 09-5232-6660

สวป.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ พ.ต.ท. อนิรุทธ ทรวงโพธ์ิ 0-4560-4052 0885958055

สว.อก.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ พ.ต.ท. วสันต์ กอบค า 0-4560-4052 08-0464-4077

สว.สส.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ พ.ต.ต. ยงยุทธ พลสงคราม 0-4560-4052 0897201818

สว.(สอบสวน)ฯ ร.ต.อ. อภิชา เตียงประโคน 0-4560-4052 09-4447-8235

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ศิลาลาด พ.ต.อ. ชยกร นพกุลจิรา 0-4566-8191  081-879-8468

รอง ผกก.ป.สภ.ศิลาลาด พ.ต.ท. พงษ์อ านาจ สมศรี 0-4566-8191 0947494451

รอง ผกก.สส.สภ.ศิลาลาด พ.ต.ท. ประยุทธ วรรนิวาส 0-4566-8191 085-608-1804

สถำนีต ำรวจภูธรโพธ์ิศรีสุวรรณ

ต ำบลโดด อ ำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120

โทรศัพท์กลำง 0 4560 4052 โทรสำร 0 4560 4052

E-Mail phosisuwan @ hotmail.com

สถำนีต ำรวจภูธรศิลำลำด

เว็บไซด์: www.sisaket.police.go.th/silalad อีเมล: sisalad_pl@yahoo.co.th

ถนนสงยำง-ดงเค็ง ต ำบลกุง อ ำเภอศิลำลำด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์กลำง 0-4566-8191 โทรสำรกลำง 0-4566-8191



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สว่าง ผายพันธ์ุ 0-4566-8191 086-253-9246

สว.อก. พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ถาพินนา 0-4566-8191 098-372-1885

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชัยฤทธ์ิ ตังตา 0-4566-8191 081-593-1714

สวป. พ.ต.ต. ธิติพัทธ์ โสภาตา 0-4566-8191 062-525-5998

สว.สส. พ.ต.ต. วรภพ เจียงวงค์ 0-4566-8191 087-528-9426

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. พิเนตร  ดาวเรือง 0-4582-6221 0804667788

สวป. พ.ต.ท. วัชรินทร์ สืบสา 0-4582-6221 08-3368-0809

สว.สส. พ.ต.ต. วีระพงษ์ สอนสมนึก 0-4582-6221 08-9099-5625

สว.(สอบสวน) ร.ต.อ. กฤษฎา ธรรมโรจน์ 0-4582-6221 08-6395-6953

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.อ. เดชนิวัฒน์ สมสุไทย 0-4581-4287 089-845-9505

รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.ท. รัฐพล  บุญมาก 0-4581-4287 0817789484

รอง ผกก.สส.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.ท. กฤษฎา ไทรฟัก 0-4581-4287 0862445995

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. กุลวุฒิ พิมพ์แก้ว 0-4581-4287 091-014-7307

สว.(สอบสวน)สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.ท. สุเทน ดวงพิมพ์ 0-4581-4287 087-880-0188

สวป.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.ท. ไพโรจน์ ครรณา 0-4581-4287 0919711181

สว.สส.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.ท. ศาสตรา ค าขาว 0-4581-4287 086-866-2095

สว.อก.สภ.ปรือใหญ่ ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ พิมูลชาติ 0-4581-4287 0970053508

สถำนีต ำรวจภูธรจะกง

66 หมู่ท่ี 8 ต ำบลจะกง อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

สภ.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ โทรศัพท์กลำง 0-4581-4287

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

สถำนีต ำรวจภูธรปรือใหญ่

สถำนีต ำรวจภูธรกันทรอม

สถำนีต ำรวจภูธรกันทรอม ต ำบลกันทรอม อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์กลำง 08-0600-7735 โทรสำร 0-4566-5226

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

โทรศัพท์กลำง 0-45826221 โทรสำรกลำง 0-45826221



ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.กันทรอม พ.ต.อ. ชายุต ช่ืนใจชนก 0-4566-5226 0659898893

รอง ผกก.ป.สภ.กันทรอม พ.ต.ท. ชาญศักด์ิ  ประสาทไทย 0-4566-5226 0928799391

รอง ผกก.สส.สภ.กันทรอม พ.ต.ท. สกล  สุวรรณเจริญ 0-4566-5226 0819491011

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. สายสิทธ์ิ  ศรีสว่าง 0-4566-5226 0879630364

สวป.สภ.กันทรอม พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ ห่มเมือง 0-4566-5226 08-9629-0877

สว.สส.สภ.กันทรอม พ.ต.ท. กิตติทัศน์ วงษ์ถาวร 0-4566-5226 09-4659-3292

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรอม พ.ต.ท. ณรงค์ ปิยะพันธ์ 0-4566-5226 09-1014-2284

สว.อก.สภ.กันทรอม ร.ต.อ. ปิยะ  ปุยะติ 0-4566-5226 0883535748

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.อ. วิเชียร เหมือนสุวรรณ์ 09-3572-8814 0659198891

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.ท. สวาศ ชัยช่วย 09-3572-8814 08-6206-2121

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.ท. ยุทธนา จันแก้ว 09-3572-8814 08-1879-0054

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. พรชัย จงจรูญเกียรติ 09-3572-8814 0918284460

สว.สส.สภบ้านโดนเอาว์ พ.ต.ท. มานพ ข าขาว 09-3572-8814 06-1139-1773

สว.(สอบสวน)สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.ท. ประมุกข์ ห่ามกระโทก 09-3572-8814 0918283743

สวป.สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.ต. จ ารัส ยอดจิต 09-3572-8814 0636296661

สว.อก.สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.ต. สหภพ นราพันธ์ 09-3572-8814 09-9460-2198

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.บึงมะลู พ.ต.อ. อนุภาพ วิศรัมวัน 0-4592-4651 08-1828-0176

รอง ผกก.ป.สภ.บึงมะลู พ.ต.ท. สายสิน ศรวิชัย 0-4592-4651 089-281-8349

รอง ผกก.สส.สภ.บึงมะลู พ.ต.ท. ธนิยะ บุณยรังควร 0-4592-4651 08-1659-0789

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษพ.ต.ท. ชาคริต  ศรีส าราญ 0-4592-4651 081-5495449

สวป.สภ.บึงมะลู พ.ต.ท. อุดม ศิริชนะ 0-4592-4651 0819679758

สถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนโดนเอำว์

สถำนีต ำรวจภูธรบึงมะลู

สภ.บ้ำนโดนเอำว์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ โทรศัพท์กลำง 09-3572-8814

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................

สภ.บึงมะลู ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ โทรศัพท์กลำง 045924651 โทรสำร 045924651

เว็บไซด์: ............................................................ อีเมล: ..............................................................................



สว.สส.สภ.บึงมะลู พ.ต.ท. เสกสิทธ์ิ สาระวรรณ 0-4592-4651 089-583-4231

สว.(สอบสวน)สภ.บึงมะลู พ.ต.ต. สุเทพ ปรางค์ศรี 0-4592-4651 09-3325-0583

สว.อก.สภ.บึงมะลู พ.ต.ท. พิเชษ พรมมาตย์ 0-4592-4651 0810763995

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

สว.สภ. พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร 0-4582-6122 09-3408-5502

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

สว.สภ.ตูม ร.ต.อ. อรรคลิลล์ ถ่ินกาแบง 0-4592-3768 0616641919

หมำยเลขโทรศัพท์กลำง 0-4592-1025   หมำยเลขโทรสำรกลำง 0-4592-1025

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

ผกก.สภ.ไพร พ.ต.อ. อร่าม พุฒชาลี 0-4592-1025 06-2431-6377

รอง ผกก.ป.สภ.ไพร พ.ต.ท. ประสพโชค  แก้วกัณฑรัตน์ 0-4592-1025 0919979535

รอง ผกก.สส.สภ.ไพร พ.ต.ท. ณัฐดล พรหมสุวิชา 0-4592-1025 08-7807-8799

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ไพร พ.ต.ท. นิรันดร แก้วภักดี 0-4592-1025 08-3965-0999

สว (สอบสวน) พ.ต.ท. ประวิทย์ มีวงษ์ 0-4592-1025 09-7034-2729

สวป.สภ.ไพร พ.ต.ท. สมเกียรติ ล าพาย 0-4592-1025 08-2978-3021

สว.อก.สภ.ไพร พ.ต.ท. สมถวิล แสนโคตร 0-4592-1025 08-9299-4989

สถำนีต ำรวจภูธรตูม

เลขท่ี 228 หมู่4 ต ำบลตูม อ ำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

สถำนีต ำรวจภูธร ไพร

ถนน ต ำบล โพธ์ิวงศ์ อ ำเภอ ขุนหำญ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

E-Mail.ssk-prai@gmail.com

สถำนีต ำรวจภูธรกุดเสลำ

ถนน กันทรลักษ์ - สำมแยกโพนเมือง ต ำบลกุดเสลำ อ ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์กลำง 0 - 4582 - 6122 โทรสำร 0 - 4582 - 6122 E -Mail : kudsalaopolice@gmail.com

โทรศัพท์กลำง 0-4592-3768 โทรสำรกลำง 0-4592-3769

เว็บไซด์: - อีเมล: -

mailto:E-Mail.ssk-prai@gmail.com
mailto:E-Mail.ssk-prai@gmail.com
mailto:E-Mail.ssk-prai@gmail.com
mailto:E-Mail.ssk-prai@gmail.com
mailto:E-Mail.ssk-prai@gmail.com
mailto:E-Mail.ssk-prai@gmail.com


สว.สส. พ.ต.ต. นิคม ยุวะบุตร 0-4592-1025 08-3461-9989

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

สว.สภ. พ.ต.ท. วุฒิศักด์ิ โภคทรัพย์ 0-4596-0112 06-3765-1515

ต าแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท างาน(ภายใน) มือถือ

สว.สภ. พ.ต.ท. คมจักร เสน่ห์ 0-4581-1500 0655252191

สถำนีต ำรวจภูธรโพนเขวำ 

ถนน 226 (ศรีสะเกษ - อุบล) ต ำบลโพนเขวำ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

สถำนีต ำรวจภูธรหนองไฮ

ถนน บ้ำนโพนค้อ - ลุมพุก ต ำบลหนองไฮ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

E -Mail -

โทรศัพท์กลำง 0 - 4596 - 0112 โทรสำร -

โทรศัพท์กลำง 0 - 4581 - 1500 โทรสำร 0 - 4581 - 1500 E -Mail nonghipolice@gmail.com

E -Mail nonghipolice@gmail.com
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ต ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

516/1 ถนนหลักเมือง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

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

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

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล โทรศัพท์ท่ีท ำงำน มือถือ

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

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

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

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชัยณรงค์ บุญด้วง  - 09-2494-5455

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

รอง ผบก. พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธ์ุ  - 08-1999-2040

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

ฝ่ายอ านวยการ

ผกก.ฝอ. พ.ต.อ. ศิลป ไกยราช 0-4451-2515 08-6415-4619

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท. สว่าง ปีแหล่ 0-4451-3955 09-3324-6369

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง นนทลี ประเสริฐดี 0-4451-3955 09-7341-5713

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ โสภณ  - 08-1325-4832

สว.(งาน ๑) พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ พรมศรี 0-4451-2515 09-3539-8707

สว.(งาน ๒) พ.ต.ต. สุเมธ รุ่งเรือง 0-4451-3955 08-0723-4521

สว.(งาน ๓) ร.ต.อ.หญิง นฤมล จันทร์เทศ  - 08-5255-3871

สว.(งาน ๔) พ.ต.ต.หญิง ศศินันท์ ล าดับพงศ์ 0-4451-3995 08-3649-6655

สว.(งาน ๕) พ.ต.ท.หญิง สิริกาญจน์ ภู่ชัย  - 08-7530-8636

สว.(งาน ๖) พ.ต.ท. สุรชัย ชัญถาวร 0-4451-8151 09-2508-4529

สว.(งาน ๗) พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ อินทรก าแหง  - 08-4926-9572

สว.(จิตอาสา) พ.ต.ท. วิเชษต์ เกิดเกตุ 0-4451-3995 08-1533-8825

กองก ากับการสืบสวน

ผกก.สืบสวน พ.ต.อ. อิทธิพล พงษ์ธร 0-4451-2516 08-9881-8585

รอง ผกก.สืบสวน พ.ต.ท. ค านวณ บ่ายกระโทก 0-4451-2516 06-2829-3556

รอง ผกก.สืบสวน พ.ต.ท. วิชิตเวช ต๊ะผัด 0-4451-2516 08-7608-6233
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ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล โทรศัพท์ท่ีท ำงำน มือถือ

สว.กก.สืบสวน พ.ต.ท. พัฒน์เชษฐ์ ขุนธิวงศ์ 0-4451-2516 09-3089-9113

สว.กก.สืบสวน พ.ต.ท. ธรณ์ธันย์ พิทักษ์วงศ์ 0-4451-2516 09-0960-7459

สว.กก.สืบสวน พ.ต.ต. สาโรจ ตระกูลโศภิษฐ์ 0-4451-2516 08-0150-4614

สว.กก.สืบสวน พ.ต.ต. ฉัตรพัฒน์ ภาสดา 0-4451-2516 09-9363-6556

สว.กก.สืบสวน พ.ต.ต. สิรภพ แย้มศรี 0-4451-2516 06-2896-6945

กลุ่มงานสอบสวน

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

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

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

สภ.เมืองสุรินทร์

โทรศัพท์กลาง 0-4451-1007  โทรสาร 0-4451-3555 

ผกก. พ.ต.อ. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ 0-4451-1007 08-5252-9027

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชาญชัย ปุราทะกา 0-4451-1007 06-1127-7977

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สกาว ค าไกร 0-4451-1007 08-9847-5558

รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. สุธี ศรีพรหม 0-4451-1007 09-1153-2993

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พัสกร โพธาราม 0-4451-1007 08-1669-0999

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. จินดา ทองบ้านทุ่ม 0-4451-1007 09-0960-9094

สวป. พ.ต.ต. อดิศักด์ิ การะเกต 0-4451-1007 06-6164-4555

สวป. พ.ต.ท. อรรถพล พลยางนอก 0-4451-1007 08-2387-6262

สว.สส. พ.ต.ต. วิโรจน์ หม่ันดี 0-4451-1007 08-8377-3789

สว.จร. ร.ต.อ. ประมวล โจมพรม 0-4451-1007 08-9949-2809

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. รัฐพงษ์ พรมมี 0-4451-1007 08-9844-6228

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สหภาพ จันทหง่อม 0-4451-1007 09-8169-2699

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส ตระกูลนาคสังข์ 0-4451-1007 08-3531-7156

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. แสงหิรัณย์ แก้วดี 0-4451-1007 09-8178-6232

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง รัชนก ก่ิงแก้ว 0-4451-1007 06-3953-6935

สภ.เพี ยราม   

โทรศัพท์กลาง 0-88320-9105  
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ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล โทรศัพท์ท่ีท ำงำน มือถือ

สวญ. พ.ต.ท สถาพร สงวนสุข 0-88320-9105 08-1446-6642

สวป. พ.ต.ต. พิทักษ์ ไชยราช 0-88320-9105 08-5497-0408

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนกร พวงจ าปา 0-88320-9105 09-1829-2471

สว.สส. พ.ต.ท. ปรีชา คงราศรี 0-88320-9105 09-0240-8837

สภ.เมืองที  

โทรศัพท์กลาง  0-4451-4423, 0-4451-4424

ผกก. พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์ เถียรกิตติพงศ์ 0-4451-4423 08-1613-1341

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีรพล อุตส่าห์ดี 0-4451-4423 06-5525-6544

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ภูเพชร ลีเลิศ 0-4451-4423 09-4936-9823

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุชัย เกวียนโคกกรวด 0-4451-4423 08-0172-9607

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ณัฐพล ศรีน้อย 0-4451-4423 08-8595-6729

สว.สส. พ.ต.ท. ทศพล ธีรเดช 0-4451-4423 08-4645-6535

สวป. พ.ต.ท. สุรพันธ์ ตอโคกสูง 0-4451-4423 08-1879-6748

สว.อก. พ.ต.ท. ประมิน วงศ์แข 0-4451-4423 08-9965-7204

สภ.เทนมีย์ 

โทรศัพท์กลาง  0-4451-3217

รรท.ผกก. พ.ต.อ. กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์ ( รอง ผบก.) 09-4964-1521

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. บรรหาร เรืองขจร 0-4451-3217 08-9070-5105

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เขมชาติ แปดแก้ว 0-4451-3217 08-9615-5301

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นพดล พรมมุณี 0-4451-3217 09-4159-6535

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ถนัด ตินานพ 0-4451-3217 08-1393-5774

สวป. พ.ต.ท. ศักด์ิชัย ส านักนิตย์ 0-4451-3217 08-9251-7447

สว.สส. พ.ต.ท. สรวิศ ส าราญรมภ์ 0-4451-3217 09-8102-1959

สว.อก. พ.ต.ท. วสันต์ บูรณ์เจริญ 0-4451-3217 08-9897-4518

สภ.สวาย

โทรศัพท์กลาง 0-4451-4196  โทรสาร 0-4451-4197  

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกชัย สมัครสมาน 0-4451-4196 09-5353-9197
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ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล โทรศัพท์ท่ีท ำงำน มือถือ

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพงษ์ แก่นจักร์ 0-4451-4196 08-9626-4098

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. คมกริช ขวัญใจสกุล 0-4451-4196 08-2842-7352

สวป. พ.ต.ท. กีรติ จันทร์พวง 0-4451-4196 08-1360-1063

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สุรัตน์ ศรีวงษา 0-4451-4196 09-3619-5951

สว.สส. พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ทองอร่าม 0-4451-4196 09-3328-8678

สว.อก. พ.ต.ท. สิรภัทร แสงธนู 0-4451-4196 08-2047-9192

สภ.สังขะ

โทรศัพท์กลาง 0-4457-1241 โทรสาร 0-4457-1241  

ผกก. พ.ต.อ. จุลฑะ จันทน 0-4457-1241 08-7917-5854

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อิทธินพ บัวเผ่ือน 0-4457-1241 09-4666-5391

รอง ผกก.สส พ.ต.ท. สุรชัย ปิยะไพร 0-4457-1241 08-1616-8347

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ วงค์สุรินทร์ 0-4457-1241 09-2530-1057

สว.สส. พ.ต.ท. พงศ์วิสิฐ ธนบุญญวงศ์ 0-4457-1241 093-3199146

สวป. พ.ต.ท. สมจิต กับรัมย์ 0-4457-1241 08-7993-0544

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ก่ิงเพชร สุดเสียงสังข์ 0-4457-1241 09-8120-6301

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กษิดิศ พวงศรี 0-4457-1241 08-8351-6556

สว.อก. พ.ต.ท. วิริทธ์ิพล เสง่ียมพงษ์ 0-4457-1241 09-0319-9191

สภ.ดม  

โทรศัพท์กลาง 0-4455-8705  โทรสาร 0-4455-8705  

ผกก พ.ต.อ. สุทิน จันทน์แดง 0-4455-8705 08-1916-6226

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระยุทธ ปลิวสูงเนิน 0-4455-8705 08-7874-9555

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อธิสรรค์ พืชจันทร์โสภณ 0-4455-8705 08-9484-8249

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เบญจภพ หวังสุดดี 0-4455-8705 08-4961-8401

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศักด์ิ รักพวงกลาง 0-4455-8705 08-1966-0787

สวป. พ.ต.ต. อภิสิทธ์ิ สิงคเสลิต 0-4455-8705 08-3729-3344

สว.สส. พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์ บุญคุ้ม 0-4455-8705 08-6159-7718

สว.อก. ร.ต.อ. อนุชิต ลาภาพันธ์ุ 0-4455-8705 08-4474-9987

สภ.ปราสาท



หน้าท่ี 66

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล โทรศัพท์ท่ีท ำงำน มือถือ

โทรศัพท์กลาง 0-4455-1251  โทรสาร 0-4455-1252 

ผกก. พ.ต.อ. ยศศักด์ิ โพธ์ิสุวรรณ 0-4455-1252 08-7445-0453

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทิด ธรรมะ 0-4455-1252 08-5202-5455

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ถนอม ดัชถุยาวัตร 0-4455-1252 08-4072-8456

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เลาหกรณ์ มุ่งดี 0-4455-1252 06-4502-4256

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ชุ่มพุทรา 0-4455-1252 08-0426-6635

สวป. พ.ต.ต. ชัยสิทธ์ิ ทุดบุญ 0-4455-1252 09-9958-8898

สว.สส. พ.ต.ท. สุริชัย ไขกระโทก 0-4455-1252 08-1586-6450

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง นันท์ณรัชต์ ดุจจานุทัศน์ 0-4455-1252 08-5194-2985

สภ.โชคนาสาม  

โทรศัพท์กลาง 0-8646-06390  

ผกก. พ.ต.อ. สุโชค ผู้มีโชคชัย 08-6460-6390 09-5653-5453

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ประสงค์ ศิริโภคา 08-6460-6390 08-3215-2893

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชาติชาย เรียมศิริ 08-6460-6390 08-7443-9595

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นิพนธ์ อินทรก าแหง 08-6460-6390 06-2915-6195

สวป. ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ มากชุมแสง 08-6460-6390 09-1832-6484

สว.สส. พ.ต.ต. ภาณุพงศ์ คงเพชร 08-6460-6390 08-4853-2108

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สฤษด์ิ โนนคู่เขตโขง 08-6460-6390 09-8262-5381

สว.อก. พ.ต.ต. สุรศักด์ิ เกษศรีรัตน์ 08-6460-6390 09-8585-4575

สภ.ทุ่งมน 

โทรศัพท์กลาง 08-6460-7331    

ผกก. พ.ต.อ. สินธุ ชั นไพบูลย์ 08-6460-7331 09-6415-9966

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พสิษฐ์ พันธ์ศรี 08-6460-7331 08-4825-9552

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พฤศักด์ิ เกียรติวงศ์ขจร 08-6460-7331 08-6251-8256

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. มนูปกรณ์ ซ่อนกล่ิน 08-6460-7331 09-1162-5365

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทรงจักร วงศ์พรหม 08-6460-7331 06-5815-3833

สวป. พ.ต.ท. ชาติชาย เสาวรัจ 08-6460-7331 09-2254-3992

สว.สส. พ.ต.ท. นิธิรุจน์ ชัยรัฐนิธิยศ 08-6460-7331 06-1759-1465
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สว.อก. พ.ต.ต. พงพันธ์ กระพันธ์เขียว 08-6460-7331 09-5621-7559

สภ.ทมอ  

โทรศัพท์กลาง 0-4455-8846   โทรสารกลาง 0-4455-8842 

สวญ. พ.ต.ท. วิเชียร โพธิจันทร์ 0-4455-8846 09-2504-8971

สว.สส. พ.ต.ท. ชนนาท นุชนาท 0-4455-8846 08-1967-4561

สวป. พ.ต.ท. สันต์นที กาญจนาภา 0-4455-8846 08-6398-1471

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศรี อุดมค า 0-4455-8846 06-4307-9715

สภ.ชุมพลบุรี 

โทรศัพท์กลาง 0-4459-6079  โทรสารกลาง 0-4459-6079  

ผกก. พ.ต.อ. พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี 0-4459-6079 08-0982-7741

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชาญยุทธ นิลาลาด 0-4459-6079 08-9849-2473

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นาวิน เกตผักแว่น 0-4459-6079 06-1023-8886

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุริยันต์ พุฒแก้ว 0-4459-6079 08-1814-4946

สวป. ร.ต.อ. สุชน สุวรรณชาตรี 0-4459-6079 08-1543-2182

สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิกร พงศ์สุวรรณ 0-4459-6079 09-8224-1597

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีระพล เพ่ิมพูล 0-4459-6079 08-6877-7507

สว.อก. พ.ต.ท. พิทักษ์ กรรณรัตน์ 0-4456-6079 06-2458-3766

สภ.เมืองบัว  

โทรศัพท์กลาง 06-4439-6516

สวญ. พ.ต.ท. ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์ 06-4439-6516 09-9497-8795

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. พรหมพิริยะ พันสีเงิน 06-4439-6516 09-4298-7117

สวป. พ.ต.ท. วรกาญจน์ เจริญศิริ 06-4439-6516 08-9891-9549

สว.สส. พ.ต.ต. วสิษฐ์พล คงครบ 06-4439-6516 08-6924-1199

สภ.ท่าตูม    

โทรศัพท์กลาง 0-4459-1113    โทรสาร 0-4459-1114    

ผกก. พ.ต.อ. สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักด์ิ 0-4459-1113 09-3953-5939

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมบูรณ์ เลือดกุมภา 0-4459-1113 08-7777-6001

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปรารภ เสริฐสูงเนิน 0-4459-1113 08-2614-2669
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รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมานชัย สุจริต 0-4459-1113 08-1470-6265

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชัยยงค์ ศรีศิลป์ 0-4459-1113 08-9945-6745

สวป. พ.ต.ท. พรชัย คงธนชัยสกุล 0-4459-1113 08-1256-7411

สว.สส. พ.ต.ต. ศักดา ปุญญา 0-4459-1113 08-1874-7365

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ดาโสภา 0-4459-1113 08-9848-1499

สภ.กระโพ   

โทรศัพท์กลาง 0-4414-5061   โทรสาร 0-4414-5030   

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปุญญเดช ทองอินทร์ 0-4414-5061 09-3542-5699

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีหาจันทร์ 0-4414-5061 09-8949-7719

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. แสงอรุณ ศรีโสม 0-4414-5061 08-1470-6093

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทองพูล จันทะแสง 0-4414-5061 09-3061-2206

สวป. พ.ต.ท. วัลลภ ปะโสทะกัง 0-4414-5061 08-6265-8048

สว.สส. พ.ต.ต. คนึง ชนิดไทย 0-4414-5061 08-5779-7673

สว.อก. พ.ต.ต. ชัยสวัสด์ิ วงค์ประโคน 0-4414-5061 08-3264-5282

สภ.กาบเชิง     

โทรศัพท์กลาง  0-4455-9042  โทรสาร  0-4455-9042 

ผกก. พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ ศรีเสริม 0-4455-9042 08-1983-3607

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เอกชลิต ค าหร่ิง 0-4455-9042 08-9151-3222

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สายรุ้ง แย้มงาม 0-4455-9042 09-3360-8097

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ประวิทย์ ประชาปกป้อง 0-4455-9042 08-1555-9495

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมบูรณ์ พรหมบุตร 0-4455-9042 06-4936-9198

สว.สส. พ.ต.ท. สถิตย์ อินเฉิดฉาย 0-4455-9042 08-8583-6786

สวป. พ.ต.ท. เพ่ิม บูรณะ 0-4455-9042 08-1171-8731

สว.อก. พ.ต.ต. ถาวร   โชติช่วง 0-4455-9042 08-9428-9706

สภ.แนงมุด

โทรศัพท์กลาง 08-0168-8808

สว. พ.ต.ท. อัครรักษ์ ค าศิริรักษ์ 08-0168-8808 08-1770-0730
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สภ. ล าดวน

โทรศัพท์กลาง  0-4454-1100  โทรสาร 0-4454-1100 

ผกก พ.ต.อ. นคร ภู่รัตน์ 0-4454-1100 08-9114-0298

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กรกฎ ทศแก้ว 0-4454-1100 06-3789-2635

รอง ผกก.สส พ.ต.ท. สมบุญ หร่ายพิมาย 0-4454-1100 06-1625-1987

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ด ารงค์    เจริญศิริ 0-4454-1100 08-6875-2712

สวป. พ.ต.ท. วิริยังค์ เศวตรวิลัย 0-4454-1100 09-3123-4589

สว.สส พ.ต.ท. ฐิติพงศ์      ถึงดี 0-4454-1100 08-0170-1332

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฐาปณภณ สุทธิสน 0-4454-1100 09-9423-3340

สว.อก พ.ต.ต. ธนายุต ฤกษ์ชัย 0-4454-1100 09-9191-6559

สภ.บัวเชด   

โทรศัพท์กลาง  0-4457-9027  โทรสาร  0-4457-9027 

ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ ไชยณรงค์ศักด์ิ 0-4457-9027 09-4351-6951

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วัชรพงศ์ เจริญพร 0-4457-9027 06-2596-4283

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ มาลีพันธ์ุ 0-4457-9027 08-1879-5498

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พนัส อระชุม 0-4457-9027 06-5896-2356

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สุรพศ ผมหอม 0-4457-9027 08-4497-9255

สวป. ร.ต.อ. กมล การถาง 0-4457-9027 08-0726-6699

สว.สส. พ.ต.ต. ชรินทร์ เดชฤทธ์ิ 0-4457-9027 09-5536-1653

สว.อก. พ.ต.ท. ธีระยุทธ สิงห์ทอง 0-4457-9027 09-1020-4229

สภ.สะเดา  

โทรศัพท์กลาง 08-2167-5829  

สวญ. พ.ต.ท. สุรัตน์ คลายทุกข์ 08-2167-5829 08-1473-2111

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สมนึก บุญเจริญ 08-2167-5829 08-4607-0335

สวป. พ.ต.ท. นิยม จันทร์หา 08-2167-5829 08-4707-8819

สว.สส. พ.ต.ต. องอาจ ปินะถา 08-2167-5829 09-6518-5753

สภ.ศีขรภูมิ

โทรศัพท์กลาง 0-4456-1248   โทรสาร 0-4456-1248  
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ผกก. พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ 0-4456-1248 09-49509141

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชัยรัตน์ สมานรัตน์ 0-4456-1248 08-8594-2208

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อัคธรณ์ ลาจันทะ 0-4456-1248 06-4151-9254

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพงค์ วังเสนา 0-4456-1248 09-3092-9599

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิทวัฒน์ แก้วเหลา 0-4456-1248 09-8658-2433

สวป. พ.ต.ต. สยาม สารศรี 0-4456-1248 08-9625-9560

สว.สส. พ.ต.ต. ปรีชาชนะ ไหมทอง 0-4456-1248 09-4298-8889

สว.อก. พ.ต.ต. ราเชน หงส์ชารี 0-4456-1248 09-5602-5622

สภ.บ้านหนองจอก  

โทรศัพท์กลาง  08-8365-9233  

สว. พ.ต.ท. เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์ 08-8365-9233 09-9145-3598

สภ.รัตนบุรี  

โทรศัพท์กลาง 0-4459-9228  

ผกก. พ.ต.อ. ธีระศักด์ิ เจริญศรี 0-4459-9228 08-0631-4242

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนรัฐ รอบรู้ 0-4459-9228 09-3518-8099

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สถาพร ลัทธิมนต์ 0-4459-9228 06-2535-1445

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทองเดือน นามโคตร 0-4459-9228 09-4513-6679

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อิทธิพล กระจายศรี 0-4459-9228 08-9579-6828

สวป. ร.ต.อ. พรชัย สุขดี 0-4459-9228 08-1064-3127

สว.สส. ร.ต.อ. ณัฐสิทธ์ิ บัวจูม 0-4459-9228 08-6225-8839

สว.อก. พ.ต.ท. วันชัย จีนคา 0-4459-9228 08-6225-8839

สภ.ดอนแรด  

โทรศัพท์กลาง 0-4459-9042

สวญ. พ.ต.ท. วรพงศ์ มดทอง 0-4459-9042 09-4514-6541

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ป้อมเพ็ชร โชติกลาง 0-4459-9042 08-8599-3516

สวป. พ.ต.ท. ไพฑูรย์ สุขบท 0-4459-9042 08-9580-1652
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สว.สส. พ.ต.ต. ธีรพล พรพรหม 0-4459-9042 08-9834-3181

สภ.จอมพระ

โทรศัพท์กลาง 0-4458-1136  โทรสาร 0-4458-1136  

ผกก พ.ต.อ. คารม บุญสด 0-4458-1136 06-2892-6539

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐจักร บุณยรัตน์ 0-4458-1135 08-5222-4460

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศิริศุกร์ ประทีปชัตชวาลย์ 0-4458-1136 09-4469-2596

รอง ผกก.สส พ.ต.ท. พีรพันธ์ุ พิทยาจรัสกิจ 0-4458-1136 09-4696-6987

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เทิดชัย สายแสงจันทร์ 0-4458-1136 08-1265-1182

สวป. ร.ต.อ. บุญรอด มณฑา 0-4458-1136 06-1547-9899

สว.สส พ.ต.ท. ธีรยุทธ จรเอ้กา 0-4458-1136 08-1186-9676

สว.อก พ.ต.ต.หญิง ปุณณดา มนต์ดี 0-4458-1136 08-8595-3989

สภ.เมืองลีง  

โทรศัพท์กลาง 0-4457-6090   โทรสาร 0-4457-6090  

สวญ. พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง 0-4457-6090 09-3329-1919

สว.สส. ร.ต.อ. เอกนรินทร์ ธรรมนาม 0-4457-6090 08-0370-8855

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ขจร    แรงจบ 0-4457-6090 08-5755-9721

สวป. พ.ต.ท. ชาตรี   ทรงพระ 0-4457-6090 09-1014-0744

สภ.ส าโรงทาบ   

โทรศัพท์กลาง 0-4456-9126  โทรสาร 0-4456-9126  

ผกก. พ.ต.อ. ทวีพงษ์ โพธ์ิจ๋ิว 0-4456-9126 09-3359-8224

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มห้วยรอบ 0-4456-9126 08-8581-5539

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีระยศ สมทรัพย์ 0-4456-9126 06-2296-9944

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เชษฎฐ์สุชา ไกรแก้วโชติรัตน์ 0-4456-9126 08-3799-9733

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประเวศ พลอยพันธ์ 0-4456-9126 09-5293-3899

สวป. พ.ต.ต. วินัย สลุบพล 0-4456-9126 08-1071-2603

สว.สส. พ.ต.ต. สน่ัน พวงเพชร 0-4456-9126 08-1988-8874
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สว.อก. พ.ต.ท. อันดานัน ชาติโสม 0-4456-9126 08-6645-7787

สภ.เขวาสินรินทร์ 

โทรศัพท์กลาง 0-4458-2210  โทรสาร 0-4458-2211 

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. องอาจ ผ่องใส 0-4458-2210 08-2200-1717

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มานะ น่ิมนวล 0-4458-2210 08-3404-8310

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ถาวร ฤทัยวัฒน์ 0-4458-2210 08-1489-3099

สวป. พ.ต.ท. วีระพันธ์ พุ่มพวง 0-4458-2210 08-7249-9023

สว.สส. พ.ต.ต. ธานินทร์ สุขศิลป์ 0-4458-2210 08-2866-1831

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญไทย มุลสุมาลย์ 0-4458-2210 08-2148-1365

สว.อก. ร.ต.อ.หญิง เนตรดาว จิระกิจ 0-4458-2210 06-3995-3294

สภ.ตากูก  

โทรศัพท์กลาง 0-4458-2200  โทรสาร 0-4458-2200   

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

สภ.พนมดงรัก  

โทรศัพท์กลาง 0-4450-8100  โทรสาร  0-4450-8100  

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิชาญ ท่าไม้ 0-4450-8100 06-1929-8826

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐนวรรษ มาลินีเวชกุล 0-4450-8100 06-3772-6300

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วีระชัย ประทุมชาติ 0-4450-8100 08-0818-0818

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. กัมพล มิฆเนตร 0-4450-8100 08-3727-4657

สวป. ร.ต.อ. ประสาร มณีวรรณ์ 0-4450-8100 09-3072-4201

สว.สส. ร.ต.อ. สุชาติ วังงาม 0-4450-8100 08-4457-8181

สว.อก. พ.ต.ท. สมหวัง ด่านพัฒนานุรักษ์ 0-4450-8100 08-9148-1875

สภ.ศรีณรงค์  

โทรศัพท์กลาง 0-4450-9077   โทรสาร 0-4450-9077  

ผกก. พ.ต.อ. วันสุข พิศวง 0-4450-9077 08-6725-1188
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รอง.ผกก.ป. พ.ต.ท. นิสัญ วงศ์จันทา 0-4450-9077 08-9445-8141

รอง.ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุชัจจ์ชนะ สดับสาร 0-4450-9077 08-1760-7389

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อุ่นเรืองเกียรติ 0-4450-9077 09-2441-6556

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. นิธิ อุราร่ืน 0-4450-9077 09-0927-4221

สวป. พ.ต.ท. วรวิทย์ เล่ียมดี 0-4450-9077 08-9627-4690

สว.สส. พ.ต.ท. พิทักทัพ พินิจ 0-4450-9077 08-9925-7376

สว.อก. พ.ต.ท. ฤกษ์งาม ชูลี 0-4450-9077 09-0182-1313

สภ.โนนนารายณ์   

โทรศัพท์กลาง 0-4459-9258

ผกก. พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ แก้วแฉล้ม 0-4459-9258 08-1999-1121

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชวน กระจายก่ิง 0-4459-9258 09-9979-3957

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปิยะชา ประธานศักด์ิ 0-4459-9258 08-9716-8886

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมจิตต์ 0-4459-9258 08-9630-8448

สว.สส. พ.ต.ท. นนทวัฒน์ โพธ์ิศรี 0-4459-9258 09-3473-3228

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไกรสิทธ์ิ แท่นแก้ว 0-4459-9258 08-2146-9357

สวป. พ.ต.ท. บุญร่วม หลวงนา 0-4459-9258 08-1730-9416

สว.อก. ร.ต.อ. เอกราช การเรียน 0-4459-9258 08-1999-8530

สภ.สนม  

โทรศัพท์กลาง  0-4458-9049  โทรสาร 0-4458-9049  

ผกก. พ.ต.อ. อัครพล รัศมี 0-4458-9049 08-1999-3131

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คนอง ท้าวจันทร์ 0-4458-9049 08-8126-5191

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุรัตน์ หงส์ชู 0-4458-9049 08-4836-9575

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพร เหมหงษ์ 0-4458-9049 08-9630-2428

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูโฉมงาม 0-4458-9049 08-6265-3540

สวป. พ.ต.ท. ประหยัด กล้าเหิม 0-4458-9049 08-9659-6618

สว.สส. พ.ต.ท. สุริโย เพชรนาค 0-4458-9049 08-2869-6513

สว.อก. พ.ต.ท. วาริพล ค าแขก 0-4458-9049 08-0642-0885



พื นฐาน เคล่ือนท่ี

ผบก. พล.ต.ต. ประสงค์ เรืองเดช 0-4551-2012 08-1876-6743

รอง.ผบก. พ.ต.อ. สุริยา นาคแก้ว   - 09-2252-2555

รอง ผบก. พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล   - 08-2459-9444

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม   - 08-1976-5850

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุขสันต์ ไตรทิพย์   - 08-1600-9089

รอง ผบก. พ.ต.อ. ยศวัจน์ งามสง่า   - 08-5678-9519

รอง ผบก. พ.ต.อ. มานพ ภุชชงค์   - 08-1616-2146

หัวหน้าส านักงาน พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื อวงษ์ประเสริฐ 0-4551-2012 08-5541-7902

ประจ าส านักงาน ร.ต.อ.หญิง ปวีณา เสนพันธ์ 0-4551-2012 09-1151-9944

นายต ารวจติดตามผบก. 0-4551-2012

ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.อ. ชัชนันต์ พรบุตร 0-4545-1922 08-4826-4224

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวรรณ ไทยเอื อ 0-4545-1922 08-9721-1770

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ อรุณลักษณ์ 0-4545-1922 09-9296-9924

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื อวงษ์ประเสริฐ 0-4551-2012 08-5541-7902

สว.(ธร.กพ.) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. เอกบดินทร์ โคตรมุงคุณ 0-4545-1935 09-5621-3727

สว.(นผ.) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ต. ไพบูลย์ สีเชียงหา 0-4545-1920 09-7327-2622

สว.(กบ.) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ต. อรรคพล บุตราช 0-4545-1902 08-5673-8768

สว.(กร.) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ต. ธนาชัย นามวาท 0-4545-1920 08-8483-8986

สว.(งป.กง.) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา เวชกามา 0-4545-1910 08-6264-1217

สว.(วน.) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. ธวัชชัย จิตตรีธาตุ 0-4545-1900 08-0585-2424

สว.(เทคโน) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. สุคิด ขจรเพ็ชร 0-4551-2013 08-5777-5816

ข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ของข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.ขึ นไป

ต ำรวจภูธรจังหวัดอ ำนำจเจริญ

482 หมู่ 12 ถนนชยางกูร ต าบลบุ่ง 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

หมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการต ารวจในสังกัด

ต าแหน่ง ยศ ช่ือ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ำยอ ำนวยกำร       โทรศัพท์กลาง 0-4551-2013       โทรสารกลาง 0-4545-1587



สว.(จิตอาสา) ฝอ.ภ.จว. พ.ต.ท. พิทยา ประนมวงศ์ 0-4545-1920 08-5751-8848

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ประสิทธ์ิ เพชรรัตน์ 0-4545-1900 06-6156-9699

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ทรงพล วันทาวงษ์ 0-4545-1900 09-8225-3844

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชาญฤทธ์ิ ปิดตาระโพธ์ิ 0-4545-1900 08-1876-4059

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ธานี วายโสกา 0-4545-1900 08-1073-1502

ผกก.กก.สืบสวน พ.ต.อ. พล พิชัยยุทธ 0-4545 -1915 08-4103-4355

รอง ผกก.กก.สืบสวน พ.ต.ท. ไมตรี บุญมาศ 0-4545 -1915 08-1265-6598

รอง ผกก.กก.สืบสวน พ.ต.ท. รัชยศ มาศพันธ์ 0-4545 -1915 08-6305-3356

สว. พ.ต.ท. สุเทพ พวงศรี 0-4545 -1915 08-7262-1877

สว. พ.ต.ต. ฤกษ์มงคล ตังวัฒนา 0-4545 -1915 08-9627-0415

สว. พ.ต.ท. ธวัชชัย ประพันธมิตร 0-4545 -1915  09-8095-4025 

สว. พ.ต.ต. นพดล ศิริสูงเนิน 0-4545 -1915 09-8606-4929

ผกก. พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน 045-512007 08-1913-2339

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุวิชา  บุญจ่ิม 045-512007 09-1831-1795

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ยอดรักษ์  ทองสง่า 045-512007 08-6262-9451

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประจวบ เสาร์ฤกษ์ 045-512007 09-3327-2352

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลาง 045-512007 08-5768-4299

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิบูลย์ เจริญรัตน์ 045-512007 08-6870-2576

สวป. พ.ต.ต. กลยุทธ์ ผุดผ่อง 045-512007 08-1343-6412

สว.สส. พ.ต.ต. ศรชัย พันธ์ละออ 045-512007 08-4753 6099

สว.อก. พ.ต.ท. ดลระวี ศรีวัฒนานนท์ 045-512007 08-8726-5041

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สมชาย บู่แก้ว 045-512007 08-4472-2126

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุภาพ จันทร์แดง 045-512007 08-6793-8624

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิสิฐ รักษาพล 045-512007 08-8580-3299

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อังคาร สายโน 045-512007 08-7978-6593

สภ.เมืองอ ำนำจเจริญ   เลขท่ี 456 หมู่ 6 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จว.อ านาจเจริญ 37000

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

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

โทรศัพท์กลาง 0-4551-2007   โทรสารกลาง 0-4551-2007  



สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณัฐพล ฉลูศรี 045-512007 08-5222-0815

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สยาม คณาชอบ 045-512007 08-2138-2511

ผกก. พ.ต.อ.  นิติธร แสงย้อย 0-4546-5234 08-9280-7141

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ส าราญ น้อยทุ่ง 0-4546-5234 08-1292-8835

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิวัฒน์ ธีระวิศิษฐชัย 0-4546-5234 08-1264-5491

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วรวุฒิ นนตะสี 0-4546-5234 08-8595-4137

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ตรีเพชร  นิยมสุข 0-4546-5234 08-0154-6965

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ศรีอ านาจ จอมแก้ว 0-4546-5234 08-0739-1958

สวป. พ.ต.ต. พงศกร พิณทอง 0-4546-5234 08-0466-7557

สว.สส. พ.ต.ต. เก้ือประยูร หลักบุญ 0-4546-5234 09-4516-2442

สว.อก. พ.ต.ต. วาทิต ธามณี 0-4546-5234 08-1925-4595

ผกก. พ.ต.อ. วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี 0-4554-7227 09-1020-1310

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธีระศักด์ิ สีแสง 0-4554-7227 08-1313-2887

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นรศักด์ิ ม่วงศรี 0-4554-7227 06-3916-0299

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิทักษ์ ชมพูพ้ืน 0-4554-7227 08-1175-5989

สวป. ร.ต.อ. ประทีป ออสูงเนิน 0-4554-7227 08-7378-5111

สว.สส. พ.ต.ท. ธีราวุธ ทวีสุข 0-4554-7227 09-5621-7044

สว.อก. พ.ต.ท. ณัสธร นามมนตรี 0-4554-7227 09-1847-6733

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. จรัฐพัชร์ เกษเงิน 0-4554-7227 09-4292-0484

ผกก. พ.ต.อ. สง่า ทางธรรม 045-525-829 06-1148-8828

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เกษา ตันสมรส 045-525-829 08-3149-0066

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ปัญญา นราชัย 045-525-829 08-1966-0030

โทรศัพท์กลาง 0-4546-5234  โทรสาร 0-4546-5235  

โทรศัพท์กลาง 0-4554-7227 โทรสารกลาง 0-4554-7227 

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

สภ.ลืออ ำนำจ   ม.6 ถนนชยางกูร ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จว.อ านาจเจริญ 37120

สภ.หัวตพำน     เลขท่ี 237  ม.7 ต.รัตนวารี  อ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ 37240

สภ.ปทุมรำชวงศำ  เลขท่ี 258 หมู่ท่ี 3  ถนนอรุณประเสริฐ ต.นาหว้า  อปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ  37110



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธาตรี โชคชนะวรกิตกุล 045-525-829 09-4802-9820

สวป. พ.ต.ท. จตุรัส บุญบัง 045-525-829 09-8229-8788

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. อัฒชัย รสจันทร์ 045-525-829 09-1754-8242

สว.สส. พ.ต.ท. วรเดช พลอยพันธ์ 045-525-829 09-4892-2256 

สว.อก. พ.ต.ท. มนตรี พาภักดี 045-525-829 08-6043-0766

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิชัย มีแวว 0-4546-1123 08-1470-2947

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. นวพล ศรีประเสริฐกุล 0-4546-1123 08-3746-8827

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณรงศักด์ิ ปันฟ้า 0-4546-1123 06-2910-6341

สวป. พ.ต.ต. นัทธวุธ ค าปาน 0-4546-1123 09-5613-8643

สว.สส. พ.ต.ท. สมศักด์ิ อุนาวงศ์ 0-4546-1123 08-8727-5290

สว.อก. พ.ต.ต. เฉลิมพล บุญไชยโย 0-4546-1123 09-1014-4165

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุวรรณ์  ก่ิงค า 0-4546-1123 06-1039-1144

รรท.ผกก.สภ. พ.ต.อ. ประสิทธ์ิ เพชรรัตน์ 0-4546-3034 06-6156-9699

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วุฒิเมศร์ กุลพงศ์วิไชย 0-4546-3034 08-0591-0555

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. อรรถกร วิเชียรรัตน์ 0-45463034 08-1925-4673

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชัยวิชิต มาตย์เหลือง 0-45463034 09-1017-4903

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิชัยยุทธ บุตรทุมพันธ์ 0-4546-3034 09-4789-7452

สวป. พ.ต.ต. ประหยัด พิมพ์โพธ์ิ 0-4546-3034 08-7445-3977

สว.สส. พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ปัญจมาตย์ 0-4546-3034 08-6060-6137

สว.อก. พ.ต.ท. สุนทร แต้มทา 0-4546-3034 06-4447-8793

ผกก. พ.ต.อ. นิยม สีหาวัฒน์ 0-4546-6005 09-2894-6469

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.  เฉวียงศักด์ิ อระบุตร 0-4546-6005 08-6251-5689

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เทศ ประชุมฉลาด 0-4546-6005 08-2269-7880

สภ.เสนำงคนิคม   เลขท่ี 191 หมู่ 3 ถนนดอนหวาย-นาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จว.อ านาจเจริญ 37290

สภ.พนำ    เลขท่ี 195 ม.1 ถ.อุปชิต ต.พระเหลา อ.พนา จว.อ านาจเจริญ 37180

โทรศัพท์กลาง 0-4546-1123  โทรสาร 0-4546-1123  

โทรศัพท์กลาง 0-45463034  โทรสารกลาง  0-45463033 

โทรศัพท์กลาง 0-4546-6005 โทรสารกลาง 0-4546-6108 

สภ.ชำนุมำน   เลขท่ี 189 หมู่ 5 ถ.สุวรรณประศาสน์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จว.อ านาจเจริญ 37210



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. บ ารุง วสุนธรานิติกุล 0-4546-6005 08-1295-4191

สวป. พ.ต.ต. ชาตรี ชินพา 0-4546-6005 08-4302-0680

สว.สส. พ.ต.ต. คมสันต์ ค าวัน 0-4546-6005 06-2195-8786

สว.อก. พ.ต.ต. สง่า หลงชิน 0-4546-6005 08-1320-1211

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อ านาจ ปาเส 0-4546-6005 08-44500-474

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ศิริศักด์ิ  อินธิบาล 0-4546-6005 09-8186-4194

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

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ปณิธาน โพธารามิก 0-4554-0433 08-3519 1545

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สุทิน จันพิรักษ์ 0-4554-0433 08-9585-5984

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. คเชนท์ พันนุมา 0-4554-0433 08-1710-1021

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณรงค์ชัย วงละคร 0-4554-0433 06-4773-5054

สวป. พ.ต.ต. สราวุธ ผือโย 0-4554-0433 08-3744-1484

สว.สส. พ.ต.ท. เทวินทร์ ศรีคราม 0-4554-0433 08-5026-7873

สว.อก. พ.ต.ต. ปัญญา วรรณสุทธ์ิ 0-4554-0433 08-8580-7318

สวญ. พ.ต.ท. 0-4552-5949 (เสียชีวิต)

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอกพล  นาพิมาย 0-4552-5949 08-1877-3797

สวป. พ.ต.ต. ส าราญ เต็มใจ 0-4552-5949 08-9583-1053

สว.สส. พ.ต.ท. ประจักษ์ ค าโต 0-4552-5949 06-3375-6951

สว.สภ. พ.ต.ท. เจน วิเศษรัมย์ 0-4552-5600 08-3370-8648

โทรศัพท์กลาง 0-4552-5600  โทรสารกลาง 0-4552-5600  

โทรศัพท์กลาง 0-4554-0431  โทรสารกลาง 0-4554-0433 

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

สภ.น  ำปลีก     เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 9 ถนนศรีมงคล ต.น  าปลีก อ.เมือง จว.อ านาจเจริญ  37000

สภ.ปลำค้ำว   เลขท่ี 187 หม่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จว.อ านาจเจริญ

สภ.โพนทอง  เลขท่ี  214 หมู่ 9  ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จว.อ านาจเจริญ 37290



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

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

รอง ผบก. พ.ต.อ. นิพล บุญเกิด 0-4524-5342 09-7446-4646

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ 0-4524-5342 08-1858-9745

รอง ผบก. พ.ต.อ. มารุต เรืองจินตนา 0-4524-5342 08-1874-1092

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

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

ผกก. พ.ต.อ. สายชล สง่าเขียว 0-4524-5341 08-1067-4400

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ม่ิงขวัญ ผ่านพินิจ 0-4524-5341 08-9926-8454

รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญวิจิตร์ 0-4524-5341 06-3942-2994

รอง ผกก. พ.ต.ท. สันติ ดีเมืองปัก 0-4524-5341 09-8983-9563

สว.ฝอ. (งาน 1) พ.ต.ท. ประเทศ โคจ านงค์ 0-4524-5341 08-4958-7171

สว.ฝอ. (งาน 2) พ.ต.ท.หญิง พรพิมล เพ็ญภาคกุล 0-4524-5346 08-9131-4399

สว.ฝอ. (งาน 3) พ.ต.ท.หญิง มนพิลาส   เลาหะวนิช 0-4525-4622 09-8104-0218

สว.ฝอ. (งาน 4) พ.ต.ท. เฉลิม   นามวงศ์ษา 0-4524-5350 08-7505-4560

สว.ฝอ. (งานจิตอาสา) พ.ต.ท.หญิง ขวัญฤดี ศรีนวล 0-4524-5350 06-1030-9097

สว.ฝอ. (งาน 5) พ.ต.ต.หญิง ลักขณา จันตา 0-4524-5348 08-5165-4246

สว.ฝอ. (งาน 6) พ.ต.ท. อุธาร บุญจูง 0-4525-5914 08-1547-6384

สว.ฝอ. (งาน 7) พ.ต.ท. วุฒิ   ลาผ่าน 0-4524-5345 09-7158-0815

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

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

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

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วรจักร จันทาทอง 0-4524-5353 08-1877-6393

กลุ่มงำนสอบสวน  โทรศัพท์ 0-4524-5353   โทรสำร 0-4525-4233 

กองก ำกับกำรสืบสวน  โทรศัพท์   0-4525-4713    โทรสำร 0-4525-4233

ต ำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชำนี   Ubonratchathani Provincial Police

ถนนสรรพสิทธ์ิ  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000

โทรศัพท์กลำง 0-4524-5345  โทรสำร 0-4525-4233

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

ฝ่ำยอ ำนวยกำร    โทรศัพท์  0-4524-5341 โทรสำร 0-4525-4233    IP:603308     LINE ID : Polubon



ผกก.สืบสวนฯ พ.ต.อ. ชาญชัย อินนรา 0 4525 4713 08-5208-2992

รอง ผกก.สืบสวนฯ พ.ต.ท. ทศพร เส็งเรียบ 0 4525 4713 08-1842-3433

รอง ผกก.สืบสวนฯ พ.ต.ท. ศิริพงศ์ สุดา 1 4525 4713 08-9500-4157

สว.กก.สืบสวนฯ พ.ต.ท. บิลศักด์ิ ชัยผา 0 4525 4713 09-4474-3399

สว.กก.สืบสวนฯ พ.ต.ต. วินัส ทวีศรี 1 4525 4713 06-1118-9969

สว.กก.สืบสวนฯ พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ค ามูล 0 4525 4713 08-5012-3814

สว.กก.สืบสวนฯ พ.ต.ต. เกื อประยูร หลักบุญ 0 4525 4713 09-4516-2442

สว.กก.สืบสวนฯ พ.ต.ต. นราธิป เดชาธีรธาดา 0 4525 4713 09-9153-6141

สว.กก.สืบสวนฯ ร.ต.อ. ภูวนาท ลุผล 0 4525 4713 06-4458-8196

ผกก. พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ คงศักด์ิตระกูล 0-4525-5112 06-1449-9545

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. เทวฤทธ์ิ สุขฉิมมา 0-4525-5112 08-1760-4460

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อภินันท์ ปลื มมะลัง 0-4525-5112 09-2464-9946

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฉลอง อุคะ 0-4525-5112 06-5889-3615

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยุทธนา กิติชัยชนานนท์ 0-4525-5112 08-6549-9492

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สนัด พรหมประเสริฐ 0-4525-5112 09-8104-0775

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ทศพร เส็งเรียบ 0-4525-5112 08-1842-3433

รอง ผกก.จร. พ.ต.ท. ณัฐกร พลภักดี 0-4525-5112 08-1120-8560

สวป. พ.ต.ท. สุริยัน ค าสอน 0-4525-5112 08-6560-5351

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิจักขณ์ สายเบาะ 0-4525-5112 08-8356-3436

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท เสด็จ แก้วสิงห์ทอง 0-4525-5112 08-8639-9935

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เฉลิมยศ พรหมสุวรรณ 0-4525-5112 09-3085-7589

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีรเจต ต่อน้อย 0-4525-5112 08-5095-6018

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. รุ่งทวี นาปาน 0-4525-5112 08-4714-2359

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บัญชา สันติวิชัยกุล 0-4525-5112 09-8575-0792

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิจิตร พุฒพิมพ์ 0-4525-5112 08-1966-0642

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. นิกุล หนูสิน 0-4525-5112 09-9225-1599

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อโนชา สรรศรี 0-4525-5112 08-4826-9386

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมอาจ แคนเภาว์ 0-4525-5112 08-1470-4583

สภ.เมืองอุบลรำชธำนี

โทรศัพท์กลำง 0-4525-5112, 0-4525-4216, 0-4525-4829 โทรสำร 0-4525-4620 IP : 603309  



สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง สุขรดา กองแก้ว 0-4525-5112 06-4859-9078

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ประเสริฐ อายุวงษ์ 0-4525-5112 08-3836-2733

สว.สส. พ.ต.ต. วีรยุทธ ทรัพย์แสงส่ง 0-4525-5112 06-2875-3969

สว.จร. พ.ต.ต. ไพศาล ศุภโกศล 0-4525-5112 08-5789-1535

สว.อก. พ.ต.ท. จตุภพ รามนัฏ 0-4525-5112 08-0774-9898

ผกก. พ.ต.อ. เดชา มีคุณ 0-4548-4023 08-1877-9658

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กลศ นันทวิสุทธ์ิ 0-4548-4023 08-1775-6666

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วรรณนา เพ็ญจันทร์ 0-4548-4023 08-5316-7599

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงศ์อนันต์ คณากรณ์ 0-4548-4023 06-4870-8979

สวป. พ.ต.ท. วิทยา นิตยสุข 0-4548-4023 08-7774-3409

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. นิพนธ์ ทองยืน 0-4548-4023 08-9781-8989

สว.สส. พ.ต.ท. ธีรพงค์ บุญมี 0-4548-4023 09-4814-1683

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง สมปอง ปทุมรัตนกุล 09-0981-7452

ผกก.สภ.เขมราฐ พ.ต.อ. ชัยกฤต โชติวรรร 0-4549-1175 06-5615-3935

รอง ผกก.ป.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท. ชาตรี ศิริธีรพันธ์ 0-4549-1175 08-6956-2549
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เขมราฐ พ.ต.ท. สุรศักด์ิ บุญไทย 0-4549-1175 08-2873-5357

รอง ผกก.สส.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท. ชนัสพงศ์ อ้ึงตระกูล 0-4549-1175 08-7125-3787

สวป.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท. เดชาธนพัธน์ โชคศิริวรางค์ 0-4549-1175 09-4587-8883

สว.(สอบสวน)สภ.เขมราฐ พ.ต.ท. เมธาสิทธ์ิ วงศ์ปัสา 0-4549-1175 08-8595-3232

สว.สส.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ ศรีใส 0-4549-1175 08-7087-5665

สว.อก.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ภูมลี 0-4549-1175 08-1725-6298

ผกก. พ.ต.อ. สุรวิทย์ โยนจอหอ 0-4539-1127 08-1867-2138

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สันติภาพ สายงาม 0-4539-1127 08-5306-5552

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เดชวุฒิ คงสิม 0-4539-1127 08-0356-6449

สภ.กุดข้ำวปุ้น

โทรศัพท์กลำง 0-4548-4023   โทรสำร 0-4548-4031         IP:603310         

สภ.เขมรำฐ

โทรศัพท์ 0-4549-1175   โทรสำร 0-4549-1176       IP:603311     

สภ.เข่ืองใน

โทรศัพท์ กลำง 0-4539-1127    โทรสำร 045391127  IP: 603313   



รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สถาพร วงศ์ผาคุณ 0-4539-1127 08-3379-5454

สวป. พ.ต.ต. จิรยุทธ แสวงศรี 0-4539-1127 08-7952-0078

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิโรจน์ แขนอก 0-4539-1127 08-1725-9662

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ขจรศักด์ิ ตระการไทย 0-4539-1127 08-1072-0599

สว.สส. พ.ต.ต. กิติพงษ์ สาลีวรรณ 0-4539-1127 08-9581-3183

สว.อก. พ.ต.ต. สุรชัย พันโบ 0-4539-1127 08-2949-3313

 รรท.ผกก. พ.ต.อ. สุรสิทธ์ิ สุทธิพันธ์ุ 0-4535-1023 08-1563-1111

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พูลศักด์ิ ชุมพล 0-4535-1023 08-5554-5511

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศรุต เงินหม่ืน 0-4535-1023 084-2894523

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชคัตตรัย บัวพันธ์ 0-4535-1023 094-5193519

สวป. พ.ต.ต. คุณณรงค์ กุลหอม 0-4535-1023 08-1265-0275

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุดใจ พันธ์ุแสง 0-4535-1023 08-4395-6919

สว.อก. ว่าท่ี พ.ต.ต. มนัส โสมา 0-4535-1023 08-9628-6510

สว.สส. พ.ต.ท. พีรพงศ์ แวงวรรณ 0-4535-1023 09-3418-4359

สว. พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ 0-4584-9217 08-1266-3559

สว. พ.ต.ท. ญาณวุฒิ สายเนตร 0-4529-6053 08-7440-3254

ผกก. พ.ต.อ. จุมพล สุวนาม 0-4521-0941 06-1965-6566

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณฐกร นบนอบ 0-4521-0941 08-6335-5162

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประกอบ เย็นหลัก 0-4521-0941 08-9621-4864

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สมภพ ทองพันช่ัง 0-4521-0941 08-8475-9662

สวป. พ.ต.ต. ชาตรี คุณภาที 0-4521-0941 08-9722-5008

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ 0-4521-0941 09-1829-1355

โทรศัพท์กลำง   0-4521-0941   โทรสำรกลำง  0-4547-6072  หมำยเลข IP Phone 603339

สภ.โคกจำน

สภ.ช่องเม็ก

สภ.โขงเจียม 

โทรศัพท์ 0-4535-1023 โทรสำร 0-4535-1023          IP : 603314      

สภ.คันไร่

โทรศัพท์  0-4584-9217         โทรสำร  0-4584-9217  IP : 603338     

โทรศัพท์กลำง  0-4529-6053      โทรสำร  0-4529-6102   IP : 603318       



สว.สส. พ.ต.ท. พัฒนพงศ์ พันธ์ใหญ่ 0-4521-0941 09-3261-4561

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชลิดา พันธ์ใย 0-4521-0941 09-5612-2014

ผกก. พ.ต.อ. สุรสิทธ์ิ สุทธิพันธ์ุ 0-4530-8022 099-195-1951

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ชาญชัย  ตาลสุกเรือง 0-4530-8022 09-5449-8794

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมยศ ขุนหอม 0-4530-8022 08-6868-7393

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชัยวุฒิ ถิระกิจ 0-4530-8022 08-1790-6107

สวป. พ.ต.ท. ฉายญา วงศ์ค า 0-4530-8022 06-5450-2978

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุเมธ ศรีภูมาตร 0-4530-8022 08-6869-6127

สว.สส. พ.ต.ต. ธนากร ตุ่นน่ิม 0-4530-8022 09-8003-7954

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง หน่ึงฤทัย สัณหจันทร์ 0-4530-8022 08-1760-3012

ผกก. พ.ต.อ. อดุลย์ สุร าไพ 0-4536-1161 06-5391-5178

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุรพงษ์ วิเศษชลธาร 0-4536-1161 08-8399-3991

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อนุวัตร แก้วจันทา 0-4536-1161 06-1369-8915

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วัฒนา โคลงชัย 0-4536-1161 08-1955-5179

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์ โยธาราช 0-4536-1161 08-1282-6711

สวป. พ.ต.ท. วิศรุต รัตนบ ารุง 0-4536-1161 08-004-1549

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประพันธ์ศักด์ิ ชาน้อย 0-4536-1161 08-8595-0546

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เชาว์วัชรภูมิ วิเศษศักด์ิ 0-4536-1161 09-4784-0833

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ประกาย สาทรพันธ์ 0-4536-1161 08-8580-3285

สว.(สอบสวน) ว่าท่ี พ.ต.ต. ภานุเทพ วรสุทธ์ิ 0-4536-1161 06-2345-0708

สว.สส. พ.ต.ท. รุ่งเพชร โรคน้อย 0-4536-1161 09-6268-1289

สว.อก. พ.ต.ท. นาตยา โขติสนธ์ิ 0-4536-1161 09-4935-9241

ผกก. พ.ต.อ. บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ 0-4548-1204 08-1976-3257

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อภิชาติ ศรีส าอางค์ 0-4548-1204 09-5621-1459

โทรศัพท์ 0-4536-1161 โทรสำร 0-4528-2638     IP : 603316      

สภ.ตระกำรพืชผล

โทรศัพท์   0-4547-8204   โทรสำร   0-4548-1204    IP : 603317      

สภ.ดอนมดแดง

โทรศัพท์   0-4530-8022    โทรสำร   0-4530-8022    IP : 603315     

 สภ.เดชอุดม



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมชัย ผาสุขนิตย์ 0-4548-1204 08-1725-6662

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มรกตภูมิ พลศักด์ิ 0-4548-1204 09-7963-9141

สวป. พ.ต.ต. ถาวร ผักกูด 0-4548-1204 08-5609-2366

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชนะพล มิรัตนไพร 0-4548-1204 08-1977-8835

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญมี อุไรสาย 0-4548-1204 08-9945-0682

สว.สส. พ.ต.ต. วินัย ใฝ่ฝัน 0-4548-1204 09-1017-9512

สว.อก. พ.ต.ท. ธนาวิทย์ วงศ์ใหญ่ 0-4548-1204 08-4280-4889

โทรศัพท์กลำง   0-4542-7022   โทรสำร 0-4542-7022     IP: 603320     

ผกก. พ.ต.อ. ธัชพงศ์ พรหมมา 0-4542-7022 081-955-3058

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิชิตไชย สังฆรัตน์ 0-4542-7022 061-949-3553

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. จ ารัส ทองกระจ่าง 0-4542-7022 093-069-7838

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อดิสรณ์ อินทะนาม 0-4542-7022 082-036-4053

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพฑูรย์ วังษาลุน 0-4542-7022 081-976-6191 

สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์ ศรีสนาย 0-4542-7022 080-465-8778

สว.สส. พ.ต.ท. ศักด์ิพนาชัย สาธุจรัญ 0-4542-7022 085-613-9951

สว.อก. พ.ต.ท. ชยพล เข่ือนทอง 0-4542-7022 062-991-9666

ผกก. พ.ต.อ. จิรัฎฐ์ ธัญญ์จิโรจน์ ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๑๒๖๖-๕๕๕๓

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุระเมษฐ์ ค ามะลุนพัฒนะกูล ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๙-๓๓๘๑-๒๖๘๔

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธานนท์ เทพค าราม ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๔๐๓๕-๙๙๓๘

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พีระศักด์ิ วิสูตรธนาวิทย์ ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๖๓๕๓-๐๙๔๗

สวป. พ.ต.ท. ไชยฤทธ์ิ สมบูรณ์ ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๙๔๒๖-๐๙๗๘

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วินัย ประทุมพิมพ์ ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๕๔๙๘-๐๖๓๘

สว.สส. พ.ต.ต. ยศพล นาดูน ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๑๙๖๔-๑๙๙๓

สว.อก. พ.ต.ท. อรรคพล สิงห์พัฒน์ ๐-๔๕๓๐-๗๐๐๐ ๐๘-๑๕๙๓-๕๙๒๗

ผกก. พ.ต.อ. พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข 0-4537-9107 08-4606-6166

สภ.ตำลสุม

สภ.ทุ่งศรีอุดม

โทรศัพท์  0-4530-7000  โทรสำร  0-4530-7165        IP:603321        

สภ.นำจะหลวย

โทรศัพท์  0-4537-9107   โทรสำร  0-4537-9107          IP: 603322    



รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณรงค์ อภิรักษ์อโนทัย 0-4537-9107 09-6879-8918

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมชาย ผ่องเมืองปัก 0-4537-9107 08-1879-6223

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธราเชษฐ์ อบเหลือง 0-4537-9107 06-3500-2259

สวป. พ.ต.ต. พีรพล บุญศรัทธา 0-4537-9107 09-9464-2124

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ปานาลาด 0-4537-9107 06-1361-9922

สว.(สอบสวน)  พ.ต.ท. อลงกต งามก่ิง 0-4537-9107 08-1360-7157

สว.สส. พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ ภูสีนาค 0-4537-9107 09-1876-8713

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง เบญจมาศ วรรณวงษ์ 0-4537-9107 08-9214-4861

ผกก. พ.ต.อ. รัชพล เสริมศรัณย์ 0-4530-5085 08-7788-8293

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมชัย ทองสุข 0-4530-5085 08-5919-1651

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ถนอม ศิริโรจน์ธนสาร 0-4530-5085 08-1976-6920

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วิเชียร อุ่นมี 0-4530-5085 08-1991-1651
สวป. พ.ต.ท. สุชาติ หลีพันธ์ุ 0-4530-5085 09-5941-6363
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. สรรเพชญ นามจันดา 0-4530-5085 08-7248-1603

สว.สส. พ.ต.ท. ชาย ศรีดามณี 0-4530-5085 08-1429-8804

สว.อก. ร.ต.อ. กนิตย์ กล้าหาญ 0-4530-5085 08-4633-3949

ผกก. พ.ต.อ. อุทัย ปุชิน 0-4587-0228 08-6878-3064

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธนายุทธ สาระใต้ 0-4587-0228 09-3336-2669

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วีรยุทธ กุระนาม 0-4587-0228 08-4123-2208

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กนกพล ภาชนะกาจน์ 0-4587-0228 09-6879-8896

สวป. พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒน์ ศรีชุม 0-4587-0228 08-4135-8451

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บุญเรือง สุขส าราญ 0-4587-0228 08-9614-9296

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ธีรวัฒน์ พ่วงนาง 0-4587-0228 08-4827-2488

สว.สส. พ.ต.ท. วรยุทธ จันทร์สวัสด์ิ 0-4587-0228 08-9189-2049

สว.อก. พ.ต.ท. อดุลย์ นาชัยฤทธ์ิ 0-4587-0228 08-3738-3503

สภ.นำตำล

โทรศัพท์  0-4530-5085   โทรสำร  0-4530-5085     IP: 603340   

สภ.นำโพธ์ิ (บุณฑริก)

โทรศัพท์  0-4587-0228  โทรสำร 0-4587-0228   IP :  603326            

สภ.นำโพธ์ิ (พิบูล)



ผกก. พ.ต.อ. ภาคภูมิ อุดนอก 0-4538-4033 08-6465-1654

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. โชติพิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิเมธากร 0-4538-4033 08-5027-4070

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. สุริยะเทพ กายแก้ว 0-4538-4033 09-1831-5763

รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท. เทวราช เอื อวงษ์ประเสริฐ 0-4538-4033 08-4831-6655

สวป. พ.ต.ท. ศุภชัย มุทาพร 0-4538-4033 09-357-40789

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กฤตภาส ขันธวุธ 0-4538-4033 09-0040-4094

สว.สส. พ.ต.ท. ศิริมงคล ห้องแซง 0-4538-4033 08-0466-9598

สว.อก. พ.ต.ท. ถาวร ทองวงค์ 0-4538-4033 08-3699-9976

ผกก. พ.ต.อ. พรศักด์ิ เหลือนาค 0-4530-6000 08-9844-5141

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. กอบศักด์ิ สุวรรณเนตร 0-4530-6000 08-1389-7901

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท. วิสุทธิ เกณทวี 0-4530-6000 08-1360-8803

รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท. ทศพล ณ อุบล 0-4530-6000 08-1760-5131

สวป. พ.ต.ท. สุนทร พงษ์วิเศษ 0-4530-6000 08-1633-4693

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรชาย ยอดค า 0-4530-6000 08-4589-9975

สว.สส. พ.ต.ท. ศิณคร ทองห่อ 0-4530-6000 09-9246-8352

สว.อก. พ.ต.ท. ณัฐนันท์ อุนาภาค 0-4530-6000 08-4743-8050

ผกก. พ.ต.อ. สมชาติ ศรีมงคล 0-4586-4656 09-0364-1890

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วิมล บุญมานันท์ 0-4586-4656 09-9329-2565

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประนต หงษ์ทอง 0-4586-4656 08-8959-3147

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บุญปลูก เท่ียงจิตต์ 0-4586-4656 09-4969-3988

สวป. พ.ต.ท. สมพงษ์ ประถมมูล 0-4586-4656 09-2165-1335

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. พงศกร จูมศิลป์ 0-4586-4656 09-3545-0993

สว.สส. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ วิเศษชาติ 0-4586-4656 08-1189-0139

สว.อก. พ.ต.ท. เจนชาย พันธ์ุสวัสด์ิ 0-4586-4656 06-1542-5269

โทรศัพท์ 0-4538-4033   โทรสำร 0-4538-4033     IP :  603328               

สภ.นำเยีย

โทรศัพท์  0-4530-6000   โทรสำร  0-4530-6000     IP :  603341           

สภ.น  ำขุ่น 

โทรศัพท์ 0-4586-4656  โทรสำร 0-4586-4656    IP :  603342            

สภ.น  ำยืน



ผกก. พ.ต.อ. สุพจน์ จงอุตส่าห์ 0-4537-1107 092-969-2891

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วุฒิกร ยืนสุข 0-4537-1107 092-669-1191

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภาณุพงศ์ บุญจ าเริญ 0-4537-1107 062-201-3789

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. วรรณพรต ป่ินปกบุตร 0-4537-1107 08-6326-6542

สวป. พ.ต.ต. วีรพันธ์ เย็นแย้ม 0-4537-1107 087-452-2012

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศรชัย พินิจมนตรี 0-4537-1107 09-8114-4389

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ญาณเกียรติ ปัตพรรณา 0-4537-1107 081-999-8175

สว.สส. พ.ต.ต. นิรุตต์ิ สีหานาม 0-4537-1107 08-1236-8883

สว.อก. พ.ต.ต. น าพล นามฮุง 0-4537-1107 08-6251-0982

ผกก. พ.ต.อ. วิสูตร สถิตย์ 0-4586-2421 08-1986-8899

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. พิชิต คณะเมือง 0-4586-2421 08-48257128

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อ านาจ เหล็กดี 0-4586-2421 08-7444-3435

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัตยา แย้มโสภา 0-4586-2421 08-7455-1555

สวป. พ.ต.ท. วุฒิชัย เสือสา 0-4586-2421 08-5209-4459

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อธิศ นาโควงษ์ 0-4586-2421 08-8119-2291

สว.สส. พ.ต.ท. ภุสพงศ์ สีสันตะพงศ์ 0-4586-2421 09-8096-7434

สว.อก พ.ต.ท. ธงชัย จรูญแสง 0-4586-2421 08-4825-4865

ผกก. พ.ต.อ. ศาสตรา นนัชนะ 0-4537-6181 089-581-2782

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมภพ ศรีแกว้ใส 0-4537-6181 086-996-6177

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ยนี พวงมาลา 0-4537-6181 081-976-5355

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สายรุ้ง ไป๋งาม 0-4537-6181 095-245-2895

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. คณิต เพียโคตร 0-4537-6181 081-579-0404

สว.สส พ.ต.ท. สุพจน์ นาสวน 0-4537-6181 081-393-0774

สวป. พ.ต.ต. สุรพล ทีค าเกษ 0-4537-6181 086-905-9238

สว.อก พ.ต.ต. ค าสิงห์ วงคง์าม 0-4537-6181 086-877-0290

โทรศัพท์  0-4537-1107  โทรสำร  0-4537-1107    IP :  603323            

สภ.โนนกุง

โทรศัพท์ 0-4586-2421 โทรสำร 0-4586-2422     IP :  603319     

สภ.บุณฑริก

โทรศัพท์  0-4537-6181 โทรสำร  0-4537-6148    IP :  603324       



ผกก. พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ ศรีบุตตะ 0-4544-1153 06-2395-4789

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. คมสรรค์ รัตนแสง 0-4544-1153 08-0655-5670

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. โชคไสว พรมเคน 0-4544-1153 08-1966-0797

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุพจน์ สุนทรนนท์ 0-4544-1153 08-1207-5951

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ หรีกประโคน 0-4544-1153 08-1839-3131

สวป. พ.ต.ต. ไพฑูรย์ บุดดาเพศ 0-4544-1153 08-6263-1130

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มนัส พิศชวนชม 0-4544-1153 08-4827-3992

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อนันต์ เลาะหะนะ 0-4544-1153 08-3129-7799

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. นิพิฐพงศ์ ทันธิมา 0-4544-1153 08-5062-3625

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ธวัชชัย ส าราญสุข 0-4544-1153 09-5620-2899

สว.สส. พ.ต.ต. นัตเทพ ณัณฑะบรรณ 0-4544-1153 09-5605-3192

สว.อก. ร.ต.อ. ไพบูลย์ วิลา 0-4544-1153 08-6218-6835

ผกก. พ.ต.อ. เฉลิมพล โพทิพยวงศ์ 0-4549-6040 08-1660-0069

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ธวัชชัยโชคฐ์ ปิยะชัยกวี 0-4549-6040 08-2157-0896

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทวีเดช ใครบุตร 0-4549-6040 08-6878-3645

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สองเมือง ดีส าโรง 0-4549-6040 06-5249-2599

สวป. พ.ต.ท. ธีรพล ดาเหลา 0-4549-6040 09-4307-0207

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มานิตย์ สายตา 0-4549-6040 08-1266-2822

สว.สส. พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ส่องแสง 0-4549-6040 08-0463-9046

สว.อก. พ.ต.ท. อมร ป้องแดง 0-4549-6040 09-3380-3979

ผกก. พ.ต.อ. กนกศักด์ิ สิงห์ทอง 0-4521-9072 09-9058-4141

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 0-4521-9072 08-7241-5995

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ชยกร สอนอาจ 0-4521-9072 08-9975-9778

สวป. พ.ต.ท. ประทีป สมก าพี 0-4521-9072 08-6871-1145

สภ.พิบูลมังสำหำร

โทรศัพท์กลำง  0-4544-1153  โทรสำร  0-4544-1173  IP :  603327     

สภ.โพธ์ิไทร  

โทรศัพท์  0-4549-6040  โทรสำร  0-4549-6203 IP :  603329              

สภ.ม่วงเฒ่ำ

โทรศัพท์ 0-4521-9072  โทรสำร  0-4521-9072   IP :  603312           



สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ทวี ศรีสอน 0-4521-9072 08-1072-3270

สว.สส. พ.ต.ท. ชาญชัย ขันบุ 0-4521-9072 09-4310-8990

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ แก้วน่วม 0-4521-9072 08-1976-3691

โทรศัพท์ 0-4548-9126  โทรสำร  045-489-126     IP : 603330        

ผกก. พ.ต.อ. คนองฤทธ์ิ ดาราช 0-4548-9126 08-5497-1594

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟ้า 0-4548-9126 08-6399-4959

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุเทพ  แก้วทน 0-4548-9126 08-6730-4449

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ธนะพงษ์ ทองค า 0-4548-9126 08-6652-9699

สวป. พ.ต.ต. ดนัย บุตรี 0-4548-9126 06-1449-1665

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เฉลิมชัย ธีระบุตร 0-4548-9126 09-8284-5547

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.หญิง ณฐวรรณ พิณโท 0-4548-9126 08-5499-3598

สว.สส. พ.ต.ต. วัลลภ วรรณดี 0-4548-9126 08-9057-7197

สว.อก. พ.ต.ท. เดชศักด์ิ ผลพันธ์ 0-4548-9126 08-5025-4004

 ผกก.ฯ พ.ต.อ. ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง 0-4532-1215 095-569-6466

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. อัครพงษ์ สอนสุภาพ 0-4532-1215 095-612-9490

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. บวรศักด์ิ ค ารังษี 0-4532-1215 086-767-7676

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ครองชัย ตาลประดิษฐ์ 0-4532-1215 094-469-4321

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ  ทองศรี 0-4532-1215 083-465-5977

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. รักเกียรติ แย้มบางยาง 0-4532-1215 080-463-8765

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เกรียงไกร ไม่โศก 0-4532-1215 094-547-4289

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กฤษดาเวทย์ ประดับศรี 0-4532-1215 081-547-5933

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.       ทองดี นาหนองตูม 0-4532-1215 090-828-2376

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.   เทิดภักด์ิ ศุภษร 0-4532-1215 097-340-4191

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.     ธีรวัฒน์ เหิงขุนทด 0-4532-1215 085-405-3123

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.       วันชัย ไชยรักษ์ 0-4532-1215 083-726-9993

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.   อนันตชัย ค าด้วง 0-4532-1215 098-878-5395

สวป. พ.ต.ท.      ฐานะกิจ รัตนพันธ์ 0-4532-1215 089-035-9779

สภ.ม่วงสำมสิบ

สภ.วำรินช ำรำบ

 โทรศัพท์กลำง 0-4532-1215      โทรสำร 045322514      IP : 603331          



สว.อก. พ.ต.ต.      วันชัย ศิริผล 0-4532-1215 087-449-2428

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.      สุรพล สุราษฎร์ 0-4532-1215 080-469-8628

สว.สส. พ.ต.ต.         พิศาล ศุภโกศล 0-4532-1215 094-717-6116

ผกก. พ.ต.อ. สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม 0-4539-9081 09-9165-6599

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. ทองปาน พิมพ์พรม 0-4539-9081 08-9844-9343

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. เทวินทร์ กองพร 0-4539-9081 08-9423-61111

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สิทธิโชค พิบูลศักด์ิโสภณ 0-4539-9081 09-3345-3054

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อุบล โนนตูม 0-4539-9081 08-1360-1603

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศักด์ิชัย ทองม้วน 0-4539-9081 08-6250-2293

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิชัย กองชัย 0-4539-9081 09-4997-9853

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ทินกร บรรพตาธิ 0-4539-9081 08-2997-0753

สวป. พ.ต.ท. ธนาวิน พรมหาชัย 0-4539-9081 08-0475-7172

สว.สส. พ.ต.ต. ธวัชชัย สายประเสริฐ 0-4539-9081 08-1984-6796

สว.อก. พ.ต.ท. ศรายุทธ สุยะลา 0-4539-9081 08-9735-4789

ผกก. พ.ต.อ. วรวิทย์ สีมาพล 0-4585-2300 08-3722-6097

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. จีรโรจน์ อัครภาช่ืนสกุล 0-4585-2300 09-9040-4905

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพงษ์ เยาวนิจ 0-4585-2300 09-8658-8645

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒ เหิมฉลาด 0-4585-2300 06-3197-9699

สวป. พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ สุวรรณธาดา 0-4585-2300 06-2346-2698

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. รณพงษ์ จรสาย 0-4585-2300 08-9284-2650

สว.สส. พ.ต.ท. วัฒนศักด์ิ   บุตรโคตร 0-4585-2300 06-3492-8715

สว.อก. พ.ต.ท. ณัฐ นิลค า 0-4585-2300 08-5315-7398

ผกก. พ.ต.อ. ศุภมิตร สุขเจริญ 0-4530-3102 09-2354-2424

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สมพงษ์ สีช านิ 0-4530-3102 ,09-9788-4141

สภ.ศรีเมืองใหม่

โทรศัพท์ 0-4539-9081   โทรสำร 0-4539-9081      IP:603333    

สภ.สว่ำงวีระวงศ์ 

โทรศัพท์  0-4585-2300  โทรสำร  0-4585-2301     IP:603343    

สภ.ส ำโรง

โทรศัพท์  0-4530-3102   โทรสำร 0-4530-3030   IP:603336     



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทวีวัฒน์ บัวสี 0-4530-3102 09-4639-0146

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ณัฐพล ประทิปทอง 0-4530-3102 06-1026-1295

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มนตรี มามี 0-4530-3102 09-8850-0539

สวป. พ.ต.ท. อนุชัย โชคณัติ 0-4530-3102 08-4752-0613

สว.สส. พ.ต.ท. ถาวรศักด์ิ โมลานิล 0-4530-3102 08-99116-097

สว.อก.  พ.ต.ท.หญิง นภัสรพี สุโภภาคชัยพงศ์ 0-4530-3102 08-9532-5269

ผกก. พ.ต.อ. พันธ์ยศ พีระยศวริศ 0-4536-6188 063-8821773

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. สุกฤษณ์ สัณฑมาศ 0-4536-6188 08-9845-4898

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรพรรณ แฉ่งละมัย 0-4536-6188 08-7115-6599

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. ฐานะ ตาราช 0-4536-6188 064-2516359

สวป. พ.ต.ท. ชยางกูร แสนสมบัติ 0-4536-6188 09-3325-2741

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ส าราญ     เคหารมย์ 0-4536-6188 08-9948-7156

สว.สส. พ.ต.ท. เทียนชัย ชาลี 0-4536-6188 089-2803446

สว.อก. ว่าท่ี พ.ต.ต. สันติ แก้วโรจน์ 0-4536-6188 088-2599535

สว.สภ.หนามแท่ง  พ.ต.ท. ทศนาท  อาศนะ 0-4538-1025 08-1966-3916

ผกก. พ.ต.อ. บุรภัช บุรีภักดี 0-4543-1091 094-524-8887

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. มนูญ มังคละพลัง 0-4543-1091 08-6699-0056

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วุฒิชัย สิงห์คง 0-4543-1091 08-1838-6999

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. สัจจพงษ์ ศรีสงค์ 0-4543-1091 08-9144-5741

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง ชญาดา อารีพงษ์ 0-4543-1091 08-1997-7580

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนาศักด์ิ ชอบท าทาน 0-4543-1091 083-696-3999

สว.สส. พ.ต.ท. เจริญ ตั งพิทักษ์สกุล 0-4543-1091 09-8647-7565

สวป. พ.ต.ต. ปัญญา ศรีวิสัย 0-4543-1091 084-596-5391

โทรศัพท์  0-4536-6188   โทรสำร  0-4636-6188   IP:603337     

สภ.หนำมแท่ง

โทรศัพท์ 0-4538-1025  โทรสำร 0-4538-1025   IP:603334     

สภ.ห้วยขะยุง

โทรศัพท์  0-4543-1091   โทรสำร 0-4543-1091    IP:603332  

สิรินธร

สภ.ห้วยข่ำ



ผกก. พ.ต.อ. วิสาขะ เพ็ชรเกษม 0-4586-8225 09-5594-1491

รอง ผกก.ป. พ.ต.ท. วีรพล สีดาจิตร์ 0-4586-8225 08-9464-4664

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. คมสันต์ ครองงาม 0-4586-8225 08-3386-7801

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มิตรชัย สมหวัง 0-4586-8225 08-1725-8551

สวป. ว่าท่ี พ.ต.ต. สมพร อรรคบุตร 0-4586-8225 06-5646-2553

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิโรจน์ แดงวงษ์ 0-4586-8225 09-5045-3080

สว.สส. ร.ต.อ. สถาปนา แก่นจันทร์ 0-4586-8225 085-4165234

สว.อก. พ.ต.ท. สุนันท์ ค าป้อง 0-4586-8225 08-1066-4904

ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพ่ิม 045-304-122 08 1760 4233

รอง ผกก ป.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.ท. บิลศักด์ิ ชัยผา 045-304-122 09 4474 3399
รอง ผกก(สอบสวน).สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.ท. ถวัลย์ บุญภักดี 045-304-122 08 1977 9121

รอง ผกก สส.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.ท. อนุสรณ์ แสนส่ิง 045-304-122 08 7077 7756

สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.ท. สิทธิชัย หลักดี 045-304-122 08 6878 9800

สว.สส.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.ท. สุรชัย ใจเมือง 045-304-122 09 3559 6541

สว(สอบสวน).สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.ท. ชาติตระการ พิมท์พรม 045-304-122 08 1593 8421

สว.อก สภ.เหล่าเสือโก้ก ร.ต.อ. ทองค า สืบส าราญ 045-304-122 08 2417 1708

สว. พ.ต.ท. โกศล ยะฮาด 0-4590-0424 08-2861-1324

โทรศัพท์  0-4534-6045   โทรสำร 0-4534-6045  IP:603335     

โทรศัพท์ 0-4586-8225   โทรสำร 0-4586-8222   IP : 603325  

สภ.เหล่ำเสือโก้ก

โทรศัพท์ 0-4530-4122    โทรสำร  0-4530-4122    IP : 603344      

สภ.เอือดใหญ่


