
หนา้ที ่1

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.อ. สมิต นันท์นฤมิตร 0-4481-7111 09-5365-1812
ผกก.สภ.ภูเขียว พ.ต.อ. สราวุฒิ พสิษฐ์ธุวานนท์ 0-4486-1765 08-3592-8889
ผกก.สภ.แก้งคร้อ พ.ต.อ. ค าพล โนนุช 0-4488-2877 08-9280-3954
ผกก.สภ.คอนสวรรค์ พ.ต.อ. รณรงค์ สุรทศ 0-4486-7568 08-0477-7113
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว พ.ต.อ. นิรันดร์ คิดบรรจง 0-4489-7102 08-6011-3213
ผกก.สภ.บ้านเขว้า พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวอ่อน 0-4489-1103 08-1669-7536
ผกก.สภ.จัตุรัส พ.ต.อ. อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช 0-4485-1500 [100] 08-4465-6995
ผกก.สภ.หนองบัวแดง พ.ต.อ. จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์ 0-4487-2122 08-7956-6165
ผกก.สภ.คอนสาร พ.ต.อ. วัฒนชัย จันทาทุม 0-4487-6686 08-1877-0046
ผกก.สภ.ซับใหญ่ พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ จันทรกานตานนท์ 0-4473-1042 08-1879-7506
ผกก.สภ.บ้านแท่น ว่าท่ี พ.ต.อ. ปริตร สังขนันท์ 0-4488-7117 09-9191-9255
ผกก.สภ.เทพสถิต พ.ต.อ. เรวัฒน์ ยวงอักษร 0-4485-7100 09-0880-3874
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ พ.ต.อ. เวชบุตร ชมบุญ 0-4486-9126 08-1879-4560
ผกก.สภ.บ าเหน็จณรงค์ พ.ต.อ. รัชยุทธ ศักด์ิระพี 0-4412-7100 08-7954-7117
ผกก.สภ.เนินสง่า พ.ต.อ. วิฑูลย์ ขุนบุญจันทร์ 0-4485-1248 08-1700-0800
ผกก.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.อ. วรวุฒิ เล็กสุนทร 0-4482-8222 08-8594-3130
ผกก.สภ.บ้านค่าย พ.ต.อ. อภิวัชร์ นาทอง 0-4489-9111 08-1685-6243

ผกก.สภ.ลาดใหญ่ พ.ต.อ. อรชุน รักสกุลพิวัฒน์ 0-4480-1209 08-1981-1875
ผกก.สภ.บ้านเด่ือ 0-4486-9113
ผกก.สภ.บ้านเป้า ว่าท่ี พ.ต.อ. โกสินทร์ สะอาดวงศ์ 0-4486-6145 08-9697-7576
ผกก.สภ.ห้วยยาง พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ 0-4487-6225 08-1971-4748
ผกก.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.อ. พงศ์ชิต พุ่มชุมพล 0-4480-2285 06-2564-5919
ผกก.สภ.วังตะเฆ่ พ.ต.อ. คมกฤษณ์ มณีใหญ่ 09-0247-5141 08-9425-9966
สวญ.สภ.หัวทะเล พ.ต.ท. ชัยพล ค านอก 0-4410-9787 08-1453-1742

สวญ.สภ.โนนเหม่า พ.ต.ท. ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ 0-4419-0783 08-9334-5666
สว.สภ.บ้านเพชร พ.ต.ท. พรชัย แสงศิลา 0-4487-8128 08-5853-4164
สว.สภ.บ้านแก้ง พ.ต.ท. ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี 0-4405-6509 06 1949 6333
สว.สภ.หนองสังข์    พ.ต.ต. กิตตินันท์ พ่วงมาลี 0-4488-2213 09-0734-9959
สว.สภ.ช่องสามหมอ  พ.ต.ท. เอกวัธ ภัทรกาญจนานนท์ 0-4488-2607 09 1016 6061

ต ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

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
ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.อ. ประสิทธ์ิ เปรมกมล 0-4424-2555 06-2559-5554
ผกก.สภ.โพธ์ิกลาง พ.ต.อ. นาวิน ธีระวิทย์ 0-4421-1403 08-1155-5566
ผกก.สภ.สูงเนิน พ.ต.อ. วทัญญู รุ่งรัศมี 0-4441-9191 09-2615-9828
ผกก.สภ.เสิงสาง พ.ต.อ. ถึงพร ปานทอง 0-4444-7129 08-1878-6059
ผกก.สภ.ปากช่อง พ.ต.อ. ฉัตร ณรงค์ 0-4431-3991 06-1963-6619
ผกก.สภ.สีค้ิว พ.ต.อ. ยงยศ พลเดช 0-4441-1010 09-2419-6364
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อ. ฆนรพ รัตนใหม่ 0-4432-1400 08-9626-1822
ผกก.สภ.โนนสูง พ.ต.อ. สัญชัย พิสัยพันธ์ 0-4437-9027 09-9493-5255
ผกก.สภ.แก้งสนามนาง พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร 0-4433-9067 09-7987-8198
ผกก.สภ.ปักธงชัย พ.ต.อ. ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด 0-4444-1059 09-9659-4191
ผกก.สภ.คง พ.ต.อ. จรินทร์ จินตพละ 0-4445-9191 08-1578-8599
ผกก.สภ.ด่านขุนทด พ.ต.อ. ภูไท เชาว์สูงเนิน 0-4420-4674 08-9720-5151
ผกก.สภ.ประทาย พ.ต.อ. พงศกร พลยางนอก 0-4448-9209 09-7935-6191
ผกก.สภ.จักราช พ.ต.อ. สิทธิศักด์ิ พรหมหม่ืนไวย 0-4439-9013 08-9895-5998
ผกก.สภ.ครบุรี พ.ต.อ. พงศธร โสกูล 0-4444-8216 06-1009-4673
ผกก.สภ.ชุมพวง พ.ต.อ. นรวิชญ์ จุลวานิช 0-4448-7591 09-6978-9492
ผกก.สภ.โชคชัย พ.ต.อ. บุญโปรด ประเสริฐศักด์ิ 0-4449-1367 08-0488-8785
ผกก.สภ.โนนไทย พ.ต.อ. อิษฏ์ บุญญะฤทธ์ิ 0-4438-1042 08-2869-8444
ผกก.สภ.บัวใหญ่ พ.ต.อ. ธัชพล ส่องแสง 0-4446-1299 06-4479-5153
ผกก.สภ.พิมาย พ.ต.อ. นธีร์ สุคุณา 0-4448-1333 08-9466-6653
ผกก.สภ.วังน้ าเขียว พ.ต.อ. พีรพงศ์ ธนโพธ์ิชัย 0-4422-8679 08-1977-4449
ผกก.สภ.สีดา พ.ต.อ. สมนึก เจียมจังหรีด 0-4430-3191 08-1967-8852
ผกก.สภ.หนองบุญมาก พ.ต.อ. ธนภัทร เพรชอรุณ 0-4449-0103 09-4263-6644
ผกก.สภ.ห้วยแถลง พ.ต.อ. สิทธิพล ทิมสูงเนิน 0-4439-1191 06-3549-4256
ผกก.สภ.อุดมทรัพย์ พ.ต.อ. ประชุม แถมกลาง 0-4496-7006 08-1790-4833
ผกก.สภ.เทพารักษ์ พ.ต.อ. วิทวัส แสงสว่างสถิตย์ 0-4422-7168 08-6549-8948
ผกก.สภ.เมืองยาง พ.ต.อ. ธนาพันธ์ ผดุงการ 0-4422-9033 08-4556-5935
ผกก.สภ.กลางดง พ.ต.อ. ทัศน์พงษ์ คงทัพ 0-4436-1234 08-0097-0553
ผกก.สภ.หมูสี พ.ต.อ. โยธิน วรรณทวี 0-4429-7431 09-5535-6496
ผกก.สภ.ขามทะเลสอ พ.ต.อ. ภัทราวุธ สีหะ 0-4439-7211 08-1717-9778
ผกก.สภ.บ้านเหล่ือม พ.ต.อ. ศิวภาคย์ พวงจันทร์ 0-4438-7090 08-4270-0056
ผกก.สภ.หนองสาหร่าย พ.ต.อ. ฐิติภัทร อุณเวทย์วานิช 0-4424-9633 08-1660-7129

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



หนา้ที ่3

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก.สภ.จอหอ พ.ต.อ. วีระพันธ์ ณ ล าปาง 0-4437-1545 09-8589-5353
ผกก.สภ.ขามสะแกแสง พ.ต.อ. วีระพล ระเบียบโพธ์ิ  0-4438-5067 08-7245-9905
ผกก.สภ.โนนแดง พ.ต.อ. ชัยพันธ์ุ ทัพวงษ์ 0-4447-5100 08-1879-4344
ผกก.สภ.บัวลาย พ.ต.อ. ศรุต จันทร์เกษ 0-4449-5005 08-6318-2989
ผกก.สภ.พระทองค า พ.ต.อ. น าชัย ศรีเวียง 0-4497-2222 08-1739-7478
ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์ 0-4496-4191 06-1789-7451
ผกก.สภ.มะเริง พ.ต.อ. คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์ 0-4422-0805 06-4224-4925
ผกก.สภ.หินดาด พ.ต.อ. ปรเมศร์ ต้ังจิตสมาธิ 0-4433-1184 09-5519-5465
ผกก.สภ.บ้านปรางค์ พ.ต.อ. อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์ 0-4497-0274 08-9844-6518
ผกก.สภ.บ้านหัน เกษียณ 0-4498-7120
ผกก.สภ.พลกรัง พ.ต.อ. อรรถพร กล่ันเรืองแสง 0-4491-8600 08-1983-8544
สวญ.สภ.กระชอน พ.ต.ท. สุนันท์ เจริญจิตร 0-4430-0961 06-4031-4575
สวญ.สภ.บ้านหันหัวยทราย พ.ต.ท. กาหล หวังยงกลาง 0-4498-1006 08-1321-2949
สวญ.สภ.พลสงคราม พ.ต.ท. มงคล แก้วโพธ์ิ 0-4436-7191 08-5200-0191
สว.สภ.คลองไผ่ พ.ต.ต. พงศกร วิสีปัตน์ 0-4432-3352 09-5351-4549
สว.สภ.ดอนแสนสุข พ.ต.ท. อาวุฒิ อ่อนวรรณะ 0-4496-2120 08-5764-2869
สว.สภ.เมืองพลับพลา พ.ต.ท. พลพิไชย พันธ์อินทร์ 0-4424-9449 09-4716-3915
สว.สภ.สีสุก พ.ต.ต. จักรพันธ์ มากสี 0-4430-0885 08-8563-7931
สว.สภ.หนองสรวง พ.ต.ต. วิรัตน์ สมบัติ 0-4497-3042 08-3683-4555



หนา้ที ่4

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ 0-4461-2240 08-9716-5995
ผกก.สภ.นางรอง พ.ต.อ. อนุการ ธรรมวิจารณ์ 0-4463-1555 09-7242-3726
ผกก.สภ.ประโคนชัย พ.ต.อ. เจตน์สฤษฎ์ิ แพ่งศรีสาร 0-4467-1486 08-1266-3450
ผกก.สภ.พุทไธสง พ.ต.อ. สมยศ พ้ืนชัยภูมิ 0-4465-5430 08-1977-8958
ผกก.สภ.ล าปลายมาศ พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ 0-4466-1211 08-6873-6195
ผกก.สภ.สตึก พ.ต.อ. วชิรวิทย์ วรรณธาณี 0-4468-1181 06-3759-8585
ผกก.กระสัง พ.ต.อ. วิษณุ อาภรณ์พงษ์ 0-4469-1318 08-7673-4444
ผกก.สภ.ละหานทราย พ.ต.อ. ด ารงศักด์ิ เติมสุข 0-4464-9006 08-8348-5188
ผกก.สภ.บ้านกรวด พ.ต.อ. กัมพล วงษ์สงวน 0-4467-9070 06-2235-9894
ผกก.สภ.หนองก่ี พ.ต.อ. ยุทธนา ไตรทิพย์  0-4464-1200 09-0613-6005
ผกก.สภ.คูเมือง พ.ต.อ. อัษฎไณย ป้องกัน 0-4469-9115 09-0245-4549
ผกก.สภ.นาโพธ์ิ พ.ต.อ. บุญธรรม สมบูรณ์ 0-4462-9363 08-6028-3978
ผกก.สภ.หนองหงส์ พ.ต.อ. หิรัณยสุทธ์ิ อินทร์ใย 0-4466-9100 08-1818-5021
ผกก.สภ.ปะค า พ.ต.อ. จุลฑิตย์ กิตติรงค์ 0-4464-6055 08-1966-0957
ผกก.สภ.ห้วยราช พ.ต.อ. ประดิษฐ์ ทะประสิทธ์ิจิตต์ 0-4469-6014 08-1828-8277
ผกก.สภ.พลับพลาชัย พ.ต.อ. พงศ์ยุทธ์ แก้วดอนรี 0-4460-8088 08-9862-6095
ผกก.สภ.โนนสุวรรณ พ.ต.อ. วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์ 0-4460-7186 09-1043-5102
ผกก.สภ.โนนดินแดง พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา 0-4460-6250 08-9978-2691
ผกก.สภ.ช านิ พ.ต.อ. ขุนศึก เศรษฐชัย 0-4460-9091 08-1879-3586
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อ. มานิตย์ สร้อยจิตร 0-4462-8171 08-1066-3637
ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เกษียณ 0-4461-0972
ผกก.สภ.บ้านด่าน พ.ต.อ. ชูสิทธ์ิ หล่อแสง 0-4466-4016 06-4789-5539
ผกก.แคนดง พ.ต.อ. ฐิตินันท์ วรรณสาร 0-4419-3066 08-9844-2812
ผกก.สภ.ทะเมนชัย พ.ต.อ. สยาม เกียรติบรรจง 0-4418-7112 09-8485-8000
ผกก.สภ.หนองสองห้อง พ.ต.อ. อนันต์ ทองบรรเทิง 0-4418-4201 08-7810-6356
ผกก.สภ.ล าดวน พ.ต.อ. รัตนพล ธูปแก้ว  0-4469-1982 08-2536-9535
ผกก.สภ.บ้านบัว พ.ต.อ. ญาณะธัช ชัยพชรโชติ 0-4463-4958 06-4559-5655
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ พ.ต.ท. เอกลักษณ์ ดิเรกกุล 0-4465-9081 08-1828-6044
สวญ.สภ.โคกกระชาย พ.ต.ท. นันทสิทธ์ิ เล่งน้อย 0-4466-6174 08-8377-8899
สวญ.สภ.ถาวร พ.ต.ท. อาคม ชนะเพีย 0-4419-2157 08-5776-9958
สวญ.ชุมแสง พ.ต.ท. จ ารัส ศิริเล้ียง 0-4463-4850 08-9946-5912

ต ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ Buri Ram Provincial Police
ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  31000

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



หนา้ที ่5

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
สว.สภ.หนองไม้งาม พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ปานแดง 0-4467-9989 08-3935-1953
สว.สภ.โนนเจริญ พ.ต.ต. อริญชัย ทิมา 0-4466-6632 08-5085-1799
สว.สภ.หนองไทร พ.ต.ต. ทวิช อินทร์ประสิทธ์ิ 0-4411-0038 09-0367-8494



หนา้ที ่6

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

ผกก.สภ.เมืองยโสธร พ.ต.อ. มังกร กวีกรณ์ 0-4481-7112 09-3562-3989
ผกก.สภ.กุดชุม พ.ต.อ. จักรกฤษณ์ โพธ์ิกราน 0-4578-9099 06-2431-6373
ผกก.สภ.ค าเข่ือนแก้ว พ.ต.อ.   สงบ พิมพ์มลัย  0-4579-1190 08-1545-6664

ผกก.สภ.มหาชนะชัย พ.ต.อ. คมเพชร ศรีเมืองคุณ 0-4579-9093-4 08-4789-4561
ผกก.สภ.ค้อวัง พ.ต.อ. สาโรจน์ เพ็ญสูตร์ 0-4579-7060 08-6575-7457
ผกก.สภ.เลิงนกทา พ.ต.อ. การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์ 0-4578-1286 09-8185-1292
ผกก.สภ.ป่าต้ิว พ.ต.อ. ธวัชชัย สร้อยสวัสด์ิ 08-1877-4428 08-0566-1954
ผกก.สภ.ทรายมูล พ.ต.อ. ณัฏฐพล ด ารงค์วัชรศักด์ิ 0-4578-7050 08-9843-1321

ผกก.สภ.ไทยเจริญ พ.ต.อ. ปัญญา มงคลการ 0-4579-7060 08-9721-9068
สวญ.สภ.ค าผักกูด พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล 0-4597-9893 09-8192-0995
สว.สภ.บึงแก พ.ต.ท. อ านาจ ล านวน  0-4575-6651  08-9846-2162

ต ำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  35000
โทรศัพท์กลำง 0-4571-1684        โทรสำรกลำง 0-4571-1681

 Web Site: www.yasothon-police.com       อีเมล: ccocyaso@gmail.com



หนา้ที ่7

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

ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.อ. ณัฐกิตต์ิ เจริญเกษสุวรรณ์ 0-4561-2732 0828951453

ผกก.สภ.ยางชุมนัอย พ.ต.อ. พศวีร์ นักฟ้อน 0-4568-7059 0817604058

ผกก.สภ.กันทรารมย์ พ.ต.อ. นิลกาฬ พรศักด์ิ 0-4565-1258 0804806878

ผกก.สภ.กันทรลักษ์ พ.ต.อ. นรินทร์ บุพตา 0-4566-1423 0989519351

ผกก.สภ.ราษีไศล พ.ต.อ. ขวัญเมือง โกสุมา 0-4568-1240 0636578966

ผกก.สภ.ขุขันธ์ เกษียณ 0-4567-1009

ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย พ.ต.อ. สวัสด์ิ ศรีเกษม 0-4569-1573 0637616974

ผกก.สภ.ขุนหาญ พ.ต.อ. พฤทธ์ิ บุญปก 0-4567-9015 0649953536

ผกก.สภ.ปรางค์กู่ 0-4569-7098

ผกก.สภ.ไพรบึง พ.ต.อ. จาตุรนต์ ตระกูลปาน 0-4567-5018 0896303838

ผกก.สภ.ห้วยทับทัน เกษียณ 0-4569-9089 0844563591

ผกก.สภ.โนนคูณ พ.ต.อ. ธวัชชัย แก้วเบ้า 0-4565-9018 0810705580

ผกก.สภ.บึงบูรพ์ พ.ต.อ. กอบชัย สองจันทึก 0-4568-9064 0985879037

ผกก.สภ.ศรีรัตนะ พ.ต.อ. นพดล ทุนทวีศีลศักด์ิ 0-4567-7018 0818790799

ผกก.สภ.น้ าเกล้ียง พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ 0-4560-9041 0894240347

ผกก.สภ.วังหิน พ.ต.อ. ธรรมธรรม์ วันสุข 0-4560-6092 0956214304

ผกก.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.อ. กริชติศักด์ิ สิงห์วิบูลย์ 0-4560-8148 0815720126

ผกก.สภ.เมืองจันทร์ พ.ต.อ. ธรณินทร์ ศรีทอง 0-4560-3070 0821336335

ผกก.สภ.เบญจลักษ์ พ.ต.อ. วสิราวิชญ์ นวมดี 0-4560-5155 0873895665

ผกก.สภ.พยุห์ พ.ต.อ. บัญญัติ ท่ังกลาง 0-4560-7128 0817186322

ผกก.สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เกษียณ 0-4560-4052

ผกก.สภ.ศิลาลาด เกษียณ 0-4566-8191

ผกก.สภ.ปรือใหญ่ พ.ต.อ. เดชนิวัฒน์ สมสุไทย 0-4581-4287 0898459505

ผกก.สภ.กันทรอม พ.ต.อ. ชายุต ช่ืนใจชนก 0-4566-5226 0659898893

ผกก.สภ.บ้านโดนเอาว์ พ.ต.อ. วิเชียร เหมือนสุวรรณ์ 0-4582-6027 0659198891

ผกก.สภ.บึงมะลู พ.ต.อ. อนุภาพ วิศรัมวัน 0-4592-4651 0803743046

ต ำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพำ  ต ำบลเมืองเหนือ  อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์กลำง 0-4561-1555  โทรสำรกลำง 0-4561-1444
 Web Site: www Sisaket policego.th    อีเมล : ssk.police @ hotmail co.th          



หนา้ที ่8

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

ผกก.สภ.ไพร พ.ต.อ. อร่าม พุฒชาลี 0-4592-1025 0621294043

สว.สภ.กุดเสลา พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร 0-4582-1154 0934085502

สวญ.สภ.จะกง พ.ต.ท. พิเนตร ดาวเรือง 0-4561-2732 0804667788

สว.สภ.โพนเขวา พ.ต.ท. วุฒิศักด์ิ โภคทรัพย์ 0-4569-0112 0637651515

สว.สภ.หนองไฮ พ.ต.ท. คมจักร เสน่ห์ 0-4581-1500 0655252191

สว.สภ.ตูม ร.ต.อ. อรรคลิลล์ ถ่ินกาแบง 0-4592-3768 0616641919



หนา้ที ่9

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ
ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ พ.ต.อ. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ 0-4451-1007 08-5252-9027
ผกก.สภ.ปราสาท พ.ต.อ. ยศศักด์ิ โพธ์ิสุวรรณ 0-4455-1252 08-7445-0453
ผกก.สภ.สังขะ พ.ต.อ. จุลฑะ จันทน 0-4457-1241 08-7917-5854
ผกก.สภ.บัวเชด พ.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ ไชยณรงค์ศักด์ิ 0-4457-9027 09-4351-6951
ผกก.สภ.รัตนบุรี พ.ต.อ. ธีระศักด์ิ เจริญศรี 0-4459-9228 08-0631-4242
ผกก.สภ.จอมพระ พ.ต.อ. คารม บุญสด 0-4458-1136 06-2892-6539
ผกก.สภ.ชุมพลบุรี พ.ต.อ. พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี 0-4459-6079 08-0982-7741
ผกก.สภ.ส าโรงทาบ พ.ต.อ. ทวีพงษ์ โพธ์ิจ๋ิว 0-4456-9126 09-3359-8224
ผกก.สภ.ท่าตูม พ.ต.อ. สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักด์ิ 0-4459-1113 09-3953-5939
ผกก.สภ.สนม พ.ต.อ. อัครพล รัศมี 0-4458-9049 08-1999-3131
ผกก.สภ.ศีขรภูมิ พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ 0-4456-1248 09-4950-9141
ผกก.สภ.กาบเชิง พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ ศรีเสริม 0-4455-9042 08-1983-3607
ผกก.สภ.โนนนารายณ์ พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ แก้วแฉล้ม 0-4459-9258 08-1999-1121
ผกก.สภ.พนมดงรัก พ.ต.อ. สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล 0-4450-8100 08-1810-1154
ผกก.สภ.ล าดวน พ.ต.อ. นคร  ภู่รัตน์ 0-4454-1100 08-9114-0298
ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ พ.ต.อ. อดิศักด์ิ จันทร์สอน 0-4458-2210 09-5950-6024
ผกก.สภ.ศรีณรงค์ พ.ต.อ. วันสุข พิศวง 0-4450-9077 08-6725-1188
ผกก.สภ.ทุ่งมน พ.ต.อ. สินธุ ช้ันไพบูลย์ 08-6460-7331 09-6415-9966
ผกก.สภ.เทนมีย์ 0-4451-3217  -ลาออก-
ผกก.สภ.เมืองที พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์ เถียรกิตติพงศ์ 0-4451-4423 08-1613-1341
ผกก.สภ.ดม พ.ต.อ. สุทิน จันทน์แดง 0-4455-8705 08-1916-6226
ผกก.สภ.กระโพ พ.ต.อ. พิเชษฐ์ จันทรัตน์ 0-4414-5061 08-1918-0662
ผกก.สภ.โชคนาสาม พ.ต.อ. สุโชค ผู้มีโชคชัย 08-6460-6390 09-5653-5453 
ผกก.สภ.สวาย พ.ต.อ. จิตรกร ชาวนา 0-4451-4196  09-4469-9491
สวญ.สภ.ดอนแรด พ.ต.ท. วรพงศ์ มดทอง 0-4459-9042 09-4514-6541
สวญ.สภ.สะเดา พ.ต.ท. สุรัตน์ คลายทุกข์ 08-2167-5829 08-1473-2111
สวญ.สภ.เมืองบัว พ.ต.ท. ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์ 06-4439-6516 09-9497-8795
สวญ.สภ.เมืองลีง พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง 0-4457-6090 09-3329-1919
สวญ.สภ.เพ้ียราม พ.ต.ท. สถาพร สงวนสุข 08-8320-9105 08-1446-6642
สวญ.สภ.ทมอ พ.ต.ท. วิเชียร โพธิจันทร์ 0-4455-8846 09-2504-8971
สว.สภ.แนงมุด พ.ต.ท. อัครรักษ์ ค าศิริรักษ์ 08-0168-8808 08-1770-0730
สว.สภ.ตากูก พ.ต.ท. สมพงษ์ วงศ์อินตา 0-4458-2200 08-7214-9955
สว.สภ.บ้านหนองจอก พ.ต.ท. เสฏฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์ 08-8365-9233 09-9145-3598

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 



หนา้ที ่10

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

ผกก.สภ.เมืองอ านาจเจริญ 0-4551-2007
ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา พ.ต.อ. นิติธร แสงย้อย 0-4546-5234 08-9280-7141
ผกก.สภ.ลืออ านาจ พ.ต.อ.   วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี 0-4554-7227 09-1020-1310

ผกก.สภ.ชานุมาน พ.ต.อ. โชต์ินรินทร์ ศุภาวรัตม์ 0-4546-6005 09-2894-6469
ผกก.สภ.หัวตะพาน พ.ต.อ. สง่า ทางธรรม 045-525-829 06-1148-8828
ผกก.สภ.เสนางคนิคม พ.ต.อ. ทิพดล ส าราญร่ืน 0-4546-1123 08-1999-9233
รรท.ผกก.สภ.พนา พ.ต.อ. ประสิทธ์ิ เพชรรัตน์ 0-4546-3034 06-6156-9699
ผกก.สภ.น้ าปลีก พ.ต.อ. นพดล พินิจอักษร 0-4554-0433 081-725-0961
สวญ.สภ.ปลาค้าว
สว.สภ.โพนทอง พ.ต.ท. เจน วิเศษรัมย์ 0-4552-5600 08-3370-8648

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: acr.amnatcharoen@gmail.com IP: 603297



หนา้ที ่11

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผบก. พล.ต.ต. ประสงค์ เรืองเดช 0-4524-5340 08-1876-6743

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 08-1847-1092

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

รอง ผบก. พ.ต.อ. อเนก ศรีกิจรัตน์ 0-4524-5342 08-1977-9678

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

รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม 0-4524-5342 08-1976-5850

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

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
ผกก.สืบสวน ภ.จว.อบ. พ.ต.อ. ชาญชัย อินนรา 0-4525-4713 08-5208-2992
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ คงศักด์ิตระกูล 0-4525-5112 06-1449-9545
ผกก.สภ.กุดข้าวปุ้น พ.ต.อ. เดชา มีคุณ 0-4548-4023 08-1877-9658
ผกก.สภ.เขมราฐ พ.ต.อ. ชัยกฤต โชติวรรณ 0-4549-1175 09-1551-5365
ผกก.สภ.เข่ืองใน พ.ต.อ. สุรวิทย์ โยนจอหอ 0-4539-1127 08-1867-2138
รรท.ผกก.สภ.โขงเจียม พ.ต.ท. ศรุต เงินหม่ืน 0-4535-1023 08-4289-4523
ผกก.สภ.ช่องเม็ก พ.ต.อ. จุมพล สุวนาม 0-4521-0941 06-1965-6566
รรท.ผกก.สภ.ดอนมดแดง พ.ต.อ. พิเชษฐ์ แสนทวีสุข  0-4530-8022 08-1876-1714
ผกก.สภ.เดชอุดม พ.ต.อ. อดุลย์ สุระไพ 0-4536-1161 06-5391-5178
ผกก.สภ.ตระการพืชผล พ.ต.อ. บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ 0-4548-1204 08-1976-3257
ผกก.สภ.ตาลสุม พ.ต.อ. ธัชพงศ์ พรหมมา 0-4542-7022 08-1955-3058
ผกก.สภ.ทุ่งศรีอุดม พ.ต.อ. จิรัฏฐ์ ธัญญ์จิโรจน์ 0-4530-7000 08-1266-5553
ผกก.สภ.นาจะหลวย พ.ต.อ. วีรพันธ์ นาคสุข 0-4537-9107 08-4606-6166
ผกก.สภ.นาตาล พ.ต.อ. รัชพล เสริมศรัณย์ 0-4530-5085 08-7788-8293
ผกก.สภ.นาโพธ์ิ (บุณฑริก) พ.ต.อ. อุทัย ปุชิน 0-4587-0228 08-6878-3064
ผกก.สภ.นาโพธ์ิ (พิบูล) พ.ต.อ. ภาคภูมิ อุดนอก 0-4538-4033 08-6465-1654
ผกก.สภ.นาเยีย พ.ต.อ. พรศักด์ิ เหลือนาค 0-4530-6000 08-9844-5141
ผกก.สภ.น้ าขุ่น พ.ต.อ. สมชาติ ศรีมงคล 0-4586-4656 09-0364-1890

ต ำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี  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



หนา้ที ่12

ต ำแหน่ง/สังกัด ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ
ผกก.สภ.น้ ายืน พ.ต.อ. สุพจน์ จงอุตส่าห์ 0-4537-1107 09-2969-2891
ผกก.สภ.โนนกุง พ.ต.อ. วิสูตร สถิตย์ 0-4586-2421 08-1986-8899
รรท.ผกก.สภ.บุณฑริก พ.ต.ท. สายรุ้ง ไป๋งาม 0-4537-6181 09-5245-2865
ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ ศรีบุตตะ 0-4544-1153 06-2395-4789
ผกก.สภ.โพธ์ิไทร พ.ต.อ. เฉลิมพล โพทิพยวงศ์ 0-4549-6040 08-1660-0069
ผกก.สภ.ม่วงเฒ่า พ.ต.อ. กนกศักด์ิ สิงห์ทอง 0-4521-9072 09-9058-4141
ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ พ.ต.อ. คนองฤทธ์ิ ดาราช 0-4548-9126 08-5497-1594
ผกก.สภ.วารินช าราบ พ.ต.อ. ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง 0-4532-1215 09-5569-6466
ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม่ พ.ต.อ. สิริพงษ์ เพ็งแจ่ม 0-4539-9081 08-8353-3753
ผกก.สภ.สว่างวีระวงศ์ พ.ต.อ. วรวิทย์ สีมาพล 0-4585-2300 08-3722-6097
ผกก.สภ.ส าโรง พ.ต.อ. ศุภมิตร สุขเจริญ 0-4530-3102 09-2354-2424
ผกก.สภ.สิรินธร พ.ต.อ. พันธ์ยศ พีระยศวริศ 0-4536-6188 06-3882-1773
ผกก.สภ.ห้วยขะยุง พ.ต.อ. บุรภัช บุรีภักดี 0-4543-1091 09-4524-8887
ผกก.สภ.ห้วยข่า พ.ต.อ. วิสาขะ เพ็ชรเกษม 0-4586-8225 09-5594-1491
ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพ่ิม 0-4530-4122 08-1760-4234
สว.สภ.เอือดใหญ่ พ.ต.ท. โกศล ยะฮาด 0-4534-6045 08-2861-1324
สว.สภ.หนามแท่ง  พ.ต.ต. ทศนาท  อาศนะ 0-4538-1025 08-1966-3916
สว.สภ.โคกจาน พ.ต.ท. ญาณวุฒิ สายเนตร 0-4529-6053 08-7440-3254
สว.สภ.คันไร่ พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ 0-4584-9217 08-1266-3559


