
หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ศิริชัย ทรงวศิน 0-7727-3596 08-1832-4985
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมสิน เกิดผล 08-3505-1132
3 รองผกก.(ป.)  พ.ต.ท. นิพล ชาตรี 0-7727-2211 08-9195-3652
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.  มนต์ศักด์ิ ศรีสุวรรณ์ 0-7727-2733 08-1737-9938
5 รอง ผกก.(จร.)  พ.ต.ท. พรณรงค์ การอรชัย 0-7721-0239 09-0065-1101
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท.  ศุภฤกษ์        จันทร์ยืนยงค์  09-0709-3809
7 สว.สอบสวน พ.ต.ท.  ศิริพงศ์            จะรา 08-6593-3591
8 สว.สอบสวน พ.ต.ท.  มงคล มากขนอน 08-2788-8908
9 สว.สอบสวน  พ.ต.ต. มนต์ชัย แมนเมือง 08-1539-5983
10 สว.สอบสวน  พ.ต.ต.หญิง  อ้อมใจ รุ่งกลาง 08-3784-7889
11 สว.สอบสวน  พ.ต.ต. สมชัย รักษ์ศรีทอง 08-4846-6997
12 สวป.  พ.ต.ท. โชติ             เพชรหนองชุม 08-5812-4636
13 สวป.  พ.ต.ต. ศักด์ิอนันต์ ค าไสย 08-1917-4751
14 สวป.  พ.ต.ต. เกษม ขวัญสุด 08-9977-0018
15 สว.สส.  พ.ต.ต. ลิขิต ชุมช่วย 09-8017-4539
16 สว.จร. พ.ต.ต. ชัยณรงค์ คล้ายอุดม 08-6449-3088
17 สว.อก.  พ.ต.ท.หญิง ณัชชาภัค ห่านวิลัย 06-1991-6546

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. กฤศ โอสถาพันธุ์ 08-1738-4220
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เสวี  เวชพิทักษ์ 08-9472-7799
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. วิทย์ทวี  ภริตานนท์ 08-6479-2232
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศักราช  สาครไพศาล 08-1255-5393
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต กิตติพล จุลศักด์ิ 08-9531-2942
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. โชคดี สุขห่อ 08-1190-8542

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเมอืงสุราษฎร์ธานี  Muang Suratthani  Provincial  Police  Station
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7727-3598 , 0-7727-3027         หมายเลขโทรสารกลาง         0-7727-2095
เว็บไซต:์ http://muangsuratpolice.com                           E- mail: muangsurat@gmail.com

นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรพุนพิน
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7731-1250                           หมายเลขโทรสารกลาง       0-7731-5139
เว็บไซต ์                                                                 E- mail



7 สว.สอบสวน พ.ต.ต. เรวัตร สมบูรณ์ 08-9729-7159
8 สว.สอบสวน พ.ต.ต. วีระศักด์ิ ศิริมงคล 08-1848-0729
9 สว.สอบสวน พ.ต.ต.หญิง ปริญญา หญีตคง 08-2892-4576
10 สวป. พ.ต.ท. วิลาส ศรชัย 08-1874-2330 
11 สวป. พ.ต.ต. โอภาส สิงห์นุ้ย 08-1277-4331
12 สว.สส. พ.ต.ท. กู้เกียรติ หนูนิล 08-1515-1818
13 สว.ธร. พ.ต.ต.หญิง โสพิศ พิศพรรณ 08-4059-9479

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. จ าโนทย์ แก้วขาว 0-7737-9079 08-1894-4025
2 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. วิรศักด์ิ ศิริโภคพัฒน์ 0-7737-9079 08-1535-0702
3 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ปิยวัฒน์ บัวขาว 0-7737-9079 08-6338-3959
4 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ศุภสันต์ สุขแก้ว 0-7737-9079 08-4242-2437
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อินรงค์ 0-7737-9079 09-0198-7053
6 สว.สอบสวน พ.ต.ต. เจริญ ช่วยจันทร์ 0-7737-9079 08-6943-4459
7 สวป. พ.ต.ต. ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง 0-7737-9079 09-0492-5829
8 สวป. พ.ต.ต. สรจิตร สาดสาน 0-7737-9079 08-5795-1081
9 สว.สส. พ.ต.ท. สามารถ ธรรมพันธ์ 0-7737-9079 08-1542-8428
10 สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ศุภดา แดงสุภา 0-7737-9079 08-1539-9540

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กระจะจ่าง 0-7742-0506 09-3576-4548,08-7627-6670
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ อักษรสม 0-7742-0506 08-1979-7364
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ปัญญา นิรัติมานนท์ 0-7742-0506 08-1979-0849,06-2536-4190
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ประสาร ชิงโส 0-7742-0506 08-9078-2659
5 สวป. พ.ต.ท. ธนทร รุ่งจิรพงษ์ 0-7742-0506 09-3994-9994
6 สวป. พ.ต.ต. เอกอรรถ เจริญพร 0-7742-0506 06-2153-2324,09-2415-1965

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรกาญจนดษิฐ์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7737-9079                            หมายเลขโทรสารกลาง         0-7737-9232

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเกาะสมยุ
หมายเลขโทรศัพท์กลาง          0-7742-0506                       หมายเลขโทรสารกลาง           0-7742-0506
เว็บไซต ์                                                                  E- mail: kohsamuipolicestation@gmail.com

เว็บไซต ์                                                                  E- mail: policekandit@hotmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล



7 สวป. พ.ต.ต. อนุมัติ ร่ืนพานิช 0-7742-0506 09-8321-4662
8 สว.สส. พ.ต.ท. วัชระ สมศรี 0-7742-0506 08-9724-4614
9 สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ ช่วยชัย 0-7742-0506 08-9724-1161

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ 0-7743-1196 08-1326-4602
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอนก มงคล 0-7743-1196 08-1892-5813
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. บัญชา เดชมณี 0-7743-1196 08-1943-4710
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ณรงค์ กิตติพงศ์วิวัฒน์ 0-7743-1196 08-1606-8595
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ประพันธ์ หนักแน่น 0-7743-1196 08-5574-0404
6 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ศุภชัย ศรีสมโภชน์ 0-7743-1196 08-1737-9598
7 สว.สอบสวน พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ เจริญรูป 0-7743-1196 08-2440-9929
8 สว.สอบสวน พ.ต.ต.หญิง จารุวรรณ มากยงค์ 0-7743-1196 08-5823-6600
9 สวป. พ.ต.ท. เลิศชาย ชัยรัตน์ 0-7743-1196 08-1968-6771
10 สวป. พ.ต.ต. ชาญชัย สวัสดี 0-7743-1196 08-3658-0791
11 สว.สส. พ.ต.ต. พลวัต เสมียนเพชร 0-7743-1196 08-7270-9023
12 สว.ธร. พ.ต.ท. ช านิ ชัยสิทธิ์ 0-7743-1196 08-6841-8605

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. สุทธิ นิติอัครพงศ์ 0-7737-1443 08-9291-5050
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เฉลิม ขวดใส 0-7737-1443 08-1895-6943
3 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. มนูญ พัดชู 0-7737-1443 08-6949-6105
4 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ยรรยง หิรัญบูรณะ 0-7737-1443 08-1676-6726
5 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ธวัช เนียมละออง 0-7737-1443 09-9487-0557
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. สุรินทร์ บัวคง 0-7737-1443 09-8063-4359
7 สวป. พ.ต.ท. ถาวร รามวงศ์ 0-7737-1443 08-6955-5244
8 สวป. พ.ต.ต. ประจบ รองรัตน์ 0-7737-1443 08-9731-0504

เว็บไซต:์ http://chaiya.suratthani.police.go.th/               E- mail: chaiya_poliec@hotmail.com 

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรไชยา
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7743-1196                           หมายเลขโทรสารกลาง       0-7743-1196

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรดอนสัก
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7737-1443                           หมายเลขโทรสารกลาง       0-7737-1443
เว็บไซต ์                                                                 E- mail: donsakpol.56@gmail.com



9 สว.สส. พ.ต.ท. พล ข าโพธิท์ัย 0-7737-1443 08-1566-1123
10 สว.ธร. พ.ต.ท. บรรจง กล่ินหมี 0-7737-1443 08-1090-3044

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ศักด์ิสุราษฎร์ ตลับนาค 0-7728-9080 08-5068-8519
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประภาส ทองสมุทร 0-7728-9080 09-1820-7999
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. สุธน ช้างรบ 0-7728-9080 09-8087-9300
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. นิวัชร อยู่ยืนยง 0-7728-9080 08-1956-3494
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ เจริญภักดี 0-7728-9080 08-1270-0981
6 สวป. พ.ต.ต. เชาว์รัตน์ ใจห้าว 0-7728-9080 08-9020-5658
7 สว.สส. พ.ต.ท. เดชศักด์ิ เชิดชูศักด์ิ 0-7728-9080 08-1535-8878
8 สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง ธัญญาภรณ์ โสภาผล 0-7728-9080 08-3102-5578

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
9 ผกก. พ.ต.อ. ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ 0-7741-4567 08-1357-8855
10 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. จารุ เพ็ชรปาน 0-7741-4567 08-1719-2511
11 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. เด่นดวง ทองศรีสุข 0-7741-4567 08-8768-5006
12 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศิรชัย เกิดศรี 0-7741-4567 08-1968-4488
13 สว.สอบสวน พ.ต.ต. อุดมศักด์ิ ทัพภะ 0-7741-4567 09-0162-7322
14 สวป. พ.ต.ต. ชัชชีวิน นาคมูสิก 0-7741-4567 09-5695-5354
15 สวป. พ.ต.ต. บุญยฤทธิ์ รักษ์เพชร 0-7741-4567 08-9958-8367
16 สว.สส. พ.ต.ต. ภูริวัฒน์ รอดเกิด 0-7741-4567 08-3632-5040
17 สว.ธร. พ.ต.ต. ภานุพัฬน์ วัฒโน 0-7741-4567 08-7466-6760

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรท่าฉาง
หมายเลขโทรศัพท์กลาง    0-7728-9080                            หมายเลขโทรสารกลาง         0-7728-9080

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบ่อผุด
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7741-4567                           หมายเลขโทรสารกลาง       0-7741-4241
เว็บไซต:์ http://203.156.104.86/web_bophut/index_main.asp  E- mail: bophutcenter@hotmail.com

เว็บไซต ์                                                                 E- mail

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล



หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ศิริชัย สุขสาตต์ 08-1537-4949
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. มานิตย์ สุวรรณหงษ์ 08-6277-8983
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. วสันต์ อารีรอบ 08-5046-9017
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. รัฐพล พันธ์ประทุม 08-1370-5485
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. มะนพ มะโรตระกูล 08-1326-6031
6 สวป. พ.ต.ท. มานะ คิดเหมาะ 08-9871-1345
7 สวป. พ.ต.ท. ธศรุต เพิม่พารารักษ์ 09-3663-4959
8 สว.สส. พ.ต.ท. สุรพล กองสีชา 08-9588-9847
9 สว.ธร. พ.ต.ท. วิเชียร จันทร์เกิด 08-1563-8199

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ฐิติรัฐ อาษากิจ 0-7734-1001 08-6686-5055
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรัตน์ ม่วงศรี 0-7734-1001 08-1759-2090
3 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมชาย พุทธรักษา 0-7734-1001 08-9292-1393
4 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. อุดมรัตน์ สารพงษ์ 0-7734-1001 08-6689-1858
5 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. สนธยา ปานแป้น 0-7734-1001 08-5888-8302
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ภูเบศ ทองเหีย่ง 0-7734-1001 08-9647-5384
7 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ประมินทร์ คงดี 0-7734-1001 08-5692-1219
8 สว.สอบสวน พ.ต.ท. จ านิ ชูช่วย 0-7734-1001 08-7419-6869
9 สวป. พ.ต.ท. ชัยยุทธ์ คงแก้ว 0-7734-1001 08-1907-8114
10 สวป. พ.ต.ท. อ านาจ ประพันธ์ 0-7734-1001 08-5999-3661
11 สว.สส. พ.ต.ท. ศุภชัย งามปลอด 0-7734-1001 08-0533-1833
12 สว.ธร. พ.ต.ท. ปฏิพล เหรียญข า 0-7734-1001 08-1978-9432

เว็บไซต ์                                                                 E- mail: bantakhunpolice@hotmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบ้านตาขนุ
หมายเลขโทรศัพท์กลาง    0-7739-7013 , 0-7739-7276         หมายเลขโทรสารกลาง         0-7739-7013

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบ้านนาสาร
หมายเลขโทรศัพท์กลาง       0-7734-1001,0-7734-1782         หมายเลขโทรสารกลาง       0-7734-1002
เว็บไซต ์                                                                 E- mail: policenasan01@gmail.com



หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ส าราญ อุชุภาพ 0-7739-9013 09-3789-6553
2 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. พิน อินมาก 0-7739-9013 08-7385-1842
3 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไพรวัน 0-7739-9013 08-1537-5822
4 สวป. พ.ต.ท. กรกฤช สัตตรัตน์ 0-7739-9013 08-1956-0341
5 สวป. พ.ต.ท. เอกชัย สอนข า 0-7739-9013 08-1388-5627
6 สว.สส. พ.ต.ต. ทวัตไชย ไชยวรรณ์ 0-7739-9013 06-2289-4652
7 สว.ธร. พ.ต.ท. พรเลิศ เสือศรี 0-7739-9013 09-2273-6706

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ฐิติวัชร์ สุฐิติวนิช 0-7736-9117 08-1639-5435
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฤทธิชัย ผุดประสิทธิกุล 0-7736-9117 08-9195-9484
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ศักด์ิชาย ผอบเพ็ชร์ 0-7736-9117 08-1892-9849
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. วันชัย พุทธานุ 0-7736-9117 08-9866-6060
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. สุวัฒน์ ราชรักษ์ 0-7736-9117 08-3991-9408
6 สวป. พ.ต.ท. ปรุฬห์ชัย เหมกัง 0-7736-9117 08-0142-5885
7 สวป. พ.ต.ท. ศิวนาถ ลอดคูบอน 0-7736-9117 06-3153-5339
8 สว.สส. พ.ต.ท. โกนิตย์ เกื้อสกุล 0-7736-9117 08-1079-5404
9 สว.ธร. พ.ต.ท. สมชาย ไทรบุญจันทร์ 0-7736-9117 09-3582-4879

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ชัยโชค สระทองโน  0-7736-1880 09-8908-2559

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรพนม
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7739-9013                           หมายเลขโทรสารกลาง      0-7739-9285

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรพระแสง
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7736-9117                          หมายเลขโทรสารกลาง         0-7736-9434
เว็บไซต ์ http://phrasaeng.suratthani.police.go.th           E- mail

เว็บไซต:์ phanom.suratthani.police.go.th                       E- mail: phanompolice1@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต ์                                                               E- mail: wiangsa84190@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเวียงสระ
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7736-1880                     หมายเลขโทรสารกลาง        0-7736-3179

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล



2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ช านาญกิจ  0-7736-1880  08-1893-9390
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ฐาปกรณ์ หนุมาศ  0-7736-1880 08-6773-5757
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ รามสวัสด์ิ  0-7736-1880  08-1270-0759
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ ศริกุล  0-7736-1880  08-1367-5100
6 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ภาณุวัฒน์ รัตนพันธ์  0-7736-1880  08-6945-5429
7 สว.สอบสวน พ.ต.ต. สมปอง พุฒพรหม  0-7736-1881 09-2079-2988
8 สวป. พ.ต.ท. วีระพันธ์ เกื้อรักษ์  0-7736-1880 08-1396-0510
9 สวป. พ.ต.ต. อุทัย สยมภาค  0-7736-1880 08-0528-0306
10 สว.สส. พ.ต.ต. โสธร ไชยฤกษ์  0-7736-1880  08-6267-6081
11 สว.ธร. พ.ต.ท. กรกต พุฒนวล  0-7736-1880 09-2249-2554

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. สมชาย นพศรี 08-9733-9003
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศักด์ิ หนูรอด 08-4333-1909
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. คมณ์เดช เปาะทอง 09-1527-7564
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ไกรฤกษ์ งามศรีอ่อน 08-7419-0139
5 สวป. พ.ต.ท. ชาตรี ปานด า 08-1753-8456
6 สวป. พ.ต.ท. ธนวัฒน์ สุขคะตะ 08-4450-1199
7 สว.สส. พ.ต.ท. แสงเพชร สานนท์ 08-6682-9871
8 สว.ธร. พ.ต.ต. จิรวัฒน์ ไตรเมศ 08-1968-5883

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. สมบัติ ฉ่ าแสง 09-5015-3951
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนาเดช  ย้วนบุญหลิม 08-1968-6415
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ศุภณัฐ  รัตนภิรมย์ 08-6476-5007
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. วรภพ  วรภูมิ 08-1370-5485
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แก้วกิ้ม 08-1270-1098

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรขนุทะเล
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7729-7758 - 60                      หมายเลขโทรสารกลาง         0-7729-7759

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเกาะพะงัน
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7737-7114                           หมายเลขโทรสารกลาง         0-7737-7114
เว็บไซต ์                                                                 E- mail: kohphangan-police@hotmail.com

เว็บไซต:์  http://kunthalay.suratthani.police.go.th           E- mail: kunthalaypolicestation@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์



6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ร่มไทร 09-5419-4409
7 สวป. พ.ต.ท. สาคร ไชยวรรณ 08-4166-9234
8 สว.สส. พ.ต.ต. ธีรวุฒิ เรืองนุ้ย 08-7888-4364
9 สว.ธร. พ.ต.ท. วิชาญ คงสันติ 08-0387-2722

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธิ ์ ศรีคง 08-1836-9814
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิโรจน์ ยิ่งด านุ่น 08-1970-4688
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. พงษ์ธวัช  เผือกสวัสด์ิ 08-9871-7684
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เลิศชาย  ไชยชนะ 08-5472-7563
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ปุณณภพ ไชยโย 08-1367-3121
6 สวป. พ.ต.ท. บุญอยู่ บุญเฟือ่ง 09-2257-3408
7 สวป. พ.ต.ท. ถนัด เหล่าประสิทธิ์ 08-6984-7555
8 สว.สส. พ.ต.ต. มงคล เพชรนิล 08-9651-1965
9 สว.ธร. พ.ต.ต. มนตรี แก้ววิเศษ 08-4057-4491

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธิ์ ภูพ่ันธ์ศรี 09-3651-6356
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมาส หัวแท้ 08-6001-2230
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ งามข า 09-4598-1616
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. พยงศักด์ิ เพชรรอบ 08-7885-9470
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ชาคริต อินทรักษ์ 08-6941-6287
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. วิรัช คงเสน 08-9039-6741
7 สวป. พ.ต.ท. สุรพล สุภากาญจน์ 08-9587-6795
8 สวป. พ.ต.ท. อนุชิต มีพรมแก้ว 08-0537-1602
9 สว.สส. พ.ต.ต. โคจร ลาน้ าเทีย่ง 09-4804-1331
10 สว.อก. พ.ต.ท. บัณฑิต จันทร์แสง 08-5343-9533

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรคีรีรัฐนิคม
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7739-1061                           หมายเลขโทรสารกลาง        0-7739-1061 
เว็บไซต ์                                                                 E- mail

เว็บไซต ์ www.khiansapolice.com                                E- mail: khiansa@royalthaipolice.go.th

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเคียนซา
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7738-7111                          หมายเลขโทรสารกลาง         0-7738-7162

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล



หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ภคพล ทวิชศรี 08-1893-9444
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองเฉิดฉาย 08-7268-7691
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. วริทธ์ ศิวายพราหมณ์ 08-6120-5599
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อาวุธ อรุณพันธ์ 09-4320-8238
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ณ ฐกร มีนิ่ม 08-3171-5803
6 สวป. พ.ต.ท. สุทัศน์ นาคพันธ์ 08-1797-0307
7 สว.สส. พ.ต.ท. ยศ ชาวเรา 08-5787-6262
8 สว.ธร. พ.ต.ท. สามารถ แก้วแสวง 08-9650-2254

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์ 0-7738-1388 08-9724-8086
2 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ไพฑูรย์ สะอาดนัก 0-7738-1388 09-2736-5999
3 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เจตนิพิฐ มีภูมิ 0-7738-1388 09-3445-7404
4 สวป. พ.ต.ท. สนั่น ศรีสุวรรณโน 0-7738-1388 09-3776-1218
5 สวป. พ.ต.ท. อรรถวุฒิ สุทธิวิริยาภรณ์ 0-7738-1388 08-9514-0596
6 สว.สส. พ.ต.ท. สุรินทร์ ใจแน่ 0-7738-1388 09-1495-9393
7 สว.อก. พ.ต.ต. อ านาจ ตรงต่อการ 0-7738-1388 08-7268-7489

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ประเสริฐ คงยั่งยืน 0-7734-8116 08-9871-1811
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุวิทย์ พินิตภุชพงศ์ 0-7734-8116 08-1396-3653

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรท่าชนะ
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7738-1388                              หมายเลขโทรสารกลาง        0-7738-1388

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรชยับุรี
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7736-7120                           หมายเลขโทรสารกลาง          0-7736-7120 
เว็บไซต ์                                                                 E- mail: norpor_chaiburi@hotmail.com

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรท่าชี
หมายเลขโทรศัพท์กลาง      0-7734-8116                         หมายเลขโทรสารกลาง         0-7734-8117
เว็บไซต ์                                                                E- mail

เว็บไซต ์                                                                    E- mail

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล



3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ฐิติศักด์ิ บุญทิพย์ 0-7734-8116 09-5574-2999
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. นิวัฒน์ คล้ายดวง 0-7734-8116 08-1968-4881
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ศุภวิชญ์ สมมะลวน 0-7734-8116 08-5444-2246
6 สวป. พ.ต.ต. สุนทร ธฤตเกษตร 0-7734-8116 08-4191-9667
7 สว.สส. พ.ต.ท. สมคิด ใหม่คง 0-7734-8116 08-5888-1868
8 สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุพีญาร์ ชูทอง 0-7734-8116 09-3574-9941

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. ชินวัฒน์ เปรมสง่า 0-7744-3035 08-1892-4408
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. รัตนชัย นาคมุสิก 0-7744-3035 08-9866-4397
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. สุริยา ดุษณีนภดล 0-7744-3035 08-1942-4270
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อภิชาต จันทร์ส าเร็จ 0-7744-3035 08-1968-4406
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. กรณ์ ทองปรีชา 0-7744-3035 08-9730-2555
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. ณรงศักด์ิ นาชัยเพ็ชร 0-7744-3035 08-9588-1381
7 สวป. พ.ต.ท. อรรถวรรธน์ ใบหา 0-7744-3035 08-6479-7341
8 สว.สส. พ.ต.ท. โกมล ทิศพ่วน 0-7744-3035 08-0084-9581
9 สว.อก. พ.ต.ท. ศุภกิจ ประยูรบุตร 0-7744-3035 08-1978-1276

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. สงคราม วรรณะ 0-7735-9113 08-3389-9363
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพร เกิดกุล 0-7735-9113 08-2806-5233
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. เอกชัย ชัยเจริญ 0-7735-9113 09-0969-5739
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศราวุฒิ โคกพูล 0-7735-9113 08-6682-0236
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. เดโช คงสุข 0-7735-9113 08-4893-0787
6 สวป. พ.ต.ท. ณรงค์ รักประทุม 0-7735-9113 08-9292-2804
7 สว.สส. พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ เหล็กชูชาติ 0-7735-9113 08-5399-6645
8 สว.ธร. พ.ต.ท. ศรณรงค์ โคชะดา 0-7735-9113 08-7266-5695

เว็บไซต:์ www.madua.suratthani.police.go.th/               E-mail: admmadua23@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบางมะเดื่อ
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7744-3035                          หมายเลขโทรสารกลาง         0-7744-3035

หมายเลขโทรศัพท์
ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบ้านนาเดมิ
หมายเลขโทรศัพท์กลาง     0-7735-9113,0-7735-9237        หมายเลขโทรสารกลาง        0-7735-9113
เว็บไซต ์                                                                 E- mail



หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. วันชัย ปะลาวัน 0-7729-2084 08-9724-4040
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ก าธร จันทร์ฉาย 0-7729-2084 08-1079-7414,08-7418-1045
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ชัยณรงค์ จันทร์อยู่ 0-7729-2084 08-1831-7340
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศุภชัย สังข์ประคอง 0-7729-2084 08-9872-1503
5 สว.สอบสวน พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ชุมศรี 0-7729-2084 08-1914-8734
6 สวป. พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ ขวัญเนียม 0-7729-2084 08-1564-9266
7 สว.สส. พ.ต.ท. สุนิตย์ ไชยหาญ 0-7729-2084 08-9015-4512

8 สว.อก. พ.ต.ท. อติเทพ เรืองปลอด 0-7729-2084 08-9474-2411

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. อาทิตย์ เกิดก่อ 0-7738-9569 08-1537-5745
2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เศกสันต์ บัณฑิตย์ 0-7738-9569 08-9740-9134
3 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพงษ์ ณ สงขลา 0-7738-9569 09-0702-8185
4 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ แก้วมณี 0-7738-9569 08-1787-7074
5 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เจฏตินัย สุนทระนราพันธ์ 0-7738-9569 08-1676-2398
6 สวป. พ.ต.ท. ดิเรก กองชาวนา 0-7738-9569 08-9289-6242
7 สว.สส. พ.ต.ต. ทวีป เมืองสุวรรณ์ 0-7738-9569 08-7897-0524
8 สว.อก. พ.ต.ต. รณรงค์ พูลสวัสด์ิ 0-7738-9569 08-9733-5310

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 ผกก. พ.ต.อ. พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ 08-0936-4263

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรวิภาวดี
หมายเลขโทรศัพท์กลาง        0-7729-2084                      หมายเลขโทรสารกลาง       0-7729-2091

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเสวียด
หมายเลขโทรศัพท์กลาง          0-7738-9569                   หมายเลขโทรสารกลาง      0-7738-9570
เว็บไซต:์ www.sawiadpolice.go.th                              E- mail: sawiad71049@gmail.com

เว็บไซต ์                                                                E- mail: Wipavadee_police@hotmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต ์                                                                   E- mail: khaonipan@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเขานิพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง    0-7730-1100                              หมายเลขโทรสารกลาง     0-7730-1091

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล



2 รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ มีรอสอ 08-4746-9646
3 รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. นิวัฒน์ สุวรรณสิงห์ 08-1620-4618
4 รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ธีระรัฐ ช้อยชาญชัยกุล 09-5423-8465
5 สว.สอบสวน พ.ต.ท. วัทนา จันทร์ส่ง 08-7892-9969
6 สว.สอบสวน พ.ต.ท. จารึก ชูแก้ว 08-5692-1219
7 สวป. พ.ต.ต. สัญชัย ใจห้าว 08-1738-1474
8 สว.สส. พ.ต.ท. จ าลอง สมานญาติ 08-9742-4588
9 สว.อก. พ.ต.ต. ขจรเดช พ่วงอารมย์ 08-6280-1893

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 สวญ. พ.ต.ท. บริสุทธิ ์ เจริญรักษ์ 0-7745-4245 08-1968-8561
2 รองผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. คมกฤษณ์ ชินพงศ์ 0-7745-4245 08-0038-9559
3 สว.สอบสวน พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์ ชูเสือหึง 0-7745-4245 08-6942-7657
4 สวป. พ.ต.ท. สามารถ ไกรสิทธิ์ 0-7745-4245 08-9288-1718
5 สว.สส. พ.ต.ต. ธรรมนูญ สุขอุ่น 0-7745-4245 08-1539-3232

หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 สวญ. พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิเมฆ 08-1569-4746
2 รองผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. นพา เสนาทิพย์ 08-9195-9345
3 สวป. พ.ต.ท. พงศ์เกษม ธนวนิชนาม 08-1894-9089
4 สว.สส. พ.ต.ท. สมพงค์ เพ็ชรสุด 09-1161-9888

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรโมถ่าย
หมายเลขโทรศัพท์กลาง  0-7745-4245                           หมายเลขโทรสารกลาง    0-7745-4001
เว็บไซต ์                                                              E- mail: Mothai-police@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเกาะเตา่
หมายเลขโทรศัพท์กลาง       0-7745-6098                        หมายเลขโทรสารกลาง      0-7745-6098 
เว็บไซต ์                                                                E- mail: 



หมายเลขโทรศัพท์ของขา้ราชการต ารวจในสังกัด

พ้ืนฐาน เคลื่อนที่
1 สวญ. พ.ต.ท. สมพงษ์ ครุฑสุวรรณ 0-7731-0840 09-5246-5952
2 สว.สอบสวน พ.ต.ท. บัญชร วัฒนะปรีชาพงศ์ 0-7731-0840 08-0526-9330
3 สวป. พ.ต.ท. วารินทร์ เมืองสง 0-7731-0840 08-9866-9156
4 สว.สส. พ.ต.ท. อรัญ สุวรรณ์ชนะ 0-7731-0840 08-5472-2717

ชื่อหน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบางสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง  0-7731-0840                            หมายเลขโทรสารกลาง    0-7731-0840 
เว็บไซต ์                                                               E- mail: policebangsawan@gmail.com

ล าดบั ต าแหน่ง ยศ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์


