
ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบก. พล.ต.ต. สำธิต พลพินิจ 0-7735-5787 08-1336-4949

รอง ผบก. พ.ต.อ. วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ - 08-2554-2956

รอง ผบก. พ.ต.อ. เชำวลิต เล้ียงสุพงศ์ - 08-1270-7399

รอง ผบก. พ.ต.อ. ณฐกรญ์ กำญจนำภรณ์ - 08-1891-6989

รอง ผบก. พ.ต.อ. วิทยำ วังส์ด่ำน - 08-1608-2005

รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพศำล สังข์เทพ - 08-8492-6929

รอง ผบก. พ.ต.อ. สมบัติ ฉ่ ำแสง - 09-5015-3951

นตต. ร.ต.ท.หญิง ธันยพร ชัยยศ - 08-1970-5900

ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์ สะอำดนัก - 09-2736-5999

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง โศรยำ มวยดี - 09-3581-4094

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง จินตนำ สิทธิฤทธ์ิ - 08-1970-1651

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง ณัชชำภัค ห่ำนวิลัย - 06-1991-6546

สว. พ.ต.ต.หญิง พิมลพรรณ เรืองประดับ - 09-5664-4155

สว. พ.ต.ท.หญิง ปุณณภำ หนูเอียด - 08-1374-3223

สว. พ.ต.ท. ธีรเดช ไชยประสิทธ์ิ - 09-1657 5575

สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐธยำน์ คงภักดี - 09-3752-8429

สว. พ.ต.ท.หญิง โสพิศ พิศพรรณ - 08-4059-9479

สว. พ.ต.ต. วำรินทร์ บันยี - 08-9727-5867

สว. พ.ต.ท. สมนึก นุ่นสังข์ - 08-1891-4043

สว. พ.ต.ต.หญิง ธนภร นำคพันธ์ - 09-3649-1149

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ประจักษ์วิช สว่ำงย่ิง - 08-1423-3810

ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. สุรจิตร ตะกรุดเดิม - 08-7283-2744

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธวัชชัย พรหมเทพ - 08-9873-3727

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อัษกร หม่ืนภักดี - 08-9866-6064

กลุ่มงำนสอบสวน           โทรศัพท์กลำง 0-7735-5678     โทรสำรกลำง 0-7735-5887

ต ำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  Surat Thani Provincial Police

ท่ีอยู่ 198 หมู่ 9 ถนน สุรำษฎร์-นำสำร ต ำบลขุนทะเล อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84100

หมำยเลขโทรศัพท์กลำง     0-7735-5678           หมำยเลขโทรสำรกลำง         0-7735-5887

Web Site : http://suratthani.police.go.th/             E- mail :

ฝ่ำยอ ำนวยกำร             โทรศัพท์กลำง 0-7735-5678     โทรสำรกลำง 0-7735-5887



ผกก. พ.ต.อ. ประวิทย์ เอ้งฉ้วน - 08-1415-8668

รอง ผกก. พ.ต.ท. ก.จำรุ สังขมรรทร - 08-1895-1964

รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัญญวิทย์ ศรีจรูญ - 09-8953-9351

สว. พ.ต.ต. พชร ชัยเพชร - 08-3195-9494

สว. พ.ต.ต. ช ำนำญ ชูเอียด - 08-6695-0695

สว. พ.ต.ต. มำนิตย์ ทองช่ัง - 08-9724-5367

สว. พ.ต.ต. มำโนช  คงคำชัย - 08-8732-5298

สว. พ.ต.ต. สุนทร  เมืองสง - 08-2435-8883

สว. ร.ต.อ. ลัทธกร อินทสุวรรณ - 08-9292-7680

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. นิพล ชำตรี 0-7727-2095 08-9195-3652

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง 0-7727-2095 09-0492-5829

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภูสโรจ นำคพิน 0-7727-2095 09-7993-2646

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิมนต์ แสงอุทัย 0-7727-2095 08-4060-4077

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อนันต์ เก้ือบุญแก้ว 0-7727-2095 08-6690-4995

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมชำย พุทธรักษำ 0-7727-2095 08-9292-1393

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. พรณรงค์ กำรอรชัย 0-7727-2095 08-0454-9515

รอง ผกก.(จร.) พ.ต.ท. สุรินทร์ ใจแน่ 0-7727-2095 09-1495-9393

สวป. พ.ต.ต. อุทัยรัตน์ จู่ท่ิน 0-7727-2095 08-2277-2029

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. กรณ์ ทองปรีชำ 0-7727-2095 09-2545-3545

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ จันทร์ยืนยง 0-7727-2095 08-7627-0237

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มงคล มำกขนอน 0-7727-2095 09-5648-8755

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีสมโภชน์ 0-7727-2095 09-5425-3566

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มนต์ชัย แมนเมือง 0-7727-2095 08-1539-5983

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง อ้อมใจ รุ่งกลำง 0-7727-2095 09-4331-6896

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. กิตติพล จุลศักด์ิ 0-7727-2095 08-9531-2942

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชัยณรงค์ คล้ำยอุดม 0-7727-2095 08-6449-3088

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีรเดช กำรวิจิตร 0-7727-2095 08-1985-0296

กก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี ท่ีอยู่ 44/4 หมู่ 4 ต ำบลวัดประดู่ อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000

สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 186 ถนน หน้ำเมือง  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000

โทรศัพท์กลำง 0-7727-2095   โทรสำรกลำง 0-7727-2095



สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วีรชำติ สีห์รำ 0-7727-2095 08-1208-2796

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.หญิง วันทนำ เทพธรรม์ 0-7727-2095 09-4397-8941

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. จักรพันธ์ แก้วขำว 0-7727-2095 09-1189-7777

สว.สส. พ.ต.ต. ชุมพล คุ้มภิรมย์ 0-7727-2095 08-9651-1156

สว.จร. พ.ต.ต. ธีรยุทธ์ หนูทอง 0-7727-2095 09-5427-1666

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ภัสพิชญ์ชำ เตชะสถิตย์ดลโชติ 0-7727-2095 08-4304-6669

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ศิริชัย ทรงวศิน - 08-1832-4985

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. โยธินทร์ สิทธิโยธี - 08-8762-0464

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เสวี เวชพิทักษ์ - 08-9472-7799

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศุภกิจ ประยูรบุตร - 08-1978-1276

สวป. พ.ต.ต. สุวัตร์ เจริญแก้ว - 08-9289-9473

สว.สอบสวน พ.ต.ท. โชคดี สุขห่อ - 08-1190-8542

สว.สอบสวน พ.ต.ท. วีรศักด์ิ ศิริมงคล - 08-1848-0729

สว.สอบสวน พ.ต.ท. ปรุฬชัย เหมกัง - 08-0142-5885

สว.สส. พ.ต.ต. บุญเจือ จันทร์ใหม่ - 09-9352-6339

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง วำสนำ ธีรกุล - 08-0669-2959

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์ 0-7737-9232 08-9724-8086

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. กรกต พุฒนวล 0-7737-9232 09-2249-2554

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อรุณ จันทร์พูล 0-7737-9232 08-6120-8663

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. พิระวัตร์ วงศ์ศิริเมธีกุล 0-7737-9232 08-6554-4535

สวป. พ.ต.ท. สรจิตร สำดสำน 0-7737-9232 08-5795-1081

สวป. พ.ต.ท. พิศำล นวลเสน่ห์ 0-7737-9232 09-5083-4441

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สำคร บุญประเสริฐ 0-7737-9232 08-9556-3596

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินรงค์ 0-7737-9232 09-0198-7053

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เจริญ ช่วยจันทร์ 0-7737-9232 08-6943-4459

สภ.พุนพิน ท่ีอยู่ 20 ถนนจุลจอมเกล้ำ    ต ำบลท่ำข้ำม    อ ำเภอพุนพิน    จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84130

โทรศัพท์กลำง 0-7731-1250 โทรสำร 0-7731-5139

สภ.กำญจนดิษฐ์  ท่ีอยู่ 98  หมู่ 1 ต ำบลกะแดะ  อ ำเภอกำญจนดิษฐ์  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84160

โทรศัพท์กลำง 0-7737-9232  โทรสำร 0-7737-9232



สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วิฑูรย์ สุขประดิษฐ์ 0-7737-9232 09-3582-3224

สว.สส. พ.ต.ท. อมร บุญศิลป์ 0-7737-9232 08-6947-8905

สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง สิรพัทส์ แดงสุภำ 0-7737-9232 08-1539-9540

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. พงษ์ขจร สุกกสังค์ - 08-1598-6691

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ชัชชีวิน นำคมูสิก - 09-5695-5354

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฐิติศักด์ิ บุญทิพย์ - 09-5574-2999

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภูริวัฒน์ รอดเกิด - 08-3632-5040

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. วรพงศ์ ชุมวรฐำยี - 08-6945-4926

สวป. พ.ต.ท. สุเมธ สวัสดี - 08-8761-3403

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. อุดมศักด์ิ ทัพภะ - 09-3681-8340

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.หญิง กรวรรณย์ สงละเอียด - 08-9598-2524

สว.สส. พ.ต.ท. บุญฤทธ์ิ สุดทองคง - 09-6642-4536

สว.ธร. พ.ต.ต. พรพล โชคคณำธนบดี - 09-3579-6300

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ 077-431196 08-1326-4602

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ชำญชัย สวัสดี 077-431196 08-3658-0791

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมบัติ ธนำวุฒิ 077-431196 08-8881-0614

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. สน่ัน ศรีสุวรรณโน 077-431196 09-3776-1218

สวป. พ.ต.ท. กรกฤช สัตตรัตน์ 077-431196 08-1956-0341

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประพันธ์ หนักแน่น 077-431196 08-5574-0404

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง จำรุวรรณ มำกยงค์ 077-431196 08-5823-6600

สว.สส. พ.ต.ต. ยศพล แก้วฤทธ์ิ 077-431196 08-3171-8379

สว.ธร. พ.ต.ท. ช ำนิ ชัยสิทธ์ิ 077-431196 08-6841-8605

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมกลุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

สภ.ดอนสัก ท่ีอยู่  ถนนดอนสัก - บ้ำนใน ต ำบล ดอนสัก อ ำเภอดอนสัก จจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 8422O

สภ.เกำะสมุย ต ำบลลิปะน้อย  อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

โทรศัพท์กลำง 0-7742-1097 โทรสำร 0-7742-1098

สภ.ไชยำ หมู่ 1  ต ำบลตลำดไชยำ    อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   84110

โทรศัพท์กลำง  0-7743-1196     โทรสำร   0-7743-1196 

โทรศัพท์กลำง 0-7737-1443  โทรสำร  0-7737-1443



ผกก พ.ต.อ. เด่นดวง ทองศรีสุข 0-7737-1443 08-8768-5006

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. เอกอรรถ เจริญพร 0-7737-1443 09-2415-1965

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เฉลิม ขวดใส 0-7737-1443 08-1895-6943

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อรรถวรรธน์ ใบหำ 0-7737-1443 08-6479-7341

สวป. พ.ต.ต. สัมพันธ์ เกล้ียงข ำ 0-7737-1443 08-7474-9497

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. กุลเดชำ ช่วยเอ่ียม 0-7737-1443 09-5420-7315

สว.สส. พ.ต.ท. เกษม ขวัญสุด 0-7737-1443 08-9977-0018

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง วรเมตตำ วัตรำกร 0-7737-1443 08-9417-5968

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. สนธยำ ปำนแป้น 0-7738-9080 06-1746-4454

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. พงษ์ธวัช เผือกสวัสด์ิ 0-7738-9080 08-9871-7684

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประภำส ทองสมุทร 0-7738-9080 09-1820-7999

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. สุริยัน เพชรช่วย 0-7738-9080 08-5781-4601

สวป. พ.ต.ต. ชัยกร สุขประเสริฐ 0-7738-9080 09-2924-9809

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ เจริญภักดี 0-7738-9080 08-1270-0981

สว.สส. พ.ต.ต. เทพสิงหำ เทพเล่ือน 0-7738-9080 08-9288-0455

สว.ธร. พ.ต.ท. สุนทร ธฤตเกษตร 0-7738-9080 08-4191-9667

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ยุทธนำ ศิริสมบัติ 0-7741-4567 08-8768-6380

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. เจริญ เกิดแก้ว 0-7741-4567 09-5256-5919

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ อักษรสม 0-7741-4567 08-1979-7346

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. จำรุ เพ็ชรปำน 0-7741-4567 08-1719-2511

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อนุมัติ ร่ืนพำนิช 0-7741-4567 09-8321-4662

สวป. พ.ต.ต. วรรณชัย สุขแจ่ม 0-7741-4567 08-2777-7875

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เอกชัย  สอนข ำ  0-7741-4567 09-8074-3556

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. โคจร  ลำน้ ำเท่ียง  0-7741-4567 09-4804-1331

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. แดนชัย บุญธรรม  0-7741-4567 08-9288-3474

สภ.ท่ำฉำง ท่ีอยู่  150 หมู่ 6 ถนน ท่ำชนะ - พุนพิน ต ำบลเขำถ่ำน อ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84150

โทรศัพท์กลำง. 0-7738-9080   โทรสำร. 0-7738-9080

สภ.บ่อผุด 203 หมู่ 2 ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

โทรศัพท์กลำง 0-7741-4567 โทรสำร 0-7741-4241



สว.สส. ร.ต.อ. ภำณุมำศ ชูเก้ือ 0-7741-4567 08-1797-1501

สว.ธร. พ.ต.ต. นรำกรณ์ สุวรรณพงศ์ 0-7741-4567 08-6739-9938

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. สุวสันต์ อำรีรอบ - 09-5423-3323

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ถำวร รำมวงศ์ - 08-6955-5244

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พิศ ย้ิมเย้ือน - 08-7463-0042

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. วสุเทพ ใจอินทร์ - 08-9960-4460

สวป. พ.ต.ต. สุบัญชำ พืชผล - 06-1539-3447

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มะนพ มะโรตระกูล - 08-1326-6031

สว.สส. พ.ต.ท. กรพล เล้ียงบุญจินดำ - 09-4453-9935

สว.ธร. พ.ต.ท.หญิง เดือนเพ็ญ ตัณฑัยย์ - 08-1477-5032

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. วิสุทธ์ิ ภู่พันธ์ศรี 0-7734-1782 09-3651-6356

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. สุพรไชย ลิกขะไชย 0-7734-1782 08-9871-5808

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุรัตน์ ม่วงศรี 0-7734-1782 09-3580-5488

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. กิตติพงศ์ ไพเมือง 0-7734-1782 09-3580-5488

สวป. พ.ต.ต. สุชำติ เก้ือฉิม 0-7734-1782 09-8494-9555

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประมินทร์ คงดี 0-7734-1782 08-1979-5433

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. จิรำยุ ประดิษฐ์สำร 0-7734-1782 08-5022-3575

สว.สส. พ.ต.ต. จรูญ รอดพันชู 0-7734-1782 08-1893-0618

สว.ธร. พ.ต.ต. วังไพร ศรีวุ่น 0-7734-1782 08-9908-2334

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน(ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. สุทธิ นิติอัครพงศ์ 0-7739-9013 08-9291-5050

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. สุทัศน์ นำคพันธ์ 0-7739-9013 09-3583-8265

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. รัฐพล พันธ์ประทุม 0-7739-9013 09-1829-6539

สภ.บ้ำนตำขุน ท่ีอยู่ 50 หมู่ 4 ถนน สุรำษฎร์ - ตะก่ัวป่ำ ต ำบลเขำวง  อ ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84230

โทรศัพท์กลำง 0-7739-7276 โทรสำร 0-7739-7013

สภ.บ้ำนนำสำร ท่ีอยู่ ถนน เทศบำล 1 ต ำบลนำสำร อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84120

โทรศัพท์กลำง 0-7734-1782 โทรสำร  0-7734-1002

สภ.พนม  ท่ีอยู่ ถนนสุรำฎร์-ตะก่ัวป่ำ  เลขท่ี  333 หมู่ 1 ต ำบลพนม อ ำเภอพนม  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84250 

โทรศัพท์กลำง 0-7739-9013  โทรสำร 0-7739-9285



รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. สมพงษ์ ครุฑสุวรรณ 0-7739-9013 09-5245-5952

สวป. พ.ต.ท. สิริชัย ทิพย์บรรพต 0-7739-9013 08-3969-9547

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ชำคริต อินทรักษ์ 0-7739-9013 08-6941-6287

สว.สส. พ.ต.ท. จ ำนันท์ ย่ิงวัฒนำ 0-7739-9013 08-2814-9190

สว.อก. พ.ต.ต. วิชัย ทรำยอ่อน 0-7739-9013 08-9739-4048

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ปวร พรพรหมมำ 0-7736-9117 08-9999-0005

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ลือชัย ทองสินธ์ุ 0-7736-9117 08-3175-9525

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฤทธิชัย ผุดประสิทธิกุล 0-7736-9117 08-9195-9484

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วินัย พูลสวัสด์ิ 0-7736-9117 08-1276-3521

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. โสธร ไชยฤกธ์ิ 0-7736-9117 08-6267-6081

สวป. พ.ต.ท. อุทัย สยมภำค 0-7736-9117 06-4320-4271

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุวัฒน์ รำชรักษ์ 0-7736-9117 08-3991-9408

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภูเบศ ทองเห้ียง 0-7736-9117 08-9647-5384

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศิริรพงษ์ จะรำ 0-7736-9117 08-6593-3591

สว.สส. พ.ต.ต. กวีโชค ฉิมประสิทธ์ิ 0-7736-9117 08-1082-0432

สว.อก. พ.ต.ท. ธงชัย แป้นประจุน 0-7736-9117 08-6545-9536

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ชัยโชค สระทองโน 0-7736-3179 09-8908-2559

รองผกก.ป. พ.ต.ท. พิน  อินมำก 0-7736-3179 06-5562-6369

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ช ำนำญกิจ 0-7736-3179 08-1893-9390

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. กฤษณะ  หยำดค ำ 0-7736-3179 09-1994-9666

สวป. พ.ต.ท. ยุทธนำ บัวอินทร์ 0-7736-3179 08-3015-5956

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ภำนุพัฒน์ วัฒโน 0-7736-3179 08-7466-6760

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. กิติศักด์ิ สงพะโยม 0-7736-3179 08-1773-8473

สว.สส. พ.ต.ท. อรุณ สังข์เทพ 0-7736-3179 08-0645-8201

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ ช่วยบุญชู 0-7736-3179 08-9872-3435

สภ.พระแสง ท่ีอยู่ 369 หมู่ท่ี 1 ต ำบลอิปัน อ ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84210

โทรศัพท์กลำง 0-7736-9117  โทรสำร 0-7736-9434

สภ.เวียงสระ ท่ีอยู่ 364 หมู่ท่ี 8 ถนนบ้ำนส้อง - พระแสง ต ำบลเวียงสระ อ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84190

โทรศัพท์กลำง 0-7736-3179  โทรสำร 0-7736-3179



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ปัญญำ นิรัติมำนนท์ 0-7737-7114 06-353-64190

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ชำตรี ปำนด ำ 0-7737-7114 08-1753-8456

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมศักด์ิ หนูรอด 0-7737-7114 08-4333-1909

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ไกรฤกษ์. งำมศรีอ่อน 0-7737-7114 08-0489-2541

สวป. พ.ต.ต. ชัยยัน ชูเเก้ว 0-7737-7114 08-1367-7078

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เรวัตร สมบูรณ์ 0-7737-7114 08-9729-7159

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ฐสธน ปำนรอด 0-7737-7114 09-4595-2619

สว.สส. พ.ต.ต. เกียรติศักด์ิ ปำนเนียน 0-7737-7114 09-2435-8911

สว.ธร. พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ไตรเมศ 0-7737-7114 08-1968-5883

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ฐิติวัชร์ สุฐิติวนิช 0-7729-7759 08-1639-5435

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. อมร ชัยศิลป์ 0-7729-7759 08-1677-6778

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธนำเดช ย้วนบุญหลิม 0-7729-7759 08-1968-6415

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศรำวุฒิ โคกพูล 0-7729-7759 08-6682-0236

สวป. พ.ต.ต. กฤษฎำ ทองสกุล 0-7729-7759 09-3692-6514

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ แก้วก้ิม 0-7729-7759 08-1270-1098

สว.สส. พ.ต.ท. บุญฤทธ์ิ มุขวัฒน์ 0-7729-7759 08-7383-4210

สว.อก. พ.ต.ต. ชัยญำกรณ์ ศรีสัมฤทธ์ิ 0-7729-7759 09-1992-2424

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ศักด์ิสุรำษฎร์ ตลับนำค 0-7739-1061 08-1979-9208

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. อำนุภำพ จันดิถวงค์ 0-7739-1061 09-8016-1658

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. วิโรจน์ ย่ิงด ำนุ่น 0-7739-1061 08-1970-4688

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เลิศชำย ไชยชนะ 0-7739-1061 08-5472-7563

สวป. พ.ต.ท. วิทวัส เพ็ชรรักษ์ 0-7739-1061 09-2168-6161

สภ.เกำะพะงัน ท่ีอยู่ 13 หมู่ท่ี 2 ต ำบลเกำะพะงัน อ ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84280

โทรศัพท์กลำง 0-7737-7114          โทรสำร 0-7737-7114

สภ.ขุนทะเล ท่ีอยู่ 84/1 ถนน สุรำษฎร์ฯ - นำสำร ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84100

โทรศัพท์กลำง   0-7729-759    โทรสำร  0-7729-758

สภ.คีรีรัฐนิคม ท่ีอยู่ 211 หมู่ 1 ต ำบลท่ำขนอน  อ ำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84180

โทรศัพท์กลำง 0-7739-1061 โทรสำร 0-7739-1061



สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ปุณณภพ ไชยโย 0-7739-1061 08-9651-1965

สว.สส. พ.ต.ต. ไพโรจน์ พรหมนิล 0-7739-1061 08-1370-6682

สว.ธร. พ.ต.ท. เดโช เชำวลิต 0-7739-1061 08-9728-0799

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ศิรชัย เกิดศรี 0-7738-7111 08-1968-4488

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิเมฆ 0-7738-7111 08-1569-4746

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีระศักด์ิ บุษรำภรณ์ 0-7738-7111 08-1535-2133

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. พยงศักด์ิ เพชรรอบ 0-7738-7111 08-7885-9470

สวป. พ.ต.ต. ปรีชำ สมนุ่น 0-7738-7111 08-9589-9956

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ศุภลักษณ์ 0-7738-7111 08-6941-6202

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ลิขิต ชุมช่วย 0-7738-7111 06-2442-0265

สว.สส. พ.ต.ต. ธำนี ศรีนิล 0-7738-7111 08-9473-6606

สว.อก. พ.ต.ท. บัณฑิต จันทร์แสง 0-7738-7111 08-5343-9533

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ธงชนะ หำญกิตติกำญจนำ 0-7736-7120 08-1888-8275

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. เศรษฐกำญจน์ เชำวลิต 0-7736-7120 08-4395-6740

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองเฉิดฉำย 0-7736-7120 08-7268-7691

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. อดุลย์ อธิพันธ์วโรดม 0-7736-7120 08-7677-8895

สวป. พ.ต.ท. มงคล เพชรนิล 0-7736-7120 08-9651-1965

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณ ฐกร มีน่ิม 0-7736-7120 08-3171-5803

สว.สส. พ.ต.ท. กิตติพล ดวงศิริ 0-7736-7120 08-8229-5596

สว.อก. พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ คชเดช 0-7736-7120 08-9916-0436

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน (ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ชุติพล เขมำนุวงศ์ 0-7738-1388 08-6957-1431

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. ธิติมันต์ พงษ์ประเสริฐ์ 0-7738-1388 08-1251-5043

สภ.ชัยบุรี   ท่ีอยู่ 159 ม.1  ถนน 4037  ต ำบลชัยบุรี  อ ำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุรำษฎ์ธำนี  84350

สภ.เคียนซำ ท่ีอยู่ 115  หมู่ท่ี 1 ต ำบลเคียนซำ อ ำเภอเคียนซำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84260

โทรศัพท์กลำง 0-7738-7111  โทรสำร  0-7738-7162

โทรศัพท์กลำง 0-7736-7120  โทรสำร 0-7736-7120 

สภ.ท่ำชนะ ท่ีอยู่ 247  หมู่ท่ี 4  ต ำบลท่ำชนะ  อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84170 

โทรศัพท์กลำง  0-7783-1388 โทรสำร 0-7738-1388



รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพงษ์ ณ สงขลำ 0-7738-1388 09-0702-8185

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. เวทิศ ปำนชำตรี 0-7738-1388 08-0535-9191

สวป. พ.ต.ต. ไพริน รักบ ำรุง 0-7738-1388 08-1536-3126

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ฮำซัน ไกรทอง 0-7738-1388 08-9785-7322

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. กมล แคล้วพันธ์ 0-7738-1388 08-3592-4245

สว.สส. พ.ต.ต. ถวัลย์ สุขศิริ 0-7738-1388 09-5289-1122

สว.ธร. พ.ต.ท. ยงยุท จันคง 0-7738-1388 08-9876-1987

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน (ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ชำญยุทธ เรืองดิษฐ์ - 08-1738-3082

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. สมคิด ใหม่คง - 08-5888-1868

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สุวิทย์  พินิตภุชพงศ์ - 08-1396-3653

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. นิวัฒน์ คล้ำยดวง - 08-1968-4881

สวป. พ.ต.ท. สัญชัย ใจห้ำว - 08-1738-1474

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. มงคล มำกขนอน - 09-5648-8755

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ศุภวิชญ์ สมมะลวน - 08-5444-2246

สว.สส. พ.ต.ท. อนนภณ กฤชธรรมนนท์ - 09-6649-6599

สว.อก. พ.ต.ท.หญิง สุพีญำร์ ชูทอง - 09-3574-9941

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ปิยะพงษ์ บุญแก้ว 0-7744-3035 08-1892-0077

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. วิทยำ พิทักษ์ 0-7744-3035 08-1958-3391

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เลิศ โพธ์ิขวำง 0-7744-3035 08-1958-9900

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ศุภกฤต โสมรักข์ 0-7744-3035 09-9097-8890

สวป. พ.ต.ต. ธนธร ตันติศศิรัตน์ 0-7744-3035 08-6964-9153

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. ณรงศักด์ิ นำชัยเพ็ชร 0-7744-3035 09-9794-5056

สว.สส. พ.ต.ต. ธีรวิทย์ อินทรสุข 0-7744-3035 08-6963-8040

สว.อก. พ.ต.ท. อนุชิต มีพรมแก้ว 0-7744-3035 08-0537-1602

สภ.ท่ำชี  ท่ีอยู่  เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 2  ต ำบลน้ ำพุ  อ ำเภอบ้ำนนำสำร  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84120

โทรศัพท์กลำง  0-7734-8320     โทรสำร  0-7734-8117

สภ.บำงมะเด่ือ 88 หมู่ท่ี 1  ต ำบลบำงมะเด่ือ อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84130

โทรศัพท์กลำง 0-7744-3035   โทรสำร 0-7744-3035

สภ.บ้ำนนำเดิม ท่ีอยู่ 335  หมู่ท่ี 2  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอบ้ำนนำเดิม  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84240



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. วิทย์ทวี ภริตำนนท์ 0-7735-9113 08-6479-2232

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. สำคร ไชยวรรณ 0-7735-9113 08-1466-5391

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. สมพร เกิดกุล 0-7735-9113 08-2806-5233

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ชัยณรงค์ แก้วอยู่ 0-7735-9113 08-1831-7340

สวป. พ.ต.ต. ศุภกิจ อินคชสำร 0-7735-9113 08-0533-1833

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. จำรึก ชูแก้ว 0-7735-9113 08-5692-1219

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. เดโช คงสุข 0-7735-9113 08-4893-0787

สว.สส. พ.ต.ต. ภูมิดล ธีรกุล 0-7735-9113 08-9871-5808

สว.ธร. พ.ต.ท. ศรณรงค์ โคชะดำ 0-7735-9113 06-5607-1919

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. โชคชัย เนียลเซ็น - 08-6330-3828

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. ศุภชัย สังข์ประคอง - 08-9872-1503

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ก ำธร จันทร์ฉำย - 08-1079-7414

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. วิทวัธ เพชรแบน - 08-7885-8880

สวป. พ.ต.ท. เอกภพ วงศ์สวัสด์ิ - 08-9020-1191

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ ชุมศรี - 08-1914-8734

สว.สส. พ.ต.ต. สุธำ ทองปลอด - 08-6943-9762

สว.อก. พ.ต.ท. อติเทพ เรืองปลอด - 08-9474-2411

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ปิยวัฒน์ บัวขำว 0-7738-9570 08-6338-3959

รองผกก.(ป.) พ.ต.ท. โสภณ ศยำมล 0-7738-9570 08-1693-4800

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. เศกสันต์ บัณฑิตย์ 0-7738-9570 08-9740-9134

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ณรงค์ รักประทุม 0-7738-9570 08-9292-2804

สวป. พ.ต.ต. สุเมธ ศรีทอง 0-7738-9570 08-9730-1119

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. วรวรรธน์ วงศ์สวัสด์ิ 0-7738-9570 08-6743-6429

สภ.เสวียด ท่ีอยู่ 53 หมู่ท่ี 6  ถนนหลวงสำย 4262 ต ำบลเสวียด อ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84150

โทรศัพท์กลำง 0-7735-9113  โทรสำร  0-7735-9113

สภ.วิภำวดี 70 หมู่ท่ี 4  ต ำบลตะกุกเหนือ อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84370

โทรศัพท์กลำง 0-7729-2084 โทรสำร 0-7729-2091

โทรศัพท์กลำง 0-7738-9570  โทรสำร 0-7738-9570



สว.สส. พ.ต.ต. ศุภณัฐ นุรักษ์ 0-7738-9570 08-1085-1669

สว.อก. พ.ต.ท. รณรงค์ พูลสวัสด์ิ 0-7738-9570 08-9733-5310

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์  กระจะจ่ำง - 08-7627-6670

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. บริสุทธ์ิ เจริญรักษ์ - 08-1968-8561

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ มีรอสอ - 08-4746-9646

รอง ผกก.สส. พ.ต.ท. มำนะ คิดเหมำะ - 08-9871-1345

สวป. พ.ต.ต. บุญเรียง ชูช่วย - 08-9592-3905

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. วัทนำ จันทร์ส่ง - 08-7892-9969

สว.สส. พ.ต.ต. สุชำติ เพ็งชัย - 08-3641-5552

สว.อก. พ.ต.ต.หญิง ปิยะวรรณ เพชรแก้ว - 08-4695-9642

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน (ภำยใน) มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. เกรียงไกร ไกรแก้ว - 09-3620-4377

รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท. สัมพันธ์ จ่ันทอง - 09-8451-2331

รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท. พงษ์เกษม ธนวนิชนำม - 08-1894-9089

รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท. ธนวัฒน์ สุขคำตะ - 08-44501199

สวป. พ.ต.ต. สมศักด์ิ จุเส้ง - 06-2918-2541

สว.(สอบสวน) พ.ต.ต. ชิษณุพงศ์ บุญชูแก้ว - 08-4056-5678

สว.สส. พ.ต.ต. ชรินทร์ สำริมำ - 08-7274-6968

สว.ธร. พ.ต.ต. สิทธิโชค สำยชู - 08-9289-4717

ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. ปฏิภำณ ไชยรักษ์ 0-7745-4245 08-1789-3541

สวป. พ.ต.ท. อ ำนำจ ประพันธ์ 0-7745-4245 08-5999-3661

สว.สอบสวน พ.ต.ท. ชัยฤทธ์ิ ชูเสือหึง 0-7745-4245 08-6942-7657

สว.สส. พ.ต.ต. ณัฎฐพจน์ สุวรรณนวล 0-7745-4245 06-3593-9789

โทรศัพท์กลำง 0-7745-4245  โทรสำร 0-7745-4001

สภ.เขำนิพันธ์ ท่ีอยู่ 13 หมู่ 1  ต ำบลเขำนิพันธ์  อ ำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84190

โทรศัพท์กลำง 0-7730-1091  โทรสำร 0-7730-1100

สภ.เกำะเต่ำ  ท่ีอยู่ 56 หมู่ 3 ต ำบลเกำะเต่ำ  อ ำเภอเกำะพะงัน  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84360

โทรศัพท์กลำง  0-7745-6098    โทรสำร  0-7745-6098

สภ.โมถ่ำย  ท่ีอยู่ 121 หมู่ 2   ถนนทำงหลวงชนบท 3011  ต ำบลโมถ่ำย  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84110



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ นำมสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

สวญ. พ.ต.ท. วีระพันธ์ เก้ือรักษ์ - 08-9586-6999

สวป. พ.ต.ต. สุพรชัย บุญน ำ - 09-5949-1599

สว.(สอบสวน) พ.ต.ท. บัญชร วัฒนะปรีชำพงศ์ - 08-05269330

สว.สส. พ.ต.ต. วิจิตร สำมัญเมือง - 08-0886-0456

สภ.บำงสวรรค์ ท่ีอยู่ 200 หมู่ท่ี 2 ต ำบลบำงสวรรค์ อ ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84210

โทรศัพท์กลำง 0-7731-0840  โทรสำร  0-7731-0841


