ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง
โทรศัพท์กลาง 0-5421-7241, 0-5421-7243 โทรสารกลาง 0-5422-2044
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
30
31
1

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี
ผบก.
09-8271-8888
0-5422-7240
รอง ผบก.
พ.ต.อ. อนุชา อ่วมเจริ ญ
08-7927-2789
พ.ต.อ. สุ เทพ ฐาปนวรกุล
รอง ผบก.
08-1952-5335
พ.ต.อ. วีระวุธ ชัยชนะมงคล
รอง ผบก.
08-1626-5581
พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์
รอง ผบก.
08-1952-9765
พ.ต.อ. บุณยวัต เกิดกล่า
รอง ผบก.
08- 1961-7883
พ.ต.อ.ไพรัช คุม้ ล้วนล้อม
รอง ผบก.
09-1789-5953
พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม
รอง ผบก.
081-8848321
พ.ต.อ.บุญเทียม ฮาวบุญปั๋น
ผกก.ฝอ.
08-1881-6486
รอง ผกก.ฝอ.
พ.ต.ท.หญิงเพ็ญแข นันทฤทธิ์
08-5705-4282
พ.ต.ท.หญิงสายพรรณ ปัญญา
สว.ฯ(งป.กง.)
08-7182-2798
พ.ต.ท.หญิงอุรา คามาบุตร
สว.(ธร./กพ.)
08-9632-5544
0-5422-1158
พ.ต.ท. ประเสริ ฐ อยูย่ งค์
สว.(กบ.)
089-857-6689
0-5422-1226
พ.ต.ท.มนูญ
คาเป็ ง
สว.(วน.)
08-9853-5504
พ.ต.ต.เลข
ติคา
สว.(ปอ.)
084-040-8698
ร.ต.อ.สุรพงษ์ ขัดสี ใส
รอง สว.
08-6918-1548
ร.ต.อ.หญิงอัจจิมา แก้วสัก
รอง สว.
08-4611-4600
ร.ต.อ.หญิงเจิดจันทน์ ประจันเขตต์
รอง สว.
08-4986-5377
ร.ต.ท.หญิงเพ็ญพิชชา แก้วปิ นใจ
รอง สว.
08-5713-7514
พ.ต.ท.หญิงสุ พิน โกศลบัณฑิตกูล
สว.(ยศ)
08-6659-0068
054-221935
ร.ต.อ.หญิงอัจจนา ปันทะ
รอง สว.
08-6947-0888
ร.ต.ท.หญิง เอื้องพร พาณิ ชชอบ
รอง สว.
08-4175-9857
พ.ต.ท.หญิงแฉล้ม จันทร์ฉ่อง
สว.ฯ
08-6670-6956
ร.ต.อ.หญิงภัทรพร ป๊ อกคาอู๋
รอง สว.
08-1494-4596
ร.ต.อ.หญิงวลัยลักษณ์ สมนึก
รอง สว.
08-9998-6960
ร.ต.อ.หญิง จารุ รัตน์ ดวงฟู
รอง สว.
094-091-9365
ร.ต.ต.อภิชาติ
กันทะโฮ้ง
รอง สว.
08-6194-5749
(สภ.เสริ มงาม)
พ.ต.ท.หญิงชนัดดา บุญยฤทธิ์
สว.(ปส.)
08-1886-3459
ร.ต.ต.อพิสรณ์ อกผาย
รอง สว.(อก.)
08-4687-0992
054-221611
ร.ต.อ.หญิงสุ ดาทร เป็ นมูลยิ่ง
รอง สว.
09-8287-4152
054-221611
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ ลป.
054-225650
054-225650
ตร.ฯ สง.ผบก. ภ.จว.ลาปาง ( 054-227-240 )
ร.ต.อ.อรรถพร อ๊อดผูก
นว.ผบก.ฯ
08-6197-8839
08-6197-8839
ยศ ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

2
3.
4.

พ.ต.ต.รัตนเดช พิรุณสาร
ร.ต.ท.ทินรัตน์ หลานจินา
ร.ต.อ.หญิงติณณาสิ นี เพชรดี

กลุ่มงานสอบสวน ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง
โทร.0-5422-1955
ลาดับ
ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4
5
6

พ.ต.อ.ยงยุทธ ดาวรี
พ.ต.อ.เด่น ตันไชย
พ.ต.อ.สุ รชน นรพิมาน
ร.ต.อ.สุ ธี ธนาธรนิรันดร
ร.ต.อ.ศรศักดิ์ วรรณรักษ์
ร.ต.อ.กิตตินนั ท์ ขันทะวงค์

สวป.เขลางค์นคร
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.ธร.สภ.แม่เมาะ

ตาแหน่ง
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
ผกก.(สอบสวน)
รอง สว.ฯ
รอง สว.ฯ
รอง สว.ฯ

08-1817-7586
086-138-4161
084-378-7982

08-1817-7586
086-138-4161
084-378-7982

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
08-0120-0990
08-9435-4306
09-4730-3344
08-1024-4453
08-6181-0006
08-1914-2291

กองกากับการสื บสวน ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง
โทรศัพท์กลาง 0-54221588, 0-5421-7079 โทรสารกลาง 0-5422-2578
ลาดับ

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์
พ.ต.ท.อานุภาพ ชัยศิริ
พ.ต.ต.เจริ ญ ฝั้นธรรมครั้ง
พ.ต.ท.ปิ ยะราช ความเพียร
พ.ต.ท.เรวัฒน์ กันธายอด
พ.ต.ต. สุ พจน์ ไทยอ่อน
พ.ต.ต.ศรายุทธ พฤทธิ์ภคเศรษฐ์

พ.ต.ต.ทบทอง บุญ-หลง
ร.ต.อ.วาริ นทร์ วิลยั ราช
ร.ต.ท.หญิงดวงสมร เกียรตินิติกลุ
ร.ต.ท.หญิง กุณชิดา ปั ญญากลาง

ร.ต.ท.พัฒนพงษ์ ปันทะรส
ร.ต.ท..อดุลย์ อินปราบ
ร.ต.ท.ภาค พิจอมบุตร

ตาแหน่ง
ผกก.สส.
รอง ผกก.สส.
สว.กก.สส.
สว.อก.ฯ
สว.ฯ
สว.ฯ(191)
สว.ฯ
สว.ฯ
สว.ฯ
รอง สว.ธร.ฯ
รอง สว.ธร.ฯ
รอง สว.สส.ฯ
รอง สว.กก.สส.
รอง สวป.ฯ

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-1616-2146
08-5032-0302
08-1724-3827
08-1882-7638
08-9701-2468
08-9955-8566
08-8261-5864
08-0111-1357
09-7924-9828
08-4489-9769
08-4711-5657
08-1765-9821
08-1099-6195
08-0085-3295

สถานีตารวจภูธรเมืองลาปาง
โทรศัพท์กลาง 0-5422-1600, 0-5422-1589 โทรสารกลาง 0-5422-7288
ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

พ.ต.อ.ไกรสิ ทธิ พรหมปฏิมา
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรี จนั ทร์ตรา
พ.ต.ท.สมควร เกตุเทศ
พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท
พ.ต.ท.จิรัฏฐ์ จิรพัชรศิรพร
พ.ต.ท.สมศักดิ์ วงษ์ไชยแย้ม
พ.ต.ท.กายชาติ คาปันจักร์
พ.ต.ท.ประสิ ทธิ์ หล้าสมศรี
พ.ต.ต.พรวสันต์ คาปิ นโต
พ.ต.ท.ปรัชญา ทิศลา
พ.ต.ต.พิรชัช ปากเพรี ยว
พ.ต.ท.(ญ)อุทุมพร ปัญจรัตน์
พ.ต.ท.นวพล พงษ์ไพโรจน์
พ.ต.ท.สื บสกุล ขุนเพิ่ม
พ.ต.ท.ประภากร ทะชมภู
พ.ต.ท.กมล คิดอ่าน
พ.ต.ท.ไกรสร ไชยอินทร์
พ.ต.ท.สุ ชาติ ปิ ติปุณณโชติ
พ.ต.ต.วิเชียร ใจสันกลาง
พ.ต.ต.หญิง ชริ นทิพย์ หอมตระกูล
ร.ต.อ.วิจารณ์ คาอ่อง
ร.ต.อ.ณรงค์ อินตา
ร.ต.อ.ทรงวุฒิ เกตุวงค์
ร.ต.อ.ธนพูน เครื อยะ
ร.ต.อ.สุ ระเชษฐ์ สุ ริมา
ร.ต.อ.ธนานพ กระเสาร์
ร.ต.อ.จักรตุลย์ ทองกิ่ง
ร.ต.อ.หญิง สุ พาศรี จิโนเขียว
ร.ต.ท.หญิง นิติยา ขัดแก้ว
ร.ต.อ.ศิริเวช ใจแสนวงศ์
ร.ต.ท.หญิง นิติยา ขัดแก้ว
ร.ต.ท.เกียรติศกั ดิ์ พันธจักร์

ผกก.
รอง ผกก.ป
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.จร
รอง ผกก.สส.
สวป.
สวป.
สวป.
สวป.
สว.จร.
สว.สส.
สว.ธร.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน

062-3292632
089-9993507
086-4200623
081-7164380
088-2526893
087-2132534
081-7166120
081-6034343
081-9094864
055-2601505
081-4873333
091-8549954
089-7582858
0832069209
081-3792909
089-8381278
081-4009398
082-1866609
082-8964190
088-7685940
089-4611353
087-1865441
081-0261901
089-7594035
089-9561619
085-6525445
085-6539339
081-3866459
087-5549756
093-2545039
087-5549756
086-9146692

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

ร.ต.อ.ผัด ขันทะวงศ์
ร.ต.อ.โอภาส จุลพันธ์
ร.ต.อ.ธานี ตันจันทร์กลู
ร.ต.อ.เทพพิทกั ษ์ เกตุทอง
ร.ต.อ.ทรัพย์ ปองดอง
ร.ต.อ.ภัทรพงษ์ พิทกั ษ์นยั กุล
ร.ต.อ.วิโรจน์ โกสิ นทร์
ร.ต.อ.มนทัย เจริ ญรัตน์
ร.ต.ท.อานาจ สายเครื อปั น
ร.ต.อ.สมบัติ ขาพูล
ร.ต.อ.นภสร งามภักดีโสภา
ร.ต.ท.ศรศักดิ์ ใจโพธิ์
ร.ต.อ.สิ งห์ชยั วงค์ปินตา
ร.ต.อ.สุ มิตร ปิ งวัง
ร.ต.ท.ภัทรเทพ ภัทรวิรุฬห์
ร.ต.อ.หญิง นิติพร ตั้งตัว
ร.ต.อ.เกษม ธรรมใจกุล
ร.ต.ท.สมยุทธ ปิ งแก้ว
ร.ต.ท.ทองทิพย์ พรมเดช
ร.ต.อ.พงษ์พรรณ์ พิบูลย์รังษี
ร.ต.อ.โสพล คนการ
ร.ต.อ.หญิงฐิตารัตน์ พิสิทธิ์ วฒ
ุ ิกุล
ร.ต.อ.คุณาธิป ยอดแก้ว
ร.ต.อ.หญิง พรรณิ กา สุ จริ ต
ร.ต.อ.หญิง ชโลชา วะเท

รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.จร.
รอง สว.จร.
รอง สวป.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สวป.
รอง สว.ธร.
รอง สว.ธร.
รอง สว.กง.
รอง สว.กง.

086-2214697
081-5314844
085-6169829
080-8828470
084-8903753
086-1989364
089-7006252
081-1782546
086-1178415
088-2517259
081-4448094
084-6085043
089-9998338
081-1639826
091-3037623
091-7766405
081-9510237
085-7237333
087-1728728
082-1923599
087-1782546
085-6154463
091-8015312
081-1073515
083-5777460

สถานีตารวจภูธรเขลางค์นคร
โทรศัพท์กลาง 0-5420-9852 โทรสาร 0-5420-9853

ลาดับ
1
2
3
4
5

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา
พ.ต.ท.พิภพ ขัติฤกษ์
พ.ต.ท.พินิจ
เนตรปัญญา
พ.ต.ท.ทระนง ศรี คาวัง
พ.ต.ท.อานันท์ เข็มขา

ตาแหน่ง
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-6199-9239
081-993-7064
08-6913-4242
083-8611682
09-0317-8643

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

พ.ต.ต.รัตนเดช พิรุณสาร
พ.ต.ต.ประดิษฐ์ ถิ่นสอน
พ.ต.ท.ภิชณุ แก้วยอด
พ.ต.ต.สายันต์ หมอกฤทธิ์
พ.ต.ท.นภดล คุณรัตน์
ร.ต.อ.วิศิษฎ์ วงศ์วชิ ยั
ร.ต.อ.ประหยัด ฉายา
ร.ต.อ.อดุลย์ อกตัน
ร.ต.ท.วชิรวิทย์ รถน้อย
ร.ต.อ.ณัฐนันท์ คาสาร
ร.ต.อ.ณฐชนนท์ เพ็งสิ น
ร.ต.อ.มานพ มะโนริ
ร.ต.อ.สายัน มณี แก้ว
ร.ต.อ.อภิรักษ์ มีธรรม
ร.ต.ท.หญิง ชรัทดา ธัญหมอ
ร.ต.อ.กิตติภณ ลอยพระดวง
ร.ต.อ.ประสิ ทธิ ยอดเรื อน
ร.ต.ท.ปรี ชา ศรี ยอด
ร.ต.ท.สิ ทธิชยั มูลเมือง
ร.ต.ท.อามาตย์ วงศ์ทาเหลือง
ร.ต.ท.จักรี นาคยิม้

สถานีตารวจภูธรเกาะคา
โทรศัพท์กลาง 0-5428-1501, 0-5428-4833
ลาดับ
ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4
5
7
8
9
10

พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วนั
พ.ต.ท.อุทยั คาแสน
พ.ต.ท.วีระชาติ บ่อคา
พ.ต.ท.อัศวิน สู ติวงศ์
พ.ต.ต.เอกชัย คิดจักร
พ.ต.ต.มนตรี ดวงวะนา
พ.ต.ท.ปรัชญารัตน์ จาปา
พ.ต.ท.หญิงโสภา โนชัย
ร.ต.อ.สมบัติ พุม่ เพร็ ชร์ ษา

สวป.
สว.(สอบสวน)
สว.จร.
สว.สส.
สว.ธร.
รอง สว.ธร.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สวป./ช่วย จร.
รอง สวป./ช่วย จร.
รอง สวป./ช่วย จร.
รอง สว.จร.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.

ตาแหน่ง
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สว. สส.
สว.สอบสวน
สวป.
สว.ธร.
รอง สว.(สอบอสวน).

081-8177586
086-1860331
081-7244281
08-0500-8838
088-4068979
084-7400675
087-1793072
085-7105078
089-9982290
083-7649173
089-2645052
086-1869213
084-5315881
085-7213834
088-2663891
080-6963806
093-1328358
081-9609665
095-6752565
080-1211585
089-7585162

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-4608-4838
0-5428-1501
08-2895-9239
0-5428-1501
08-1884-9560
0-5428-1501
08-2612-0241
0-5428-1501
08-9888-5051
0-5428-1501
08-5546-9508
0-5428-1501
08-7113-6102
0-5428-1501
08-9850-6827
0-5428-1501
08-7173-1597
0-5428-1501

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ร.ต.อ.กันต์กวี มีธรรม
ร.ต.อ.สมชาย ปันทะนันท์
ร.ต.อ.ปรี ชา คาศรี ใจ
ร.ต.อ.อุทิศ ล้านสม
ร.ต.อ.วิชยั ปัจจากุล
ร.ต.อ.อดิเรก เนตรคายวง
ร.ต.อ.บุญเลิศ ปัญญา
ร.ต.ท.บุญธรรม สุ ขศิริสายศร
ร.ต.ท.เครื อพงษ์ชยั ขัตบุญเรื อง
ร.ต.อ.ธนาศักดิ์ ศรี แปงวงศ์
ร.ต.ท.นพดล ปันตา
ร.ต.ท.สมคิด สุ ภายะ

สถานีตารวจภูธรห้างฉัตร
โทรศัพท์กลาง 0-5426-9279, 0-5426-9280
ลาดับ
ยศ ชื่อ สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พ.ต.อ.สมพงษ์ ตั้งตัว
พ.ต.ท.ปรเมศร์ ตั้งจิตสมาธิ
พ.ต.ท.ณฐภัทร ผดุงการ
พ.ต.ท.สมบุญ ญาณะ
พ.ต.ท.เฉลิมวุฒิ แสงศรี เรื อง
พ.ต.ท. สุ วทิ ย์ ดีมีหาญ
พ.ต.ท.อารัมภ์ ไขปัญญา
พ.ต.ท.ผดุงศักดิ์ ไชยโย
ร.ต.อ.รุ่ งเรื องชัย อุปกาละ
ว่าที่ พ.ต.ต.สุ รชาติ หมื่นตาบุตร
ร.ต.อ.อรุ ณจิต สิ ทธิมา
ร.ต.อ.เกรี ยงไกร เมฆรัตนชัย
ร.ต.อ.อุดมทรัพย์ ยืนยัง่
ร.ต.อ.พลากร จิตพยัคฆ์
ร.ต.อ.เศวรัตน์ เรื อนปิ งวัง
ร.ต.อ.วรวิตร กาปิ มปา
ร.ต.ท.พันธ์ หม้อคามูล
ร.ต.อ.มานพ ชาริ นทร์

รอง สว.(สอบอสวน).
รอง สว.(สอบอสวน).
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.

ตาแหน่ง

ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.สอบสวน
สว.ธร.
สว(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส.

08-3325-5192
08-9956-7162
08-1950-2987
09-1854-5772
08-3620-6006
08-9559-3320
08-9558-6147
08-5694-7270
08-9853-3028
08-8814-4054
08-1366-0128
09-3280-1117

0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501
0-5428-1501

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน

084-8089571
095-5195465
084-5665935
089-5531464
084-6649469
082-1646836
083-5718298
087-9399825
081-7867208
087-9689169
086-9228554
081-8836421
086-1034989
065-4344514
0818855658
087-9689169
089-9988686
082-1941931

095-5195465

099-2704460
095-4473347

084-3728868

ช่วยราชการ

19
20
21
22
23
24

ร.ต.อ.เกียง ใจกันทา
ร.ต.อ.เสน่ห์ วงศ์ชยั
ร.ต.อ.สุ ทธิ ศกั ดิ์ มลิวรรณ
ร.ต.ท.มานัส ศรี ใจ
ร.ต.ท.ทินรัตน์ หลานจินา
ร.ต.ท.กานต์กนก กรรณิ การ์

รอง สว.สส.
รอง สว.ธร.
รอง สว.สส.
รอง สวป.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สวป.

สถานีตารวจภูธรแม่ทะ
โทรศัพท์กลาง 0-5428-9193 โทรสารกลาง 0-5428-9191
ลาดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

พ.ต.อ.หาญชัย รัตนกิจธรรม
พ.ต.ท.ประภาส อุบลศรี
พ.ต.ท.สงวน แสงคา
พ.ต.ท.นาวิน สิ ทธิเทียนชัย
พ.ต.ท.ถนัดชัย เครื อวัง
พ.ต.ต.ศิวจั น์ สิ ทธิปิติวจั น์
ร.ต.อ.อุดม มาเอ้ย
ร.ต.อ.โยธิน เทศศรี เมือง
พ.ต.ต.โสกิจ วรวงศ์
พ.ต.ท.จีระศักดิ์ กันอินทร์
ร.ต.อ.กนก จักรเทพวงศ์
ร.ต.อ.วัขรชน เปี ยงชมภู รอง
ร.ต.ท.ประวิตร ขาววรรณ
ร.ต.อ.ธี รพงศ์ พลติ๊บ
ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ เครื อเป็ ง
ร.ต.ต.เกษม เทพอินทร์
ร.ต.ต.อุดร เกียรตินนั ท์
ร.ต.ต.กษิดิศ แสนสุ วรรณ
ร.ต.ต.ภาณุพนั ธ์ ปัญญา
พ.ต.ท.ณรงค์ หนองเหล็ก
ร.ต.อ.เอกสิ ทธิ์ นันตาสื บ
ร.ต.ต.สุ พฒั ชัย ขันนาแล
ร.ต.ต.สิ งห์แก้ว มูลฟู
ร.ต.ท.หญิง ญาณิ ศา ดอนสมจิตร

ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบสวน
รอง ผกก.สอบสวน
สว.สอบสวน
รอง สว.สอบสวน
รอง สว.สอบสวน
สว.สวป
สว.อก.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.ธร.

083-1538992
085-7234921
093-1360205
081-7240894
086-1384161
091-4955333

054-339316

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-1833-0335
08-1961-1600
08-6193-4594
081-883-3067
093-132-0123
061-291-5469
087-575-6472
082-762-5953
089-851-7648
081-706-4167
086-187-0372
084-617-5585
080-677-8692
093-135-4352
081-765-8306
081-680-9033
080-849-5894
081-765-2327
082-894-8115
062-259-8955
085-039-6011
081-473-0037
081-885-6961
088-261-4032

สถานีตารวจภูธรแม่เมาะ
โทรศัพท์กลาง 0-5425-6191, 0-5426-6153 โทรสารกลาง 0-5426-6153

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
17
18
19
20
21
22

ยศ ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

พ.ต.อ. พิศุปกรณ์ น้อยปักษา
พ.ต.ท.สมศักดิ์ ขันชัยทิศ
พ.ต.ท.ชัชชัย บรรหารนุกลู กิจ
พ.ต.ท. ยงศักดิ์ มาวงษ์
พ.ต.ท.วรพจน์ แสงเมือง
พ.ต.ต.คเน เนตรกูล
พ.ต.ท.เสน่ห์ สมบูรณ์
ร.ต.ท.สราญชีพ โนนดา
พ.ต.ท.ดวงเด็ด กันทะคา
ร.ต.อ.ธีระพงษ์ สุ มา
ร.ต.อ.สุ ภทั รชัย นันต๊ะภาพ
ร.ต.ท.ไพรฤทธิ์ จิตใหญ่

ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สอบสวน
สว.อก.
รอง สว.(สอบสวน)
สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
08-9858-7653
086-911-6923
086-114-7878
088-252-7198
08-1680-3717
08-1289-6902
09-7918-0647
08-4042-3063
08-6924-0295
08-1884-7739
08-9429-3154
08-5863-2813

พ.ต.ต.ประวิทย์ วงค์โขง
ร.ต.ท.สามารถ ปิ งแก้ว
ร.ต.ท.แสงทัย วังสะปัญญา
ร.ต.ท.สุ ทิน แลกันทะ

สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.

086-672-3779
08-9851-5038
08-1885-0506
08-1765-4618

สถานีตารวจภูธรแจ้ห่ม
โทรศัพท์กลาง 0-5427-1191 โทรสารกลาง 0-5427-1252

ลาดั
บ
1
2
3
4
5
6
7

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.นพดล ใบเรื อ
พ.ต.ท.มนตรี ภูริปัญญาวรกุล
พ.ต.ท.ทวีโชค นนทรา
พ.ต.ท.นครศักดิ์ ชัยชนะวงศ์
พ.ต.ท. มงคล ดีพฒั นกุล
พ.ต.ท.สายัณห์ นึกเร็ ว
พ.ต.ท. สิ ปปกราณ ทิศธรรม

ตาแหน่ง
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08 1989 6623
054 271 252
08 3320 9495
054 271 252
08 2295 2595
054 271 252
08 1746 1312
054 271 252
081 765 2292
054 271 252
08 1288 2816
054 271 252
08 4609 3173
054 271 252

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

พ.ต.ท.หญิง บัวหวาน ระวานนท์
พ.ต.ท.ทวี หมุดดี
พ.ต.ต.บวร ธิตะ๊
ร.ต.อ.ยน เตชะลือ
ร.ต.อ.สุ ทศ เป็ นแผ่น
ร.ต.อ.พูลชัย ไม่เสื่ อมสุ ข
ร.ต.อ.สุ เทพ แสนปัญญา
ร.ต.อ.ถวิล สุ มา
ร.ต.อ.ไตรวิชญ์ พิชิตเมธากุล
ร.ต.อ.อนุชิต จันเลน
ร.ต.อ.สมัคร พุทธวงค์
ร.ต.อ.อนิรุต เซมา
ร.ต.ท.ธี รศักดิ์ สรรเสริ ญ
ร.ต.ท.ไกรวิชญ์ บุญโนนแต้
ร.ต.ท.พัทธนันท์ ใจหาญ

สว.ธร.
สว.(สอบสวน)
สว.สส.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.อก.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สวป.

09 3140 0201
08 9950 3581
08 5615 2235
08 7172 7087
08 6918 3556
08 6050 2914
08 0792 9032
08 7994 4897
08 4369 9998
08 1746 4945
09 2709 3874
08 3576 0640
08 4378 2353
08 7039 2991
06 2467 2097

054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252
054 271 252

สถานีตารวจภูธรงาว
โทรศัพท์กลาง 0-5426-1249, 0-5426-1254 โทรสาร 0-5426-1567

ลาดับ

ยศ ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล
พ.ต.ท.พิพฒั น์ นาระเดช
พ.ต.ท.มนตรี แก้วสุ ริยะ
พ.ต.ท. ปิ ยะราช ความเพียร
ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ปานคา
ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา
พ.ต.ท.สงกรานต์ ธิป้อ
พ.ต.ต.สรชัย ใจหมั้น

ผกก.สภ.งาว
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.สส.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
สวป.
สว.ธร.

9
10
12
13

พ.ต.ต.วรพิมพ์ อ่อนกัน
ร.ต.อ.เปี่ ยมศักดิ์ นิลเขียว
ร.ต.อ.ศุภชัย กันทะวงค์
ร.ต.อ.สายัน มณี แก้ว

สว.(สอบสวน)ฯ
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)

14

ร.ต.อ.สุ ทศ เป็ นแผ่น

รอง สว.(สอบสวน)

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-1960-4999
054-261249
08-9999-9620
087-884-6588
08-1882-7638
ช่วยฯ ภ.จว.
081-446-0707
084-142-0972
089-264-7575
086-8653553
ช่วยฯ สภ.สบ
ปราบ
081-6089768
081-7162145
085-7194238
084-5315881
ช่วยฯ สภ.เข
ลางค์ฯ
086-9183556
ช่วยฯ สภ.แจ้

ห่ม
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ร.ต.อ.กิตติพงศ์ บรรจง
ร.ต.อ.พชร มานะกิจ
ร.ต.อ.อนันต์ ถูกใจ
ร.ต.อ.สมภพ บุญตันบุตร
ร.ต.อ.รัฐพล ใจวัง
ร.ต.อ.สมเกียรติ กุศลส่ ง
ร.ต.ท.ทนงศักดิ์ ไกลถิ่น
ร.ต.ท.ชัยทัต ราชลา
ร.ต.ท.หญิงผ่องศรี สิ ทธิ

รอง สวป.ฯ
รอง สวป.ฯ
รอง สว.สส.ฯ
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.จร.
รอง สว.ธร.

089-8516160
087-1858932
090-1187703
081-029-5719
080-120-7099
084-485-1628,
089-263-3576,
089-969-1502
082-186-7072

ช่วยฯ ภ.จว.

สถานีตารวจภูธรสบปราบ
โทรศัพท์ กลาง 0-5429-6251, 0-5429-6453

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.ณรงค์ แสวงธีรกูล
พ.ต.ท.ภูชิชย์ ตรี ยมั ปราย
พ.ต.ท.ธวัชชัย รักษ์เตียสกุล
พ.ต.ท.ภาณุ พนั ธ์ กันทวงศ์
พ.ต.ท.ชุมพร ธุ ระกิจ
พ.ต.ท.เมธี ยัง่ ยืน
ร.ต.อ.ศุภกฤต วิเชียร
พ.ต.ท. พฤตินยั ไชยวรรณ์
ร.ต.อ.อภัย ภูมิคอนสาร
ร.ต.อ.ภัณฑารักษ์ เครื อวงศ์
ร.ต.อ.นิคม คันธวงศ์
ร.ต.ท.มิตร ตุย้ หนิ้ว
ร.ต.อ.ชัชพิมุข สู ตรเลข
ร.ต.อ.ไกรสิ งห์ วังนัยกูล
ร.ต.อ.วันชัย หลวงอินทร์
พ.ต.ท.สังเวียน ไชยเมืองชื่น
ร.ต.อ.สมศักดิ์ เครื อวงศ์
ร.ต.ท.อัศวิน ริ นฟอง
ร.ต.ท.ประจวบ สระทองจันทร์
พ.ต.ท.หญิงชนัดดา บุญยฤทธิ์

ตาแหน่ง
ผกก.สภ.สบปราบ
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
สว.ธร.

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
081-845-4893
081-785-7718
097-969-4316
081-885-9386
081-187-0575
081-171-8690
086-117-9889
080-084-5271
093-130-9273
089-999-8125
089-757-7989
088-418-4356
084-542-3372
084-687-9843
089-855-4407
092-103-3155
086-190-0854
080-676-2035
081-971-1505
081-886-3459

สถานีตารวจภูธรเสริมงาม
โทรศัพท์ กลาง 0-5428-6119, 0-5428-6023

ลาดับ

ยศ ชื่อ สกุล

1
2
3
4
5

พ.ต.อ.สุ เมธ ก้อนคา
พ.ต.ท.ชาครรัตน์ สายปัญญา
พ.ต.ท.สุ เทพ ม่วงใหม่
พ.ต.ท.อาจหาญ ทุ่งเก้า
พ.ต.ท.วรพจน์ แสงเมือง

6
7
8
9
10
11
12

พ.ต.ท.ไพฑูรย์ จุม้ ฝน
พ.ต.ท.สมาน มหาวัน
พ.ต.ท.อิศราวุธ เต็มสวัสดิ์
ร.ต.ท.หาญ แก้วศิริ
ร.ต.อ.มนัส ใจวัน
ร.ต.ต.วรวุฒิ ตาวงค์
ร.ต.ท.วีระฤทธิ์ พวยพุง้

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
ผกก.
091-487-7884
รอง ผกก.ป.
081-387-5223
รอง ผกก.สส.
089-853-5710
รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1883-4714
รอง ผกก.(สอบสวน) 098-814-7963
ช่วย สภ.เสริ ม
งาม
สวป.
086-587-8393
สว.ธร.
081-960-8384
สว.สส.
095-395-9545
รอง สว.(สอบฯ)
08-3948-4791
รอง สว. (สอบฯ)
085-075-9375
รอง สวป.
08-9850-5227
รอง สวป.
083-766-3553

สถานีตารวจภูธรเถิน
โทรศัพท์ กลาง 0-5429-1602 โทรสารกลาง 0-5429-1601

ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พ.ต.อ.กนิษฐ ประสานสุ ข
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รุ่ งรักษา
พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ แสงศรี จนั ทร์
พ.ต.ท.สธน วงสกุล
พ.ต.ท.สมเพชร อาวรณ์
พ.ต.ต.เสถียร พันธริ ยเสถียร
ร.ต.อ.ภาคภูมิ วงศ์ชยั
ร.ต.อ.อุดม ตาใจ
พ.ต.ต.ทองพูน โพธิ์ นาค
ร.ต.อ.นิมิตร ศิรินวล
ร.ต.อ.สมควร เครื อคา

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
ผกก.
08-1960-7182
รอง ผกก.ป.
081-6815365
รอง ผกก.สส.
06-2025-5255
รอง ผกก.(สอบสวน) 09-3145-1939
รอง ผกก.(สอบสวน) 062-0255255
สว.สอบสวน
08-4577-8844
รอง สว.(สอบสวน) 08-6911-3233
รอง สว.(สอบสวน) 08-6179-5497
สวป.
08-7191-2990
รอง สวป.
08-9632-4323
รอง สวป.
08-7192-7518

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ร.ต.อ.ธณัช สลีวงศ์
ร.ต.อ.เสษฐวุฒิ ศรี แดง
ร.ต.อ.ชุติเทพ วงศ์ฉายา
ร.ต.อ.สัญญา พงษ์พนั ธ์
ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ อภัยศรี
พ.ต.ท.สี หศิษฎ์ รัตนพงศ์บวร
ร.ต.อ.สมส่ วน ตรัสสุ ภาพ
ร.ต.อ.บุญชอบ มีนาค
พ.ต.ต.ทบทอง บุญ-หลง
ร.ต.อ.หญิงศิริพรรณ ราชาตัน

รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
สว.ธร.
รอง สว.ธร.

08-1046-3595
086-1941711
08-1890-3766
08-9838-5129
086-1865952
089-8363403
08-9998-9432
08-4808-0345
08-0111-1357
08-9633-3936

สถานีตารวจภูธรแม่ พริก
โทรศัพท์ กลาง 0-5429-9178 โทรสารกลาง 0-5429-9251
ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ

พ.ต.อ.ธาตรี กุลวัฒน์
พ.ต.ท.จรัล คาปา
พ.ต.ท.วิศิษฎ์ แดนโพธิ์
ร.ต.อ.นิคม ธรรมวงศ์ษา
ร.ต.อ.พอผล เครื อสายใจ
ร.ต.อ.สมเกียรติ สุ วรรณประสงค์
ร.ต.อ.ศรชัย บุพพะกสิ กร
ร.ต.อ.สมบัติ ขาพูล

ผกก.สภ.แม่พริ ก
รอง ผกก.ป.
สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.

08-1883-7142
08-1881-9966
09-8829-5392
08-1033-7363
08-1960-5183
09-5764-7643
08-7181-4114
08-6114-1598

ร.ต.ท.เอกพงษ์ สายวงศ์เปี้ ย
พ.ต.ท.ชัยทอง คาอ้าย
พ.ต.ท.สมคิด กิตติกาจ
ร.ต.อ.สมบูรณ์ ธิจริ ยา
ร.ต.อ.เดชา ไชยสงคราม
ร.ต.ท.โสภณ โกจ่อละ
พ.ต.ท.อนุพงษ์ อิ่มใจ
พ.ต.ท.ธงชัย สุ ยะรังกา
ร.ต.อ.นฤตน์ เครื อน้อย
ร.ต.อ.วรากร สิ ทธิ
พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ วุฒิศกั ดิ์สกุล
ร.ต.อ.สุ ระชัย กันทะเครื อ

รอง สวป.
รอง ผกก.สส.
สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
สว.อก.
รอง สว.ธร.

08-9264-1333
08-1386-0709
06-3298-7491
09-3220-0739
08-1289-9140
09-3130-7202
06-2308-1521
08-5035-3545
09-3281-8008
06-1350-6812
08-1764-4255
08-7635-5198

ที่ทางาน

0-5420-9869

ช่วยราชการ
สภ.เมืองลาปาง

ช่วยราชการ ภ.5

สถานีตารวจภูธรวังเหนือ
โทรศัพท์กลาง 0-5427-9078

ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

พ.ต.อ.อภิรักษ์ นักไร่
พ.ต.ท. ภิรมย์ สุ ทา
พ.ต.ท.ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า
พ.ต.ท.สราวุธ จันมะโน
พ.ต.ท.เกษม การิ ยา
พ.ต.ท.สมโพธิ์ สอิ้งแก้ว
พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตันคาปวน
พ.ต.ท.กัมปนนท์ แก้วโมลา
ร.ต.อ.ศักดา หลวงภา
ร.ต.อ.สุ ชาติ วงค์ประกาย
ร.ต.อ.สุ ทศั น์ เขตกัน
ร.ต.อ.อุเทน ศรี จินดา
ร.ต.อ.สรรค์ ปัญญา
ร.ต.อ.พิจิตร ใจซื่อ
ร.ต.อ.อนันท์ วงค์ชยั
ร.ต.อ.บุญเรื อง อุปทอง
ร.ต.อ.กรทักษ์ อินแถลง
ร.ต.อ.วิโรจน์ โครงกาพย์
ร.ต.อ.ปัญญา ตาคา
ร.ต.อ.สุ วจิ กั ขณ์ อินทรกุลไชย
พ.ต.อ.อภิรักษ์ นักไร่

20

ตาแหน่ง
ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)
รอง ผกก.(สอบสวน)
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.สส.
รอง สว.อก.
ผกก.

สถานีตารวจภูธรเมืองปาน
โทรศัพท์กลาง 0-5427-6122,0-5427-6121 โทรสาร 0-5427-6122
ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
1
2
3
4

พ.ต.อ.สิ ทธิ ศกั ดิ์ สิ งห์ทองลา
พ.ต.ท.เสวก
ชูศรี
พ.ต.ท.วชิรศักดิ์ ศรี ประสม
พ.ต.ท.สุ ประดิษฐ์ จรนามล

ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.(สอบสวน)

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-7711-7145
08-1952-5187
08-3763-3336
08-1993-2844
08-2897-3547
08-1883-6037
081-993-6540
08-1883-6037
08-1845-7813
08-3093-3128
08-7192-3029
08-4739-8402
08-7190-0741
08-1884-5386
09-1301-8212
08-0074-9734
08-7301-8352
08-7100-5266
08-9997-1731
08-1734-1751
08-7711-7145

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-4488-4939
054-276120
08-6924-4429
084-3636366
081-4721031

5
6

พ.ต.ท.สุ ภาพ
พ.ต.ท.ทวี

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พ.ต.ท.ณัฐพจน์
พ.ต.ต.สงคราม
ร.ต.อ.จักรพันธุ์
ร.ต.อ.เฉลิม
ร.ต.อ.สิ ทธิโชค
ร.ต.อ.สมยศ
ร.ต.อ.ศักดิ์
ร.ต.อ.บุญยิง่
ร.ต.ท.สง่า
ร.ต.ท.สมชาย
ร.ต.ท.อานวย
ร.ต.ท.ปรี ชา
ร.ต.ต.ประทาน

คาภูยศ
หมุดดี
คาชมภู
ทะตัน
อินปรา
ญานะ
ทาว่อง
สารสมจริ ง
หน้าผ่อง
รัตนศักดิ์สิทธิ์
อุ่นคามี
แววเสี ยง
คาแสน
อินทร์ จกั ร์
สวยงาม

รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)ช่วย
ราชการ
สว.สส.
สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.

098-5653978
089-9503581
089-9995625
083-5642261
089-8504002
089-8545756
086-1926779
084-9486699
086-0966772
086-9118656
087-9907365
089-9563295
081-1807719
086-1818725
087-1947397

สถานีตารวจภูธรทุ่งฝาย
โทรศัพท์กลาง 0-5482-5592

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.ณัฐญ์วสุ ภ์ แสงณิ รัฒศัย
พ.ต.ท.ประสงค์ ศิลปวานิชย์
พ.ต.ท.สันติ แก้วอินต๊ะ
พ.ต.ท.พิพฒั น์ ปภุสสโร
พ.ต.ท.พงศ์นิรันดร์ เจริ ญคา
พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ปั้ นมูล
พ.ต.ต.รัชพล การเร็ ว
ร.ต.อ.บุญญฤทธิ์ หมุดดี
ร.ต.อ.ประพันธ์ สี ติวนั
ร.ต.อ.วิโรจน์ แสงเอี่ยม
ร.ต.อ.ประสิ ทธิ์ พุทธิ มา
ร.ต.อ.สมคิด สุ ต๋า
ร.ต.ท.กล้าหาญ ปาโกวงศ์
ร.ต.ท.สุ ริยน ชมพูราช

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ผกก.
061-5477447
รอง ผกก.ป.
081-9620-995
รอง ผกก.สส.
08-1111-2945
รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1778-2472
สว.สอบสวน
08-1532-5932
สวป.
087-194-0212
สว.สส
088-405-6861
รอง สว.สอบสวน
081-784-2195
รอง สว.สส
087-186-3765
รอง สว.สอบสวน
093-830-3820
รอง สวป.
089-852-0937
รอง สว.สส.
086-194-7050
รอง สวป.
081-530-6236
รอง สวป.
083-322-0257

15
16
17
18

ร.ต.ท.นิเวศน์ ฉัตรสกุลทอง
ร.ต.ท.สุ ชาติ เรื อนวงศ์
พ.ต.ท.หญิงแฉล้ม จันทร์ ฉ่อง
ร.ต.ท.หญิงนิชรา ศรี พรหม

รอง สวป.
รอง สวป.
สว.อก.
รอง สว.อก.

087-175-4778
081-620-3869
08-7182-0909
08-6911-1711

สถานีตารวจภูธรบ้านเสด็จ
โทรศัพท์กลาง 0-5434-2669, 0-5434-2670 โทรสาร 0-5424-7431

ลาดั
บ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ยศ ชื่อ สกุล
พ.ต.อ.สมพงษ์ บุญมาประเสริ ฐ
พ.ต.ท.ปริ ญญา ชัยเววา
พ.ต.ท.วีระ
คมสัน
พ.ต.ท.มงคล วงภูธร
พ.ต.ท.บรรจง เรื องสุ ข
พ.ต.ท.สมฤทธิ์ วุฒิ
พ.ต.ท.สุ ดชาย สุ นนั ต๊ะ
พ.ต.ท.หญิงศิริพรรณ อัศวินวงศ์
ร.ต.อ.ประสงค์ ลาปน
ร.ต.อ.ธิณกร ใบยา
ร.ต.อ.สุ รพงษ์ ขัดสี ใส
ร.ต.อ.สมพงศ์ ศรี คาวัง
ร.ต.ท.สุ พจน์ ลาภมาก
ร.ต.อ.วสันต์ มณี กาศ
ร.ต.ท.จรัญ คฤหัส
ร.ต.ท.พงศธร ถนอม
ร.ต.อ.หญิง ชโลชา วะเท

ตาแหน่ง
ผกก.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สอบฯ
รอง ผกก.สอบฯ
สวป.
สว.สส.
สว.อก.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สว.สอบฯ
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สวป.
รอง สว.สส.
รอง สว.ธร.

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
081-386-6047
08-9700-8935
08-1724-7581
08-7191-3399
08-9554-3358
08-0856-5799
08-6911-3551
08-3567-5775
08-1179-6314
(สื บสวน)
06-4226-1419
09-0330-9998
ช่วยภ.จว.ลป.
09-5692-3412
08-4365-5722
09-5692-3412
ช่วยแม่เมาะ
06-3114-5727
09-1853-0737
08-3577-7460
ช่วยเมือง
ลาปาง

สถานีตารวจภูธรบ้านเอื้อม
โทรศัพท์กลาง 0-5482-1331
ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4

พ.ต.อ.รัฐการ สุ รงคบพิตร
พ.ต.ท.เมฆ ชนะดัง
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ กังวาลไกล
พ.ต.ท.สันติ จันทร์ ศกั ดิ์

ตาแหน่ง

ผกก.
รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบฯ(หน.)

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ

ที่ทางาน

08-1993-3040
08-1882-2984
08-8547-1920
09-3159-9344

054-209809
054-209809
054-209809
054-209809

5
6
7
8
9
10
11
12

พ.ต.ท.นฤพล รอดวิเศษ
พ.ต.ต.อาชันธ์ นันตะกูล
พ.ต.ต.บรรชร เกตุเทียน
พ.ต.ท.อภิชาต แรงสิ งห์
ร.ต.อ.เสนาะ คาภีรพันธ์
ร.ต.อ.โกศล วงศ์รินทร์
ร.ต.อ.คณิ ศร ตาเมืองมูล
ร.ต.ท.สุ ทศั น์ ขัติยะราช

สว.สส.ฯ
สวป.
สว.อก.ฯ
รอง ผกก.สอบสวน

รอง สว.สอบสวน

รอง สวป.
รอง สวป.
รอง สวป.

09-53921413
09-53921413
08-7190-1771
08-1764-6094
08-2893-7439
08-96334456
08-6910-4436
08-18844233

054-209809
054-209809
054-209809
054-209809
054-209809
054-209809
054-209809
054-209809

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ

ที่ทางาน

สถานีตารวจภูธรเวียงมอก
โทรศัพท์กลาง 0-5424-1514, 0-5424-1701
ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พ.ต.อ.พงศกร รัศมีโรจน์สกุล
พ.ต.ท.ถนอม นาทิเลศ
พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม
พ.ต.ท.ปิ ติพงศ์ บ้านคุม้
พ.ต.ท.สมนึก เปี้ ยสาย
พ.ต.ท.สุ พรรณ หอมนาน
พ.ต.ท.นัทธพล ศรี คาสุ ข
พ.ต.ท.พิชณุ แก้วยอด
ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์
ร.ต.อ.บุญช่วย หล้ามณี

ตาแหน่ง
ผกก.สภ.เวียงมอก

รอง ผกก.ป.
รอง ผกก.สส.
รอง ผกก.สอบฯ(หน.)
รอง ผกก.สอบสวน

สวป.
สว.สสฯ
สว.ธรฯ
รอง สว.สอบสวน
รอง สว.สอบสวน

สถานีตารวจภูธรเมืองยาว
โทรศัพท์กลาง 0-5434-3529 โทรสาร 054-343-529
ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
1
2
3
4
5

พ.ต.ท.จีระเดช จันทร์ อ่อน
พ.ต.ท.วิเชียร ประมูลสิ น
พ.ต.ท.เกรี ยงไกร รัตนะ
ร.ต.อ.นิคม กันทะวงศ์
ร.ต.อ.เศวตรัตน์ เรื อนปิ งวัง

สว.สภ.เมืองยาว
สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)

08-7727-2844
09-0753-3117
08-1287-5984
08-9851-2280
08-98515966
08-1783-9969
08-1386-3831
09-3225-8830

054-241514
054-241514
054-241514

08-8547-1920
08-1035-2458

054-241514
ช่วยฯ สภ.เข
ลางค์

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
08-1885-9796
09-1143-3572
08-9851-7819
08-1163-5601
08-1885-5658

054-241514

054-241514
054-241514
054-241514
ช่วยฯ สภ.เข
ลางค์

ที่ทางาน
054-343-529
054-343529
054-343529
054-343529
ช่วยราชการสภ.
เมืองแพร่

6
7
8

ร.ต.อ.วีระพงษ์ ทาสุ ภา
ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ ก้อนทอง
ร.ต.อ.ศุภกิตติ ขันคาตั้ง

สถานีตารวจภูธรร่ องเคาะ
โทรศัพท์ กลาง 0-5483-4128, 0-5483-4150
ลาดับ
ยศ ชื่อ สกุล
1
2
3
4
5
6
7

พ.ต.ท.สมจิตต์ มะทะ
ว่าที่ พ.ต.ต.ขจรศักดิ์ พงษ์ทิตย์
ร.ต.อ.จีระศักดิ์ ชัยมงคล
ร.ต.อ.รังสรรค์ ศิริธรารังสรรค์
ร.ต.อ.นิวตั ิ สิ งห์สุธี
ร.ต.อ.พีรภาส ใยสาลี
ร.ต.อ.ภาสวร บุญเตี่ยม

รอง สวป.ฯ
รอง สวป.ฯ
รอง สวป.ฯ

ตาแหน่ง
สว.
สว.สอบสวน
รอง สวป.
รอง สว.สอบสวน
รอง สว.สอบสวน
รอง สวป.
รอง สว.สส. ปฏิบตั ิ
หน้าที่งานสอบสวน

สถานีตารวจภูธรแจ้ซอ้ น
26
โทรศัพท์กลาง 0-5426-3232 โทรสารกลาง 0-5426-3233
ลาดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7

พ.ต.ท.พิศิษฐ์ ศรี จนั ทร์
พ.ต.ท.วิสิทธิ์ แลวฤทธิ์
ร.ต.อ.สนธยา ปัฐวี
ร.ต.อ.สมบัติ หาญเหรี ยญทอง
ร.ต.อ.นิยม วงค์ครองศักดิ์
ร.ต.อ.สมชัย ป้ องกัน
ร.ต.อ.กรรชัย ภูเขียว

สว.
สว.สอบฯ
รอง สว.สอบฯ
รอง สวป.
รอง สว.สอบฯ

รอง สวป.
รอง สวป.

09-3279-1969
09-1069-9074
08-1746-5514

054-343529
054-343529
054-343529

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
08-1950-3398
054-010106
09-7928-9091
08- 1678-0572
08-4396-9114
08-1960-8652
08-6047-9182
08-1163-1096

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
081-960-0049
08-9997-4491
081-387-5382
081-886-1621
089-854-9816

088-4805032
086-180-9615

