
                              ต ารวจภูธรจงัหวดัล าปาง         
โทรศพัทก์ลาง  0-5421-7241, 0-5421-7243   โทรสารกลาง  0-5422-2044                                                                                                                        

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 

1 พล.ต.ต.นิยม        ดว้งสี ผบก. 09-8271-8888 0-5422-7240 
2 พ.ต.อ. อนุชา        อ่วมเจริญ รอง ผบก. 08-7927-2789  

3 พ.ต.อ. สุเทพ        ฐาปนวรกลุ รอง ผบก.  08-1952-5335  

4 พ.ต.อ. วีระวธุ      ชยัชนะมงคล รอง ผบก. 08-1626-5581  

5 พ.ต.อ.ยทุธนา       แก่นจนัทร์ รอง ผบก. 08-1952-9765  

6 พ.ต.อ. บุณยวตั   เกิดกล ่า รอง ผบก. 08- 1961-7883  

7 พ.ต.อ.ไพรัช        คุม้ลว้นลอ้ม รอง ผบก. 09-1789-5953  

8 พ.ต.อ.กฤษดา   พนัธ์เกษม รอง ผบก. 081-8848321  

9 พ.ต.อ.บุญเทียม    ฮาวบุญป๋ัน  ผกก.ฝอ. 08-1881-6486   

10 พ.ต.ท.หญิงเพญ็แข  นนัทฤทธ์ิ  รอง ผกก.ฝอ. 08-5705-4282  

11 พ.ต.ท.หญิงสายพรรณ  ปัญญา สว.ฯ(งป.กง.)  08-7182-2798   
12  พ.ต.ท.หญิงอุรา  ค ามาบุตร  สว.(ธร./กพ.)     08-9632-5544  0-5422-1158 
13 พ.ต.ท. ประเสริฐ    อยูย่งค ์   สว.(กบ.) 089-857-6689  0-5422-1226 
14 พ.ต.ท.มนูญ           ค  าเป็ง   สว.(วน.) 08-9853-5504   
15 พ.ต.ต.เลข             ติค  า   สว.(ปอ.) 084-040-8698    
16 ร.ต.อ.สุรพงษ ์        ขดัสีใส  รอง สว. 08-6918-1548   
17 ร.ต.อ.หญิงอจัจิมา  แกว้สกั  รอง สว. 08-4611-4600  
18  ร.ต.อ.หญิงเจิดจนัทน์  ประจนัเขตต์  รอง สว. 08-4986-5377  
19 ร.ต.ท.หญิงเพญ็พิชชา   แกว้ปินใจ  รอง สว. 08-5713-7514   
20 พ.ต.ท.หญิงสุพิน  โกศลบณัฑิตกลู  สว.(ยศ) 08-6659-0068 054-221935 
21 ร.ต.อ.หญิงอจัจนา     ปันทะ  รอง สว. 08-6947-0888  
22 ร.ต.ท.หญิง เอ้ืองพร   พาณิชชอบ  รอง  สว. 08-4175-9857   
23 พ.ต.ท.หญิงแฉลม้     จนัทร์ฉ่อง สว.ฯ 08-6670-6956  
24 ร.ต.อ.หญิงภทัรพร     ป๊อกค าอู๋ รอง สว. 08-1494-4596  
25 ร.ต.อ.หญิงวลยัลกัษณ์  สมนึก รอง สว. 08-9998-6960  
26 ร.ต.อ.หญิง จารุรัตน ์    ดวงฟ ู รอง สว. 094-091-9365  
27 ร.ต.ต.อภิชาติ           กนัทะโฮง้ รอง สว. 08-6194-5749 (สภ.เสริมงาม) 
27 พ.ต.ท.หญิงชนดัดา  บุญยฤทธ์ิ สว.(ปส.) 08-1886-3459  
29 ร.ต.ต.อพิสรณ์  อกผาย รอง สว.(อก.) 08-4687-0992 054-221611 
30 ร.ต.อ.หญิงสุดาทร  เป็นมลูยิ่ง รอง สว. 09-8287-4152 054-221611 
31 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจ ลป.  054-225650  054-225650 

ตร.ฯ  สง.ผบก. ภ.จว.ล าปาง ( 054-227-240 ) 
1   ร.ต.อ.อรรถพร     ออ๊ดผกู นว.ผบก.ฯ 08-6197-8839 08-6197-8839    



2    พ.ต.ต.รัตนเดช   พิรุณสาร สวป.เขลางคน์คร 08-1817-7586 08-1817-7586      
3.    ร.ต.ท.ทินรัตน ์   หลานจินา    รอง สว.(สอบสวน) 086-138-4161 086-138-4161  
4.     ร.ต.อ.หญิงติณณาสินี  เพชรดี รอง สว.ธร.สภ.แม่เมาะ 084-378-7982 084-378-7982 

 
กลุ่มงานสอบสวน ต ารวจภูธรจงัหวดัล าปาง 
โทร.0-5422-1955 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ   
1  พ.ต.อ.ยงยทุธ    ดาวรี  ผกก.(สอบสวน) 08-0120-0990  
2   พ.ต.อ.เด่น    ตนัไชย  ผกก.(สอบสวน) 08-9435-4306  
3   พ.ต.อ.สุรชน   นรพิมาน   ผกก.(สอบสวน) 09-4730-3344  
4  ร.ต.อ.สุธี    ธนาธรนิรันดร  รอง สว.ฯ  08-1024-4453   
5  ร.ต.อ.ศรศกัด์ิ   วรรณรักษ ์  รอง สว.ฯ 08-6181-0006  
6  ร.ต.อ.กิตตินนัท ์ ขนัทะวงค ์  รอง สว.ฯ 08-1914-2291  

 

กองก ากบัการสืบสวน ต ารวจภูธรจงัหวดัล าปาง         
โทรศพัทก์ลาง  0-54221588, 0-5421-7079   โทรสารกลาง 0-5422-2578 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1.  พ.ต.อ.มานพ    ภุชชงค ์ ผกก.สส. 08-1616-2146 
2 พ.ต.ท.อานุภาพ   ชยัศิริ รอง ผกก.สส. 08-5032-0302 
3.  พ.ต.ต.เจริญ  ฝ้ันธรรมคร้ัง สว.กก.สส.  08-1724-3827 
4.  พ.ต.ท.ปิยะราช   ความเพียร  สว.อก.ฯ 08-1882-7638  
5. พ.ต.ท.เรวฒัน ์     กนัธายอด สว.ฯ 08-9701-2468  
6.  พ.ต.ต. สุพจน ์   ไทยอ่อน  สว.ฯ(191) 08-9955-8566  
7. พ.ต.ต.ศรายทุธ  พฤทธ์ิภคเศรษฐ ์ สว.ฯ 08-8261-5864  
8.  พ.ต.ต.ทบทอง  บุญ-หลง สว.ฯ 08-0111-1357  
9.  ร.ต.อ.วารินทร์   วิลยัราช สว.ฯ 09-7924-9828  
11. ร.ต.ท.หญิงดวงสมร เกียรตินิติกลุ รอง สว.ธร.ฯ 08-4489-9769  
12.  ร.ต.ท.หญิง กณุชิดา  ปัญญากลาง รอง สว.ธร.ฯ 08-4711-5657  
13.  ร.ต.ท.พฒันพงษ ์ ปันทะรส รอง สว.สส.ฯ 08-1765-9821  
14.  ร.ต.ท..อดุลย ์ อินปราบ รอง สว.กก.สส. 08-1099-6195  
15.  ร.ต.ท.ภาค  พิจอมบุตร  รอง สวป.ฯ 08-0085-3295  

 
 
 
 



สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง                                             
โทรศพัทก์ลาง 0-5422-1600, 0-5422-1589  โทรสารกลาง  0-5422-7288 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.อ.ไกรสิทธิ  พรหมปฏิมา ผกก. 062-3292632  
2 พ.ต.ท.พิเชษฐ์  ศรีจนัทร์ตรา รอง ผกก.ป 089-9993507  
3 พ.ต.ท.สมควร   เกตุเทศ รอง ผกก.(สอบสวน) 086-4200623  
4 พ.ต.ท.ศราวธุ    วะเท รอง ผกก.จร 081-7164380  
5 พ.ต.ท.จิรัฏฐ์  จิรพชัรศิรพร รอง ผกก.สส. 088-2526893  
6 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ  วงษไ์ชยแยม้ สวป. 087-2132534  
7 พ.ต.ท.กายชาติ  ค าปันจกัร์ สวป. 081-7166120  
8 พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  หลา้สมศรี สวป. 081-6034343  
9 พ.ต.ต.พรวสันต ์ ค าปินโต สวป. 081-9094864  
10 พ.ต.ท.ปรัชญา  ทิศลา สว.จร. 055-2601505  
11 พ.ต.ต.พิรชชั  ปากเพรียว สว.สส. 081-4873333  
12 พ.ต.ท.(ญ)อุทุมพร  ปัญจรัตน์ สว.ธร. 091-8549954  
13 พ.ต.ท.นวพล   พงษไ์พโรจน์ รอง ผกก.(สอบสวน) 089-7582858  
14 พ.ต.ท.สืบสกุล  ขนุเพิ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) 0832069209  
15 พ.ต.ท.ประภากร  ทะชมภู สว.(สอบสวน) 081-3792909  
16 พ.ต.ท.กมล   คิดอ่าน สว.(สอบสวน) 089-8381278  
17 พ.ต.ท.ไกรสร   ไชยอินทร์ สว.(สอบสวน) 081-4009398  
18 พ.ต.ท.สุชาติ  ปิติปุณณโชติ สว.(สอบสวน) 082-1866609  
19 พ.ต.ต.วเิชียร  ใจสันกลาง สว.(สอบสวน) 082-8964190  
20 พ.ต.ต.หญิง ชรินทิพย ์ หอมตระกลู สว.(สอบสวน) 088-7685940  
21 ร.ต.อ.วจิารณ์  ค าอ่อง รอง สว.(สอบสวน) 089-4611353  
22 ร.ต.อ.ณรงค ์ อินตา รอง สว.(สอบสวน) 087-1865441  
23 ร.ต.อ.ทรงวุฒิ  เกตุวงค ์ รอง สว.(สอบสวน) 081-0261901  
24 ร.ต.อ.ธนพนู  เครือยะ รอง สว.(สอบสวน) 089-7594035  
25 ร.ต.อ.สุระเชษฐ์  สุริมา รอง สว.(สอบสวน) 089-9561619  
26 ร.ต.อ.ธนานพ  กระเสาร์ รอง สว.(สอบสวน) 085-6525445  
27 ร.ต.อ.จกัรตุลย ์ ทองก่ิง รอง สว.(สอบสวน) 085-6539339  
28 ร.ต.อ.หญิง สุพาศรี  จิโนเขียว รอง สว.(สอบสวน) 081-3866459  
29 ร.ต.ท.หญิง นิติยา  ขดัแกว้ รอง สว.(สอบสวน) 087-5549756  
30 ร.ต.อ.ศิริเวช  ใจแสนวงศ ์ รอง สว.(สอบสวน) 093-2545039  
31 ร.ต.ท.หญิง นิติยา  ขดัแกว้ รอง สว.(สอบสวน) 087-5549756  
32 ร.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ  พนัธจกัร์ รอง สว.(สอบสวน) 086-9146692  



33 ร.ต.อ.ผดั  ขนัทะวงศ ์ รอง สวป. 086-2214697  
34 ร.ต.อ.โอภาส  จุลพนัธ์ รอง สวป. 081-5314844  
35 ร.ต.อ.ธานี  ตนัจนัทร์กลู รอง สวป. 085-6169829  
36 ร.ต.อ.เทพพิทกัษ ์ เกตุทอง รอง สวป. 080-8828470  
37 ร.ต.อ.ทรัพย ์ ปองดอง รอง สวป. 084-8903753  
38 ร.ต.อ.ภทัรพงษ ์ พิทกัษน์ยักลุ รอง สวป. 086-1989364  
39 ร.ต.อ.วโิรจน์  โกสินทร์ รอง สวป. 089-7006252  
40 ร.ต.อ.มนทยั  เจริญรัตน์ รอง สวป. 081-1782546  
41 ร.ต.ท.อ านาจ  สายเครือปัน รอง สวป. 086-1178415  
42 ร.ต.อ.สมบติั  ข าพลู รอง สวป. 088-2517259  
43 ร.ต.อ.นภสร  งามภกัดีโสภา รอง สวป. 081-4448094  
44 ร.ต.ท.ศรศกัด์ิ  ใจโพธ์ิ รอง สวป. 084-6085043  
45 ร.ต.อ.สิงห์ชยั   วงคปิ์นตา รอง สว.จร. 089-9998338  
46 ร.ต.อ.สุมิตร  ปิงวงั รอง สว.จร. 081-1639826  
47 ร.ต.ท.ภทัรเทพ  ภทัรวิรุฬห์ รอง สวป. 091-3037623  
48 ร.ต.อ.หญิง นิติพร  ตั้งตวั รอง สว.(สอบสวน) 091-7766405  
49 ร.ต.อ.เกษม  ธรรมใจกุล รอง สวป. 081-9510237  
50 ร.ต.ท.สมยทุธ  ปิงแกว้ รอง สว.สส. 085-7237333  
51 ร.ต.ท.ทองทิพย ์ พรมเดช รอง สวป. 087-1728728  
52 ร.ต.อ.พงษพ์รรณ์  พิบูลยรั์งษี รอง สว.สส. 082-1923599  
53 ร.ต.อ.โสพล  คนการ รอง สวป. 087-1782546  
54 ร.ต.อ.หญิงฐิตารัตน์  พิสิทธ์ิวฒิุกุล รอง สว.ธร. 085-6154463  
55 ร.ต.อ.คุณาธิป  ยอดแกว้ รอง สว.ธร. 091-8015312  
56 ร.ต.อ.หญิง พรรณิกา  สุจริต รอง สว.กง. 081-1073515  
57 ร.ต.อ.หญิง ชโลชา  วะเท รอง สว.กง. 083-5777460  

 
สถานีต ารวจภูธรเขลางคน์คร 
โทรศพัทก์ลาง  0-5420-9852 โทรสาร 0-5420-9853 

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.โสภณ    ผลกนัทา  ผกก. 08-6199-9239  
2 พ.ต.ท.พิภพ         ขติัฤกษ ์ รอง ผกก.ป. 081-993-7064   
3 พ.ต.ท.พินิจ          เนตรปัญญา รอง ผกก.สส. 08-6913-4242  
4 พ.ต.ท.ทระนง   ศรีค าวงั รอง ผกก.(สอบสวน) 083-8611682  
5 พ.ต.ท.อ านนัท ์  เขม็ข า รอง ผกก.(สอบสวน) 09-0317-8643  



6 พ.ต.ต.รัตนเดช   พิรุณส าร สวป. 081-8177586  
7 พ.ต.ต.ประดิษฐ์   ถ่ินสอน สว.(สอบสวน) 086-1860331  
8 พ.ต.ท.ภิชณุ   แกว้ยอด สว.จร. 081-7244281  
9 พ.ต.ต.สายนัต ์      หมอกฤทธ์ิ สว.สส. 08-0500-8838  
10 พ.ต.ท.นภดล    คุณรัตน์ สว.ธร. 088-4068979  
11 ร.ต.อ.วศิิษฎ ์  วงศว์ชิยั รอง สว.ธร. 084-7400675  
12 ร.ต.อ.ประหยดั   ฉายา รอง สวป. 087-1793072  
13 ร.ต.อ.อดุลย ์  อกตนั รอง สวป. 085-7105078  
14 ร.ต.ท.วชิรวทิย ์  รถนอ้ย รอง สวป. 089-9982290  
15 ร.ต.อ.ณฐันนัท ์  ค  าสาร รอง สว.(สอบสวน) 083-7649173  
16 ร.ต.อ.ณฐชนนท ์  เพง็สิน รอง สว.(สอบสวน) 089-2645052  
17 ร.ต.อ.มานพ   มะโนริ รอง สว.(สอบสวน) 086-1869213  
18 ร.ต.อ.สายนั   มณีแกว้ รอง สว.(สอบสวน)  084-5315881  
19 ร.ต.อ.อภิรักษ ์  มีธรรม รอง สว.(สอบสวน)  085-7213834  
20 ร.ต.ท.หญิง ชรัทดา   ธญัหมอ รอง สว.(สอบสวน) 088-2663891  
21 ร.ต.อ.กิตติภณ   ลอยพระดวง รอง สวป./ช่วย จร. 080-6963806  
22 ร.ต.อ.ประสิทธิ   ยอดเรือน รอง สวป./ช่วย จร. 093-1328358  
23 ร.ต.ท.ปรีชา   ศรียอด รอง สวป./ช่วย จร. 081-9609665  
24 ร.ต.ท.สิทธิชยั   มูลเมือง รอง สว.จร. 095-6752565  
25 ร.ต.ท.อ ามาตย ์  วงศท์าเหลือง รอง สว.สส. 080-1211585  
26 ร.ต.ท.จกัรี   นาคยิม้ รอง สว.สส. 089-7585162  

 
สถานีต ารวจภูธรเกาะคา                                               
โทรศพัทก์ลาง  0-5428-1501, 0-5428-4833 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.อ.จิตตพล  วงษว์นั   ผกก. 08-4608-4838 0-5428-1501 
2 พ.ต.ท.อุทยั       ค  าแสน  รอง ผกก.ป. 08-2895-9239 0-5428-1501 
3 พ.ต.ท.วรีะชาติ   บ่อค า รอง ผกก.สส. 08-1884-9560 0-5428-1501 
4 พ.ต.ท.อศัวนิ  สูติวงศ ์ รอง ผกก.สอบสวน 08-2612-0241 0-5428-1501 
5 พ.ต.ต.เอกชยั    คิดจกัร สว. สส. 08-9888-5051 0-5428-1501 
7 พ.ต.ต.มนตรี  ดวงวะนา สว.สอบสวน 08-5546-9508 0-5428-1501 
8 พ.ต.ท.ปรัชญารัตน์    จ  าปา สวป. 08-7113-6102 0-5428-1501 
9 พ.ต.ท.หญิงโสภา  โนชยั สว.ธร. 08-9850-6827 0-5428-1501 

10 ร.ต.อ.สมบติั  พุม่เพร็ชร์ษา รอง สว.(สอบอสวน). 08-7173-1597 0-5428-1501 



11 ร.ต.อ.กนัตก์ว ี มีธรรม รอง สว.(สอบอสวน). 08-3325-5192 0-5428-1501 
12 ร.ต.อ.สมชาย  ปันทะนนัท์ รอง สว.(สอบอสวน). 08-9956-7162 0-5428-1501 
13 ร.ต.อ.ปรีชา  ค  าศรีใจ รอง สวป. 08-1950-2987 0-5428-1501 
14 ร.ต.อ.อุทิศ  ลา้นสม รอง สวป. 09-1854-5772 0-5428-1501 
15 ร.ต.อ.วชิยั  ปัจจากุล รอง สวป. 08-3620-6006 0-5428-1501 
16 ร.ต.อ.อดิเรก  เนตรค ายวง รอง สวป. 08-9559-3320 0-5428-1501 
17 ร.ต.อ.บุญเลิศ  ปัญญา รอง สวป. 08-9558-6147 0-5428-1501 
18 ร.ต.ท.บุญธรรม  สุขศิริสายศร รอง สวป. 08-5694-7270 0-5428-1501 
19 ร.ต.ท.เครือพงษช์ยั  ขตับุญเรือง รอง สวป. 08-9853-3028 0-5428-1501 
20 ร.ต.อ.ธนาศกัด์ิ  ศรีแปงวงศ ์ รอง สว.สส. 08-8814-4054 0-5428-1501 
21 ร.ต.ท.นพดล  ปันตา รอง สว.สส. 08-1366-0128 0-5428-1501 
22 ร.ต.ท.สมคิด  สุภายะ รอง สว.สส. 09-3280-1117 0-5428-1501 

 
สถานีต ารวจภูธรหา้งฉตัร  
โทรศพัทก์ลาง  0-5426-9279, 0-5426-9280 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.สมพงษ ์    ตั้งตวั   ผกก. 084-8089571 095-5195465 
2 พ.ต.ท.ปรเมศร์   ตั้งจิตสมาธิ รอง ผกก.ป. 095-5195465  
3 พ.ต.ท.ณฐภทัร   ผดุงการ รอง ผกก.สส. 084-5665935  
4 พ.ต.ท.สมบุญ  ญาณะ รอง ผกก.สอบสวน 089-5531464  
5 พ.ต.ท.เฉลิมวฒิุ   แสงศรีเรือง สว.สอบสวน 084-6649469 099-2704460 
6 พ.ต.ท. สุวทิย ์  ดีมีหาญ สว.สอบสวน 082-1646836 095-4473347 
7 พ.ต.ท.อารัมภ ์ ไขปัญญา สว.ธร. 083-5718298  
8 พ.ต.ท.ผดุงศกัด์ิ  ไชยโย สว(สอบสวน) 087-9399825  
9 ร.ต.อ.รุ่งเรืองชยั  อุปกาละ  รอง สว.(สอบสวน) 081-7867208  
10 วา่ท่ี พ.ต.ต.สุรชาติ  หม่ืนตาบุตร สวป. 087-9689169  
11 ร.ต.อ.อรุณจิต  สิทธิมา รอง สวป. 086-9228554 084-3728868 
12 ร.ต.อ.เกรียงไกร เมฆรัตนชยั รอง สวป. 081-8836421  
13 ร.ต.อ.อุดมทรัพย ์ ยนืย ัง่ รอง สวป. 086-1034989  
14 ร.ต.อ.พลากร     จิตพยคัฆ์ รอง สวป. 065-4344514  
15 ร.ต.อ.เศวรัตน์ เรือนปิงวงั รอง สว.(สอบสวน) 0818855658 ช่วยราชการ 
16 ร.ต.อ.วรวติร  กาปิมปา รอง สวป. 087-9689169  
17 ร.ต.ท.พนัธ์  หมอ้ค ามูล รอง สวป. 089-9988686  
18 ร.ต.อ.มานพ  ชารินทร์ รอง สว.สส. 082-1941931  



19 ร.ต.อ.เกียง  ใจกนัทา รอง สว.สส. 083-1538992  
20 ร.ต.อ.เสน่ห์  วงศช์ยั รอง สว.ธร. 085-7234921  
21 ร.ต.อ.สุทธิศกัด์ิ  มลิวรรณ รอง สว.สส. 093-1360205  
22 ร.ต.ท.มานสั  ศรีใจ รอง สวป. 081-7240894 054-339316 
23 ร.ต.ท.ทินรัตน์ หลานจินา รอง สว.(สอบสวน) 086-1384161  
24 ร.ต.ท.กานตก์นก กรรณิการ์ รอง สวป. 091-4955333  

 
สถานีต ารวจภูธรแม่ทะ 
โทรศพัทก์ลาง  0-5428-9193   โทรสารกลาง  0-5428-9191 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

 มือถือ ท่ีท างาน 
1  พ.ต.อ.หาญชยั   รัตนกิจธรรม ผกก. 08-1833-0335  
2 พ.ต.ท.ประภาส   อุบลศรี  รอง ผกก.ป. 08-1961-1600  
3 พ.ต.ท.สงวน       แสงค า รอง ผกก.สส. 08-6193-4594  
4 พ.ต.ท.นาวนิ       สิทธิเทียนชยั  รอง ผกก.สอบสวน 081-883-3067  
5 พ.ต.ท.ถนดัชยั   เครือวงั  รอง ผกก.สอบสวน 093-132-0123  
6 พ.ต.ต.ศิวจัน์  สิทธิปิติวจัน์  สว.สอบสวน 061-291-5469  
7 ร.ต.อ.อุดม  มาเอย้ รอง สว.สอบสวน 087-575-6472  
8 ร.ต.อ.โยธิน  เทศศรีเมือง รอง สว.สอบสวน 082-762-5953  
9  พ.ต.ต.โสกิจ    วรวงศ ์ สว.สวป 089-851-7648  
10 พ.ต.ท.จีระศกัด์ิ กนัอินทร์ สว.อก. 081-706-4167  
11 ร.ต.อ.กนก  จกัรเทพวงศ ์ รอง สวป. 086-187-0372  
12  ร.ต.อ.วขัรชน เปียงชมภู รอง  รอง สวป. 084-617-5585  
13 ร.ต.ท.ประวติร  ขาววรรณ รอง สวป. 080-677-8692  
14 ร.ต.อ.ธีรพงศ ์ พลต๊ิบ รอง สวป. 093-135-4352  
15 ร.ต.อ.ทนงศกัด์ิ  เครือเป็ง รอง สวป. 081-765-8306  
16 ร.ต.ต.เกษม  เทพอินทร์ รอง สวป. 081-680-9033  
17 ร.ต.ต.อุดร  เกียรตินนัท ์ รอง สวป. 080-849-5894  
18 ร.ต.ต.กษิดิศ  แสนสุวรรณ รอง สวป. 081-765-2327  
19 ร.ต.ต.ภาณุพนัธ์  ปัญญา รอง สวป. 082-894-8115  
20  พ.ต.ท.ณรงค ์หนองเหล็ก สว.สส. 062-259-8955  
21 ร.ต.อ.เอกสิทธ์ิ  นนัตาสืบ รอง สว.สส. 085-039-6011  
22 ร.ต.ต.สุพฒัชยั  ขนันาแล รอง สว.สส. 081-473-0037  
23 ร.ต.ต.สิงห์แกว้  มูลฟ ู รอง สว.สส. 081-885-6961  
24 ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา  ดอนสมจิตร รอง สว.ธร. 088-261-4032  



 
 
 
สถานีต ารวจภูธรแม่เมาะ 
โทรศพัทก์ลาง  0-5425-6191, 0-5426-6153  โทรสารกลาง  0-5426-6153 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

   มือถือ   
1 พ.ต.อ. พิศุปกรณ์  นอ้ยปักษา  ผกก. 08-9858-7653  

2 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ    ขนัชยัทิศ รอง ผกก.ป. 086-911-6923  
3  พ.ต.ท.ชชัชยั  บรรหารนุกลูกิจ รอง ผกก.สส. 086-114-7878  
4 พ.ต.ท. ยงศกัด์ิ   มาวงษ ์  รอง ผกก.(สอบสวน) 088-252-7198  
5 พ.ต.ท.วรพจน์  แสงเมือง  รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1680-3717  
6 พ.ต.ต.คเน        เนตรกลู  สว.สอบสวน 08-1289-6902  
7  พ.ต.ท.เสน่ห์   สมบูรณ์  สว.อก. 09-7918-0647  
8 ร.ต.ท.สราญชีพ  โนนดา รอง สว.(สอบสวน) 08-4042-3063  
9 พ.ต.ท.ดวงเด็ด  กนัทะค า สวป. 08-6924-0295  
10 ร.ต.อ.ธีระพงษ ์ สุมา รอง สวป. 08-1884-7739  
14 ร.ต.อ.สุภทัรชยั  นนัตะ๊ภาพ รอง สวป. 08-9429-3154  
17 ร.ต.ท.ไพรฤทธ์ิ  จิตใหญ่ รอง สวป. 08-5863-2813  
18     
19  พ.ต.ต.ประวทิย ์  วงคโ์ขง สว.สส. 086-672-3779  
20 ร.ต.ท.สามารถ  ปิงแกว้ รอง สว.สส. 08-9851-5038  
21 ร.ต.ท.แสงทยั  วงัสะปัญญา รอง สว.สส. 08-1885-0506  
22 ร.ต.ท.สุทิน  แลกนัทะ รอง สว.สส. 08-1765-4618  

 
สถานีต ารวจภูธรแจห่้ม                                                       
โทรศพัทก์ลาง  0-5427-1191  โทรสารกลาง  0-5427-1252 

ล าดั
บ 

ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
  มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.นพดล     ใบเรือ ผกก. 08 1989 6623 054 271 252 
2 พ.ต.ท.มนตรี      ภูริปัญญาวรกุล รอง ผกก.ป. 08 3320 9495 054 271 252 
3 พ.ต.ท.ทวโีชค   นนทรา  รอง ผกก.สส. 08 2295 2595 054 271 252 
4 พ.ต.ท.นครศกัด์ิ  ชยัชนะวงศ ์ รอง ผกก.(สอบสวน) 08 1746 1312 054 271 252 
5 พ.ต.ท. มงคล     ดีพฒันกุล รอง ผกก.(สอบสวน) 081 765 2292 054 271 252 
6 พ.ต.ท.สายณัห์  นึกเร็ว รอง ผกก.(สอบสวน) 08 1288 2816 054 271 252 
7 พ.ต.ท. สิปปกราณ    ทิศธรรม สวป. 08 4609 3173 054 271 252 



8 พ.ต.ท.หญิง บวัหวาน  ระวานนท์ สว.ธร. 09 3140 0201 054 271 252 
9 พ.ต.ท.ทว ี หมุดดี สว.(สอบสวน) 08 9950 3581 054 271 252 

10 พ.ต.ต.บวร  ธิตะ๊ สว.สส. 08 5615 2235 054 271 252 
11 ร.ต.อ.ยน  เตชะลือ รอง สว.(สอบสวน) 08 7172 7087 054 271 252 
12 ร.ต.อ.สุทศ  เป็นแผน่ รอง สว.(สอบสวน)  08 6918 3556 054 271 252 
13 ร.ต.อ.พลูชยั  ไม่เส่ือมสุข รอง สว.อก. 08 6050 2914 054 271 252 
14 ร.ต.อ.สุเทพ  แสนปัญญา รอง สวป. 08 0792 9032 054 271 252 
15 ร.ต.อ.ถวลิ  สุมา รอง สวป. 08 7994 4897 054 271 252 
16 ร.ต.อ.ไตรวชิญ ์ พิชิตเมธากุล รอง สวป. 08 4369 9998 054 271 252 
17 ร.ต.อ.อนุชิต  จนัเลน รอง สวป. 08 1746 4945 054 271 252 
18 ร.ต.อ.สมคัร  พุทธวงค ์ รอง สวป. 09 2709 3874 054 271 252 
19 ร.ต.อ.อนิรุต  เซมา รอง สว.สส 08 3576 0640 054 271 252 
20 ร.ต.ท.ธีรศกัด์ิ  สรรเสริญ รอง สว.สส. 08 4378 2353 054 271 252 
21 ร.ต.ท.ไกรวชิญ ์ บุญโนนแต ้ รอง สว.สส. 08 7039 2991 054 271 252 
22 ร.ต.ท.พทัธนนัท ์ ใจหาญ รอง สวป. 06 2467 2097 054 271 252 

 
สถานีต ารวจภูธรงาว                                                           
โทรศพัทก์ลาง  0-5426-1249, 0-5426-1254 โทรสาร 0-5426-1567 

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.สังเวยีน    อินตากลู ผกก.สภ.งาว 08-1960-4999 054-261249 
2 พ.ต.ท.พิพฒัน์   นาระเดช รอง ผกก.สส. 08-9999-9620  
3 พ.ต.ท.มนตรี  แกว้สุริยะ รอง ผกก.(สอบสวน) 087-884-6588  
4 พ.ต.ท. ปิยะราช    ความเพียร สว.สส. 08-1882-7638 ช่วยฯ ภ.จว. 
5 ร.ต.อ.พิเชษฐ ์ ปานค า รอง สว.(สอบสวน) 081-446-0707  
6 ร.ต.อ.ชชัวาลย ์ ใจมา รอง สว.(สอบสวน) 084-142-0972  
7 พ.ต.ท.สงกรานต ์ ธิป้อ สวป. 089-264-7575  
8 พ.ต.ต.สรชยั  ใจหมั้น สว.ธร. 086-8653553 ช่วยฯ สภ.สบ

ปราบ 
9 พ.ต.ต.วรพิมพ ์ อ่อนกนั สว.(สอบสวน)ฯ 081-6089768  
10 ร.ต.อ.เป่ียมศกัด์ิ  นิลเขียว รอง สว.(สอบสวน) 081-7162145  
12 ร.ต.อ.ศุภชยั  กนัทะวงค ์ รอง สว.(สอบสวน) 085-7194238  
13 ร.ต.อ.สายนั  มณีแกว้ รอง สว.(สอบสวน) 084-5315881 ช่วยฯ สภ.เข

ลางคฯ์ 
14 ร.ต.อ.สุทศ  เป็นแผน่ รอง สว.(สอบสวน) 086-9183556 ช่วยฯ สภ.แจ้



ห่ม 
15 ร.ต.อ.กิตติพงศ ์ บรรจง รอง สวป.ฯ 089-8516160  
16 ร.ต.อ.พชร  มานะกิจ รอง สวป.ฯ 087-1858932  
17 ร.ต.อ.อนนัต ์ ถูกใจ รอง สว.สส.ฯ 090-1187703  
18 ร.ต.อ.สมภพ  บุญตนับุตร รอง สวป. 081-029-5719  
19 ร.ต.อ.รัฐพล  ใจวงั รอง สวป. 080-120-7099  
20 ร.ต.อ.สมเกียรติ  กุศลส่ง รอง สว.สส. 084-485-1628,   
21 ร.ต.ท.ทนงศกัด์ิ  ไกลถ่ิน รอง สว.สส. 089-263-3576,   
22 ร.ต.ท.ชยัทตั  ราชล า รอง สว.จร. 089-969-1502  
23 ร.ต.ท.หญิงผอ่งศรี  สิทธิ รอง สว.ธร. 082-186-7072 ช่วยฯ ภ.จว. 

 
สถานีต ารวจภูธรสบปราบ   
 โทรศัพท์กลาง  0-5429-6251, 0-5429-6453 

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.ณรงค ์  แสวงธีรกลู ผกก.สภ.สบปราบ 081-845-4893  
2 พ.ต.ท.ภูชิชย ์ ตรียมัปราย รอง ผกก.ป. 081-785-7718  
3 พ.ต.ท.ธวชัชยั    รักษเ์ตียสกุล รอง ผกก.สส. 097-969-4316  
4 พ.ต.ท.ภาณุพนัธ์  กนัทวงศ ์ รอง ผกก.(สอบสวน) 081-885-9386  
5 พ.ต.ท.ชุมพร  ธุระกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) 081-187-0575  
6 พ.ต.ท.เมธี  ย ัง่ยนื รอง ผกก.(สอบสวน) 081-171-8690  
7 ร.ต.อ.ศุภกฤต  วเิชียร  รอง สว.(สอบสวน) 086-117-9889  
8 พ.ต.ท. พฤตินยั  ไชยวรรณ์ สวป. 080-084-5271  
9 ร.ต.อ.อภยั  ภูมิคอนสาร รอง สวป. 093-130-9273  

10 ร.ต.อ.ภณัฑารักษ ์ เครือวงศ์ รอง สวป. 089-999-8125  
11 ร.ต.อ.นิคม  คนัธวงศ ์ รอง สวป.  089-757-7989  
12 ร.ต.ท.มิตร  ตุย้หน้ิว รอง สวป. 088-418-4356  
13 ร.ต.อ.ชชัพิมุข  สูตรเลข รอง สวป. 084-542-3372  
14 ร.ต.อ.ไกรสิงห์  วงันยักลู รอง สวป. 084-687-9843  
15 ร.ต.อ.วนัชยั  หลวงอินทร์ รอง สวป. 089-855-4407  
16 พ.ต.ท.สังเวยีน  ไชยเมืองช่ืน สว.สส. 092-103-3155  
17 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ  เครือวงศ ์ รอง สว.สส. 086-190-0854  
18 ร.ต.ท.อศัวนิ  รินฟอง รอง สว.สส. 080-676-2035  
19 ร.ต.ท.ประจวบ  สระทองจนัทร์ รอง สว.สส. 081-971-1505  
20 พ.ต.ท.หญิงชนดัดา  บุญยฤทธ์ิ สว.ธร. 081-886-3459  



 

 

สถานีต ารวจภูธรเสริมงาม   

โทรศัพท์กลาง 0-5428-6119, 0-5428-6023 

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
มือถือ ท่ีท างาน 

1  พ.ต.อ.สุเมธ      กอ้นค า ผกก. 091-487-7884  
2  พ.ต.ท.ชาครรัตน์  สายปัญญา รอง ผกก.ป. 081-387-5223  
3 พ.ต.ท.สุเทพ  ม่วงใหม่  รอง ผกก.สส. 089-853-5710  
4 พ.ต.ท.อาจหาญ  ทุ่งเกา้  รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1883-4714  
5 พ.ต.ท.วรพจน์  แสงเมือง  รอง ผกก.(สอบสวน)  098-814-7963 ช่วย สภ.เสริม

งาม 
6 พ.ต.ท.ไพฑูรย ์  จุม้ฝน  สวป. 086-587-8393  
7 พ.ต.ท.สมาน  มหาวนั สว.ธร. 081-960-8384  
8 พ.ต.ท.อิศราวธุ  เตม็สวสัด์ิ สว.สส. 095-395-9545  
9 ร.ต.ท.หาญ  แกว้ศิริ รอง สว.(สอบฯ) 08-3948-4791  
10 ร.ต.อ.มนสั  ใจวนั รอง สว. (สอบฯ) 085-075-9375  
11 ร.ต.ต.วรวฒิุ  ตาวงค ์ รอง สวป. 08-9850-5227  
12 ร.ต.ท.วีระฤทธ์ิ  พวยพุง้ รอง สวป. 083-766-3553  

 
สถานีต ารวจภูธรเถิน                                                                
โทรศัพท์กลาง  0-5429-1602  โทรสารกลาง 0-5429-1601 

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.กนิษฐ    ประสานสุข   ผกก. 08-1960-7182  
2 พ.ต.ท. พิเชษฐ ์  รุ่งรักษา รอง ผกก.ป. 081-6815365  
3 พ.ต.ท.ยทุธศาสตร์ แสงศรีจนัทร์ รอง ผกก.สส. 06-2025-5255  
4 พ.ต.ท.สธน        วงสกุล   รอง ผกก.(สอบสวน) 09-3145-1939  
5 พ.ต.ท.สมเพชร  อาวรณ์  รอง ผกก.(สอบสวน) 062-0255255  
6 พ.ต.ต.เสถียร  พนัธริยเสถียร  สว.สอบสวน 08-4577-8844  
7 ร.ต.อ.ภาคภูมิ  วงศช์ยั  รอง สว.(สอบสวน) 08-6911-3233  
8 ร.ต.อ.อุดม  ตาใจ  รอง สว.(สอบสวน) 08-6179-5497  
9 พ.ต.ต.ทองพูน   โพธ์ินาค สวป. 08-7191-2990  

10 ร.ต.อ.นิมิตร  ศิรินวล รอง สวป. 08-9632-4323  
11 ร.ต.อ.สมควร  เครือค า รอง สวป. 08-7192-7518  



12 ร.ต.อ.ธณชั  สลีวงศ ์ รอง สวป. 08-1046-3595  
13 ร.ต.อ.เสษฐวุฒิ ศรีแดง รอง สวป. 086-1941711  
14 ร.ต.อ.ชุติเทพ  วงศฉ์ายา รอง สวป. 08-1890-3766  
15 ร.ต.อ.สัญญา  พงษพ์นัธ์ รอง สวป. 08-9838-5129  
16 ร.ต.อ.ณฐัวุฒิ  อภยัศรี รอง สวป. 086-1865952  
17 พ.ต.ท.สีหศิษฎ ์   รัตนพงศบ์วร สว.สส. 089-8363403  
18 ร.ต.อ.สมส่วน  ตรัสสุภาพ รอง สว.สส. 08-9998-9432  
19 ร.ต.อ.บุญชอบ  มีนาค รอง สว.สส. 08-4808-0345  
20 พ.ต.ต.ทบทอง  บุญ-หลง สว.ธร. 08-0111-1357  
21 ร.ต.อ.หญิงศิริพรรณ  ราชาตนั รอง สว.ธร. 08-9633-3936  

 
สถานีต ารวจภูธรแม่พริก                                                    
โทรศัพท์กลาง  0-5429-9178  โทรสารกลาง 0-5429-9251 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.อ.ธาตรี  กุลวฒัน์ ผกก.สภ.แม่พริก 08-1883-7142 0-5420-9869 
3 พ.ต.ท.จรัล     ค  าปา รอง ผกก.ป. 08-1881-9966  
4 พ.ต.ท.วศิิษฎ ์ แดนโพธ์ิ สวป. 09-8829-5392  
5 ร.ต.อ.นิคม     ธรรมวงศษ์า รอง สวป. 08-1033-7363  
6 ร.ต.อ.พอผล   เครือสายใจ รอง สวป. 08-1960-5183  
7 ร.ต.อ.สมเกียรติ  สุวรรณประสงค ์ รอง สวป. 09-5764-7643  
8 ร.ต.อ.ศรชยั     บุพพะกสิกร รอง สวป. 08-7181-4114  
9 ร.ต.อ.สมบติั    ข  าพลู รอง สวป. 08-6114-1598 ช่วยราชการ 

สภ.เมืองล าปาง 
10 ร.ต.ท.เอกพงษ ์ สายวงศเ์ป้ีย รอง สวป. 08-9264-1333  
12 พ.ต.ท.ชยัทอง  ค าอา้ย รอง ผกก.สส. 08-1386-0709  
13 พ.ต.ท.สมคิด   กิตติกาจ สว.สส. 06-3298-7491  
14 ร.ต.อ.สมบูรณ์  ธิจริยา รอง สว.สส. 09-3220-0739  
15 ร.ต.อ.เดชา     ไชยสงคราม รอง สว.สส. 08-1289-9140  
16 ร.ต.ท.โสภณ  โกจ่อละ รอง สว.สส. 09-3130-7202  
18 พ.ต.ท.อนุพงษ ์ อ่ิมใจ รอง ผกก.(สอบสวน) 06-2308-1521  
19 พ.ต.ท.ธงชยั    สุยะรังกา รอง ผกก.(สอบสวน) 08-5035-3545  
20 ร.ต.อ.นฤตน์    เครือนอ้ย รอง สว.(สอบสวน) 09-3281-8008  
21 ร.ต.อ.วรากร    สิทธิ รอง สว.(สอบสวน) 06-1350-6812  
 พ.ต.ต.ณฐัวฒัน์  วฒิุศกัด์ิสกุล สว.อก. 08-1764-4255 ช่วยราชการ ภ.5 

 ร.ต.อ.สุระชยั     กนัทะเครือ รอง สว.ธร. 08-7635-5198  



 
 
สถานีต ารวจภูธรวงัเหนือ                                                       20 
โทรศพัทก์ลาง  0-5427-9078 

ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์
มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.อ.อภิรักษ ์    นกัไร่ ผกก. 08-7711-7145  
2 พ.ต.ท. ภิรมย ์     สุทา รอง ผกก.ป. 08-1952-5187  
3 พ.ต.ท.ทิฐิกรณ์  เน่ืองหลา้ รอง ผกก.สส. 08-3763-3336  
4 พ.ต.ท.สราวธุ   จนัมะโน รอง ผกก.(สอบสวน)  08-1993-2844  
5 พ.ต.ท.เกษม  การิยา รอง ผกก.(สอบสวน) 08-2897-3547  
6 พ.ต.ท.สมโพธ์ิ  สอ้ิงแกว้ สวป. 08-1883-6037  
7 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ  ตนัค าปวน สว.สส. 081-993-6540  
8 พ.ต.ท.กมัปนนท ์  แกว้โมลา สว.อก. 08-1883-6037  
9 ร.ต.อ.ศกัดา  หลวงภา รอง สว.(สอบสวน) 08-1845-7813  

10 ร.ต.อ.สุชาติ  วงคป์ระกาย รอง สว.(สอบสวน) 08-3093-3128  
11 ร.ต.อ.สุทศัน์  เขตกนั รอง สวป. 08-7192-3029  
12 ร.ต.อ.อุเทน  ศรีจินดา รอง สวป. 08-4739-8402  
13 ร.ต.อ.สรรค ์ ปัญญา รอง สวป. 08-7190-0741  
14 ร.ต.อ.พิจิตร  ใจซ่ือ รอง สวป. 08-1884-5386  
15 ร.ต.อ.อนนัท ์ วงคช์ยั รอง สวป. 09-1301-8212  
16 ร.ต.อ.บุญเรือง  อุปทอง รอง สวป. 08-0074-9734  
17 ร.ต.อ.กรทกัษ ์ อินแถลง รอง สว.สส. 08-7301-8352  
18 ร.ต.อ.วโิรจน์  โครงกาพย ์ รอง สว.สส. 08-7100-5266  
19 ร.ต.อ.ปัญญา   ตาค า รอง สว.สส. 08-9997-1731  
20 ร.ต.อ.สุวจิกัขณ์  อินทรกุลไชย   รอง สว.อก. 08-1734-1751  
21 พ.ต.อ.อภิรักษ ์    นกัไร่ ผกก. 08-7711-7145  

 
สถานีต ารวจภูธรเมืองปาน                                                        
โทรศพัทก์ลาง  0-5427-6122,0-5427-6121 โทรสาร  0-5427-6122 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.อ.สิทธิศกัด์ิ     สิงห์ทองลา ผกก.  08-4488-4939 054-276120 
2 พ.ต.ท.เสวก           ชูศรี  รอง ผกก.ป. 08-6924-4429  
3 พ.ต.ท.วชิรศกัด์ิ     ศรีประสม รอง ผกก.สส. 084-3636366  
4 พ.ต.ท.สุประดิษฐ ์ จรนามล รอง ผกก.(สอบสวน) 081-4721031  



5 พ.ต.ท.สุภาพ          ค  าภูยศ รอง ผกก.(สอบสวน) 098-5653978  
6 พ.ต.ท.ทว ี             หมุดดี สว.(สอบสวน)ช่วย

ราชการ 
089-9503581  

7 พ.ต.ท.ณฐัพจน์      ค  าชมภู สว.สส. 089-9995625  
8 พ.ต.ต.สงคราม      ทะตนั สวป. 083-5642261  
9 ร.ต.อ.จกัรพนัธ์ุ      อินปรา รอง สวป. 089-8504002  

10 ร.ต.อ.เฉลิม            ญานะ รอง สวป. 089-8545756  
11 ร.ต.อ.สิทธิโชค      ท าวอ่ง รอง สว.สส. 086-1926779  
12 ร.ต.อ.สมยศ          สารสมจริง รอง สวป. 084-9486699   
13 ร.ต.อ.ศกัด์ิ             หนา้ผอ่ง รอง สวป. 086-0966772  
14 ร.ต.อ.บุญยิง่       รัตนศกัด์ิสิทธ์ิ รอง สวป. 086-9118656  
15 ร.ต.ท.สง่า             อุ่นค ามี รอง สวป. 087-9907365  
16 ร.ต.ท.สมชาย        แววเสียง รอง สวป. 089-9563295  
17 ร.ต.ท.อ านวย        ค  าแสน รอง สวป. 081-1807719  
18 ร.ต.ท.ปรีชา          อินทร์จกัร์ รอง สวป. 086-1818725  
19 ร.ต.ต.ประทาน     สวยงาม รอง สวป.  087-1947397  

 
สถานีต ารวจภูธรทุ่งฝาย                                           
 โทรศพัทก์ลาง 0-5482-5592 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ   
1 พ.ต.อ.ณฐัญว์สุภ ์ แสงณิรัฒศยั  ผกก. 061-5477447   
2 พ.ต.ท.ประสงค ์   ศิลปวานิชย ์ รอง ผกก.ป. 081-9620-995   
3  พ.ต.ท.สันติ    แกว้อินตะ๊  รอง ผกก.สส. 08-1111-2945  
4 พ.ต.ท.พิพฒัน์  ปภุสสโร  รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1778-2472  
5 พ.ต.ท.พงศนิ์รันดร์  เจริญค า  สว.สอบสวน 08-1532-5932  
6 พ.ต.ท.ณฐัวุฒิ  ป้ันมูล  สวป. 087-194-0212  
7  พ.ต.ต.รัชพล  การเร็ว สว.สส 088-405-6861   
8  ร.ต.อ.บุญญฤทธ์ิ  หมุดดี รอง สว.สอบสวน 081-784-2195  
9 ร.ต.อ.ประพนัธ์ สีติวนั รอง สว.สส 087-186-3765  
10 ร.ต.อ.วโิรจน์  แสงเอ่ียม รอง สว.สอบสวน 093-830-3820  
11 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ  พุทธิมา รอง สวป. 089-852-0937  
12 ร.ต.อ.สมคิด  สุต๋า รอง สว.สส. 086-194-7050  
13.  ร.ต.ท.กลา้หาญ  ปาโกวงศ ์ รอง สวป. 081-530-6236  
14 ร.ต.ท.สุริยน  ชมพูราช รอง สวป. 083-322-0257  



15 ร.ต.ท.นิเวศน์  ฉตัรสกุลทอง รอง สวป. 087-175-4778  
16 ร.ต.ท.สุชาติ  เรือนวงศ ์ รอง สวป. 081-620-3869  
17 พ.ต.ท.หญิงแฉลม้  จนัทร์ฉ่อง สว.อก. 08-7182-0909  
18 ร.ต.ท.หญิงนิชรา  ศรีพรหม รอง สว.อก. 08-6911-1711  

 

สถานีต ารวจภูธรบา้นเสดจ็                                
โทรศพัทก์ลาง 0-5434-2669, 0-5434-2670  โทรสาร 0-5424-7431 
ล าดั
บ 

ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 

1.  พ.ต.อ.สมพงษ ์  บุญมาประเสริฐ ผกก. 081-386-6047  
2  พ.ต.ท.ปริญญา   ชยัเววา รอง ผกก.สส. 08-9700-8935  

3 พ.ต.ท.วรีะ          คมสัน  รอง ผกก.ป. 08-1724-7581  

4 พ.ต.ท.มงคล  วงภูธร รอง ผกก.สอบฯ 08-7191-3399  

5 พ.ต.ท.บรรจง  เรืองสุข รอง ผกก.สอบฯ  08-9554-3358  

 6  พ.ต.ท.สมฤทธ์ิ     วฒิุ สวป. 08-0856-5799  

7 พ.ต.ท.สุดชาย    สุนนัตะ๊ สว.สส. 08-6911-3551  

8 พ.ต.ท.หญิงศิริพรรณ อศัวนิวงศ ์ สว.อก. 08-3567-5775  

9 ร.ต.อ.ประสงค ์ ล าปน รอง สวป. 08-1179-6314 (สืบสวน) 
10 ร.ต.อ.ธิณกร   ใบยา รอง สวป. 06-4226-1419  

11 ร.ต.อ.สุรพงษ ์  ขดัสีใส รอง สวป. 09-0330-9998 ช่วยภ.จว.ลป. 
12 ร.ต.อ.สมพงศ ์  ศรีค าวงั รอง สว.สส. 09-5692-3412  

13 ร.ต.ท.สุพจน์  ลาภมาก รอง สว.สอบฯ 08-4365-5722  

14 ร.ต.อ.วสันต ์   มณีกาศ รอง สว.(สอบสวน)  09-5692-3412 ช่วยแม่เมาะ 
15 ร.ต.ท.จรัญ    คฤหสั รอง สวป. 06-3114-5727  

16 ร.ต.ท.พงศธร  ถนอม รอง สว.สส. 09-1853-0737   
17 ร.ต.อ.หญิง ชโลชา   วะเท รอง สว.ธร. 08-3577-7460 ช่วยเมือง

ล าปาง 
 

สถานีต ารวจภูธรบา้นเอ้ือม   
โทรศพัทก์ลาง    0-5482-1331 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.อ.รัฐการ      สุรงคบพิตร  ผกก. 08-1993-3040 054-209809 
2 พ.ต.ท.เมฆ       ชนะดงั รอง ผกก.ป. 08-1882-2984 054-209809 
3 พ.ต.ท.กิตติพงษ ์ กงัวาลไกล รอง ผกก.สส. 08-8547-1920 054-209809 
4 พ.ต.ท.สันติ     จนัทร์ศกัด์ิ รอง ผกก.สอบฯ(หน.) 09-3159-9344 054-209809 



5 พ.ต.ท.นฤพล  รอดวเิศษ สว.สส.ฯ 09-53921413 054-209809 
6 พ.ต.ต.อาชนัธ์  นนัตะกลู  สวป. 09-53921413 054-209809  
7 พ.ต.ต.บรรชร     เกตุเทียน สว.อก.ฯ  08-7190-1771 054-209809 
8 พ.ต.ท.อภิชาต     แรงสิงห์ รอง ผกก.สอบสวน 08-1764-6094 054-209809 
9 ร.ต.อ.เสนาะ  ค าภีรพนัธ์ รอง สว.สอบสวน 08-2893-7439 054-209809 
10 ร.ต.อ.โกศล  วงศริ์นทร์ รอง สวป. 08-96334456 054-209809 
11 ร.ต.อ.คณิศร  ตาเมืองมูล รอง สวป. 08-6910-4436 054-209809 
12 ร.ต.ท.สุทศัน์  ขติัยะราช รอง สวป. 08-18844233 054-209809 

 

สถานีต ารวจภูธรเวยีงมอก                                  

 โทรศพัทก์ลาง   0-5424-1514, 0-5424-1701 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.อ.พงศกร รัศมีโรจน์สกุล  ผกก.สภ.เวียงมอก 08-7727-2844 054-241514 
2 พ.ต.ท.ถนอม  นาทิเลศ รอง ผกก.ป. 09-0753-3117 054-241514 
3 พ.ต.ท.นนัทศกัด์ิ กาศเกษม รอง ผกก.สส. 08-1287-5984 054-241514 
4 พ.ต.ท.ปิติพงศ ์ บา้นคุม้ รอง ผกก.สอบฯ(หน.) 08-9851-2280 054-241514 

5 พ.ต.ท.สมนึก  เป้ียสาย รอง ผกก.สอบสวน 08-98515966 054-241514 
6 พ.ต.ท.สุพรรณ หอมนาน  สวป. 08-1783-9969 054-241514 
7 พ.ต.ท.นทัธพล  ศรีค าสุข สว.สสฯ  08-1386-3831 054-241514 
8 พ.ต.ท.พิชณุ    แกว้ยอด สว.ธรฯ 09-3225-8830 ช่วยฯ สภ.เข

ลางค ์
9 ร.ต.อ.พชร     ไชยวงค ์ รอง สว.สอบสวน 08-8547-1920 054-241514 
10 ร.ต.อ.บุญช่วย  หลา้มณี รอง สว.สอบสวน 08-1035-2458 ช่วยฯ สภ.เข

ลางค ์
 

สถานีต ารวจภูธรเมืองยาว 
โทรศพัทก์ลาง  0-5434-3529  โทรสาร  054-343-529 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.ท.จีระเดช จนัทร์อ่อน สว.สภ.เมืองยาว 08-1885-9796 054-343-529 
2 พ.ต.ท.วเิชียร ประมูลสิน สว.(สอบสวน) 09-1143-3572 054-343529 
3 พ.ต.ท.เกรียงไกร รัตนะ สว.(สอบสวน) 08-9851-7819 054-343529 
4 ร.ต.อ.นิคม กนัทะวงศ ์ รอง สว.(สอบสวน) 08-1163-5601 054-343529 

5 ร.ต.อ.เศวตรัตน์ เรือนปิงวงั รอง สว.(สอบสวน) 08-1885-5658 ช่วยราชการสภ.
เมืองแพร่ 



6 ร.ต.อ.วรีะพงษ ์ทาสุภา  รอง สวป.ฯ 09-3279-1969 054-343529 
7 ร.ต.อ.สุวทิย ์กอ้นทอง รอง สวป.ฯ 09-1069-9074 054-343529 
8 ร.ต.อ.ศุภกิตติ ขนัค าตั้ง รอง สวป.ฯ 08-1746-5514 054-343529 

   
สถานีต ารวจภูธรร่องเคาะ 
โทรศัพท์กลาง  0-5483-4128, 0-5483-4150 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 
1 พ.ต.ท.สมจิตต ์   มะทะ สว.  08-1950-3398 054-010106 
2 วา่ท่ี พ.ต.ต.ขจรศกัด์ิ   พงษทิ์ตย ์  สว.สอบสวน  09-7928-9091  
3 ร.ต.อ.จีระศกัด์ิ  ชยัมงคล  รอง สวป. 08- 1678-0572  
4 ร.ต.อ.รังสรรค ์ ศิริธรารังสรรค ์ รอง สว.สอบสวน 08-4396-9114  
5 ร.ต.อ.นิวติั  สิงห์สุธี รอง สว.สอบสวน 08-1960-8652  
6 ร.ต.อ.พีรภาส  ใยส าลี รอง สวป. 08-6047-9182  
7 ร.ต.อ.ภาสวร  บุญเต่ียม รอง สว.สส. ปฏิบติั

หนา้ท่ีงานสอบสวน 
08-1163-1096  

 

สถานีต ารวจภูธรแจซ้อ้น                                                           26 
โทรศพัทก์ลาง  0-5426-3232  โทรสารกลาง  0-5426-3233 
ล าดบั ยศ   ช่ือ   สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

มือถือ ท่ีท างาน 

1 พ.ต.ท.พิศิษฐ ์   ศรีจนัทร์ สว.  081-960-0049  
2  พ.ต.ท.วิสิทธ์ิ     แลวฤทธ์ิ  สว.สอบฯ   08-9997-4491  

3 ร.ต.อ.สนธยา  ปัฐวี  รอง สว.สอบฯ 081-387-5382  

4 ร.ต.อ.สมบติั  หาญเหรียญทอง  รอง สวป. 081-886-1621  

5 ร.ต.อ.นิยม  วงคค์รองศกัด์ิ  รอง สว.สอบฯ 089-854-9816  

6 ร.ต.อ.สมชยั   ป้องกนั รอง สวป. 088-4805032  

7 ร.ต.อ.กรรชยั  ภูเขียว รอง สวป. 086-180-9615  

 


