กองบังคับกำรตำรวจนำ (MARINE POLICE DIVISION)
169 ซอย เทศบำล 6 ถนน สุขุมวิท ต.บำงด้วน อ.เมือง จว.สมุทรปรำกำร 10270
โทรศัพท์กลำง 0-2384-2342 โทรสำร 0-2394-1962,0-2384-5905 มหำดไทย 33547
Web Site : http://tmrp.police.go.th E-mail: tmrp@police.go.th
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

รรท.ผบก.รน.

พ.ต.อ. กฤตธาพล ยี่สาคร

0-2394-1964

08-1566-1999

ผชพ.(สบ ๖) บก.รน.

พล.ต.ต. ประกิจฐ์ ศรียิ่งยงค์

0-2394-196๒

08-1647-3381

รอง ผบก.รน.(๑)

พ.ต.อ. ชัยณรงค์ ลิมปิทปี

0-2394-1964

08-9245-9395

รอง ผบก.รน.(๒)

พ.ต.อ. อนุรักษ์ นาคพนม

0-2394-1964

08-8500-3399

รอง ผบก.รน.(๓)

พ.ต.อ. ชัช

สุกแก้วณรงค์

0-2394-1964

0๙-๓๙๕๑-๕๔๒๔

รอง ผบก.รน.(๔)

พ.ต.อ. สุรพล

เปรมบุตร

0-2394-1964

08-1700-6563

รอง ผบก.รน.(๕)

พ.ต.อ. ธนพล

ศรีโสภา

0-2394-1964

08-1620-7227

รอง ผบก.รน.(๖)

พ.ต.อ. โชคชัย

นนท์ปฏิมากุล

0-2394-1964

08-6633-0200

ผชช.(สบ ๕) บก.รน.

พ.ต.อ. เอนก

ส่งประเสริฐ

0-2394-196๒

08-1836-1336

นว.ผบก.รน.

ร.ต.ท. กณวรรธน์พินิจ ชื่นสงวน

0-2394-1964

09-5881-9996

ฝ่ำยอำนวยกำร กองบังคับกำรตำรวจนำ (General Staff Sub-Division , Marine Police Division)
ชั้น ๒ อาคาร บก.รน. เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง/โทรสาร 0-2394-๖๘๒๑
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.ฝอ.บก.รน.

พ.ต.อ. พัลลภ สุภิญโญ

0-2394-๖๘๒๑

08-6543-4343

รอง ผกก.ฝอ.บก.รน.(๑)

พ.ต.ท. ธนกร ดลธนากานต์

0-2394-๖๘๒๑

08-9998-2536

รอง ผกก.ฝอ.บก.รน.(๒)

พ.ต.ท. สมศักดิ์ เย็นยาซัน

0-2394-๖๘๒๑

08-1830-7604

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

งำนธุรกำรและกำลังพล
สว.

พ.ต.ท. ธีระพร

เขตร์กุฎี

0-2394-๖๘๒๑

08-6133-1579

รอง สว.(๑)

ร.ต.ท. พิเชษฐ์

ยินสูตร์

0-2394-๖๘๒๑

08-9929-2325

รอง สว.(๒)

ร.ต.ท.(ญ) นราพรรณ นิลสุขมุ

0-2394-๖๘๒๑

08-๗๙๓๒-๑๘๘๙

งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน
สว.

พ.ต.ต. จักรพงศ์ เขื่อนคา

08-1953-8909

รอง สว.(๑)

ร.ต.ท.หญิง ภาวดี หวานทอง

09-2595-0993

สว.

พ.ต.ท. วิชยั

08-1624-9824

รอง สว.(๑)

ร.ต.ท. ปภาธัช สมประกอบ

รอง สว.(๒)

ร.ต.ท.สุชน

รอง สว.(๒)
งำนคดีและวินัย
กวีกิจบรม

08-9463-9779

ศิริพันธ์

งำนงบประมำณและพลำธิกำร
สว.

พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา การประเสริฐ

02-394-5213

08-0992-7589

รอง สว.(๑)

ร.ต.ท.หญิง ชญาภา แก้ววารี

02-394-5213

08-4665-6263

รอง สว.(๒)

ร.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ สุทศั น์

02-394-5213

08-6392-1474

สว.

พ.ต.ท.หญิง สมคิด แย้มผกา

02-394-1027

08-1755-6488

รอง สว.(๑)

ร.ต.อ.หญิง วิรมณ นิลอาชา

02-394-1027

08-6755-4699

รอง สว.(๒)

ร.ต.ท.หญิง อรสา อุบลไพศาล

02-394-1027

09-8272-5129

รอง สว.(3)

ร.ต.ท. วลิต บุญสนอง

02-394-1027

08-8728-1170

งำนกำรเงินและบัญชี

กองกำกับกำร ๑ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 1 , Marine Police Division)
ที่อยู่ ๒๒๘ ซอย เจริญกรุง ๓๖ ถนน เจริญกรุง เขต บางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์กลาง ๐๒-๒๓๖-๘๗๓๑
ตำแหน่ง

โทรสาร ๐๒-๒๓๖-๘๗๓๑
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๑ บก.รน.

พ.ต.อ.ฉัตรชัย

ธรรมวิชยั

๐๒-๒๓๖-๘๗๓๑

08-6892-1000

รอง ผกก.๑ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.ภัทราวุธ จารุจารีต

๐๒-๓๙๔-๑๐๒๖

08-1828-9955

รอง ผกก.๑ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.วีระวัฒน์ ศรีสุนทร

๐๒-๒๓๖-๘๗๓๑

08-1819-8759

รอง ผกก.๑ บก.รน.(๓)

พ.ต.ท.จีระ

ยาฟอง

๐๒-๒๓๖-๘๗๓๑

08-9656-5398

นายช่างกลเรือ (สบ ๓)

พ.ต.ท.สุชล

พาขุนทด

๐๒-๒๓๖-๘๗๓๑

08-1638-8626

นายช่างกลเรือ (สบ ๓)

พ.ต.ท.มาโนต

กายง

๐๒-๒๓๓-๐๖๘๒

08-1626-0164

ร.ต.ต.วีรชาติ

ตะโกภู่

๐๒-๒๓๓-๓๗๔๗

08-1914-6298

รอง สว.

ร.ต.ต.ไพฑูรย์

บัวขาว

02-233-0682

08-1274-7661

รอง สว.

ร.ต.ต.เจิดสิกท์

สุวัฒนากูลกิจ

02-233-0682

08-1908-6547

ร.ต.ต.สนิท

คร้ามสมอ

๐๒-๓๙๔-๑๐๒๖

08-9530-2679

ร.ต.ต.ชนินทร์

ตัง้ เจริญ

0-2437-5227

08-6030-4557

งำนวิศวกรรมตัวเรือ
สว.
รอง สว.
งำนวิศวกรรมเครื่องกล

งำนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สว.
รอง สว.
งำนช่ำง
สว.
รอง สว.

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

0-2437-5227

08-9604-1832

งำนอูเ่ รือ
สว.
รอง สว.

ร.ต.ต.มาโนช

พงศ์ประดิษฐ์

กองกำกับกำร ๒ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 2 , Marine Police Division)
อาคารโรงบินเก่า เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0 2384 2342 โทรสาร 0-2394-1962
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๒ บก.รน.

พ.ต.อ. สุริยา

ปิน่ ประดับ

0-2371-6025

08-1990-2124

รอง ผกก.๒ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท. ฐาธนกร

สาลีผล

0-2371-6025

08-6670-7963

รอง ผกก.๒ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท. สมลักษณ์ศรี รัตนวิไล

0-2371-6025

08-7496-1115

นักประดาน้า (สบ ๓)

พ.ต.ท. วีระศักดิ์

0-2371-6025

08-3034-7906

อักษรพันธุ์

งำนอำรักขำและ รปภ.ฯ
สว.

พ.ต.ต. อนุสรณ์ สมุทรกิตติศักดิ์

0-2371-6025

08-6114-1626

สว. (ปปน.)

พ.ต.ท. ฟุ้ง ชัยนนท์นอก

0-2371-6025

08-5112-3035

รอง สว .(ปปน.)

ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ วงค์สวัสดิ์

0-2371-6025

08-8447-1447

รอง สว. (ปปน.)

ร.ต.ท. เอกพันธ์ ช่วยเหมาะขนาด

0-2371-6025

08-9008-8687

งำนค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สว.

พ.ต.ต. สมภพ ศฤงค์สวัสดิ์

0-2371-6025

08-1845-8309

สว. (ปปน.)

พ.ต.ท. พิทกั ษ์ เริงพิทกั ษ์

0-2371-6025

08-0999-6685

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท. ขวัญลิขิต สุวรรณชัยรบ

0-2371-6025

09-0771-4948

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

งำนต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
สว.

พ.ต.ต. วรรณา อินเชื้อ

0-2371-6025

08-6682-0897

รอง สว.

ร.ต.ท. อาณัติ

0-2371-6025

08-8818-7964

รอง สว. (ปปน.)

ร.ต.ท. เอกพันธ์ ช่วยเหมาะขนาด

0-2371-6025

08-9008-8687

สว.

พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ ศรีเผือก

0-2371-6025

08-6015-7908

รอง สว.

ร.ต.ท. ขวัญลิขติ สุวรรณชัยรบ

0-2371-6025

09-0771-4948

คามเขต

งำนเก็บกู้วัตถุระเบิด

กองกำกับกำร ๓ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 3 , Marine Police Division)
ชั้น ๔ อาคาร บก.รน. เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2394-6711
ตำแหน่ง

โทรสาร 0-2394-1962
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ผกก.๓ บก.รน.

พ.ต.อ.ชวาล

รอง ผกก.๓ บก.รน.(๑)

เพ็ญพานิช

ที่ทำงำน

มือถือ

0-2394-6711

08-1499-3588

พ.ต.ท.สมเกียรติ จิ่วตัน้

0-2394-6711

08-8017-4704

รอง ผกก.๓ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.ฤทธี

เผ่าพันธุ์

0-2394-6711

08-9812-1256

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ท.ทนงศักดิ์

ทองทรัพย์

0-2394-6711

08-1427-0092

สว.

พ.ต.ต.กมลศักดิ์

วันประดุง

0-2394-6711

08-1802-0479

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.ฐิติกร

ทองเต็ม

0-2394-6711

08-7091-8149

สว.

พ.ต.ต. เอกรัฐ

อรุณ

0-2394-6711

09-8987-9256

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.พลากร

เหล่าวิเศษกุล

0-2394-6711

09-0560-8133

งำนปฏิบัติกำรทำงเรือ

งำนรักษำฝั่ง

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

งำนมั่งคงและกิจกำรทำงทะเล
สว.

พ.ต.ต.ชนัต

ใจมัน่

0-2394-6711

08-5805-5668

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.สุวศิน

ภคพงษ์ประดิษฐ์

0-2394-6711

08-5444-8281

งำนรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล : ศรชล.
สว.

พ.ต.ต.จักรวัฒน์

มูลศรี

0-2394-6711

08-5390-7395

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.นฤชิต

คงสกุล

0-2394-6711

08-7034-6127

นิลอาชา

0-2394-6711

08-9068-3929

งำนยุทธวิธีทำงเรือ
สว.

พ.ต.ท.จีระกรณ์

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.ธนินวัฒน์ หิรัญเชวงศักดิ์

0-2394-6711

08-1777-5767

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.ไมตรี

นักธรรม

0-2394-6711

08-9656-5858

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.วรวิทย์

บุญประคอง

0-2394-6711

08-5006-4900

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.สัญญา

พุ่มโพธิ์ทอง

0-2394-6711

08-6328-6342

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.พันเทพ

โอมี

0-2394-6711

09-1058-7669

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 4 , Marine Police Division)
ที่อยู่ ถนนท่าเรือ 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์กลาง 0-2249-7740
ตำแหน่ง

โทรสาร 0-2249-0957
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๔ บก.รน.

พ.ต.อ.ธวัช

สิทธิกิจโยธิน

0-2249-7740

08-1685-0201

รอง ผกก.๔ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.ชาติชาย

ดวนใหญ่

0-2249-7740

08-6325-0618

รอง ผกก.๔ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.วัลลพ

พวงผกา

0-2249-7740

08-1820-2023

รอง ผกก.๔ บก.รน.(๓)

พ.ต.ท.สุทนิ

สวนดอกไม้

0-2249-7740

08-4910-8888

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

รอง ผกก.๔ บก.รน.(๔)

พ.ต.ท.จักรกริช

เสริบตุ ร

0-2249-7740

08-๔๔๔๖-๓๕๔5

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ท.หญิง สุจิตรา ทองสกุล

0-2249-7740

08-1919-7066

ส.รน.๑ (ตำรวจนำบำงประอิน)
สว.

พ.ต.ท.ศักดิธัช

วันจันทึก

0-3537-1831

08-2999-3419

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.อนุพันธ์

สมบูรณ์ทรัพย์

0-3537-1831

08-3511-4142

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.ธรรมปพน

ช่วงฉ่า

0-3537-1831

08-9664-1551

ส.รน.๒ (ตำรวจบำงรัก)
สว.

พ.ต.ท.จิรภัทร

สอาดรักษ์

0-2235-7187

08-9981-9977

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.ฐิติศักดิ์

ลิขสิทธิ์ตระกูล

0-2235-7187

06-1396-3355

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.กิตติกร

ทองปลอด

0-2235-7187

08-5555-2509

ส.รน.๓ (ตำรวจนำสมุทรปรำกำร)
สว.

พ.ต.ท.คณาธิป

ศรีทพิ ย์

0-2384-5313

08-5357-4949

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.รุ่งโรจน์

ลักษณะวิบลู ย์

0-2384-5313

08-1890-8935

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.สุภาพ

ผลบุญ

0-2384-5313

08-1874-7930

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.เจนณรงค์

จารุภา

0-2384-5313

08-7696-1696

ส.รน.๔ (ตำรวจนำสมุทรสำคร)
สว.

พ.ต.ท.สมพร

เก่งธีระพัฒน์

0-3441-1016

08-6313-3553

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.ชาญชัย

จู่คงทน

0-3441-1016

08-1459-4821

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ทศพล

มนทสิทธิ์

0-3441-1016

08-3802-4789

สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.ทยากร

กุศลศิลปบัญชร

0-3441-1016

08-1939-4838

พี่พานิช

0-3263-1243

08-0575-1144

ส.รน.๕ (ตำรวจนำปรำณบุร)ี
สว.

พ.ต.ท.ปวิธ

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ขจรยศ

ทรงประดิษฐ์

0-3263-1243

08-6618-9702

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.นิติพัฒน์

รัฐเมือง

0-3263-1243

08-7069-0824

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ไกรลาศ

ใจสามารถ

0-3263-1243

08-9271-7785

ส.รน.๖ (ตำรวจนำบำงสะพำน)
สว.

พ.ต.ท.สุริยา

ขุนโต

0-3269-3176

08-0037-1833

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.เสรี

สวัสดี

0-3269-3176

09-3951-9269

กองกำกับกำร ๕ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 5 , Marine Police Division)
ที่อยู่ 34 ถนนเจิมจอมพล ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์กลาง 0-3832-1422
ตำแหน่ง

โทรสาร 0-3831-2748
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๕ บก.รน.

พ.ต.อ.ชาติชาย

ชาติเวช

0-3832-1422

08-1819-6141

รอง ผกก.๕ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.สุวัฒน์

ศรีคล้อ

0-3832-1422

09-8504-4995

รอง ผกก.๕ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.ธนวัตถ์

พุ่มอยู่

0-3832-1422

08-1855-4488

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ท.หญิง นภัสกร พานทอง

0-3832-1422

09-7952-2966

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์

0-3832-1422

08-9935-7657

สิทธิโพธิ์

ส.รน.๑ (ตำรวจนำศรีรำชำ)
สว.

พ.ต.ท.อนุชติ

หลักโลก

0-3831-1285

08-1805-7460

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.วันไชย

รุ่งรักษา

0-3831-1285

08-1761-6935

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.เสกสรรค์ พรรณรักษ์

0-3831-1285

08-3114-4484

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ชะเอมทอง

0-3831-1285

08-9968-4411

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.สมมาตร

0-3831-1285

08-7919-5890

เสือบัว

ตำแหน่ง

ที่ทำงำน

มือถือ

ร.ต.ท.กัณฑ์คุปต์ ณ จันตา

0-3831-1285

08-1387-6871

สว.

พ.ต.ต.อานาจ

ชูกลิน่

0-3821-6192

08-0580-572๖

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.สาโรจน์

เลิศประเสริฐ

0-3821-6192

08-9810-2546

สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.จักรพงษ์

มนัสชัย

0-3821-6192

08-6368-3547

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.พิจักษณ์

พงษ์บบุ ผา

0-3821-6192

08-5989-3663

สว.

พ.ต.ท.ปฏิญา

เข็มลาย

0-3843-7056

09-2261-7717

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.สมภพ

ศิริจันทร์

0-3843-7056

09-4545-9281

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.ประวิท

ทองศักดิแ์ สง

0-3843-7056

08-1996-9897

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ปริญญา หงษ์สร้อย

0-3843-7056

08-5833-4198

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.กอบชัย

โตอ่อน

0-3843-7056

08-2475-6333

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.บดินทร์

ศรีอ่อน

0-3843-7056

09-5760-8949

ศรีเรือง

0-3939-1018

09-0728-3643

รอง สว.(ปปน.)

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ส.รน.๒ (ตำรวจเกำะสีชัง)

ส.รน.๓ (ตำรวจนำสัตหีบ)

ส.รน.๔ (ตำรวจนำจันทบุร)ี
สว.

พ.ต.ท.ประจวบ

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๕ (ตำรวจนำแหลมงอบ)
สว.

พ.ต.ท.สุรพงษ์

วรรณพินิจ

0-3959-7209

08-1623-7875

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.วิหาร

บุญลาภ

0-3959-7209

08-1590-6065

รอง สว.(ปปน.)

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ส.รน.๖ (ตำรวจนำคลองใหญ่)
สว.

พ.ต.ต.ทศพร

มัน่ คง

0-3958-1505

08-9813-1012

ร.ต.ท.ปรัชญาพล

สัญกูล

0-3958-1505

08-3181-1576

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

กองกำกับกำร ๖ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 6 , Marine Police Division)
ที่อยู่ 166 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์กลาง 077 272245
ตำแหน่ง

โทรสาร 077 273955
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

0-7727-2245

08-1409-4747

ผกก.๖ บก.รน.

พ.ต.อ.สมชาย

รอง ผกก.๖ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.ประเทือง ศรีละมนตรี

0-7727-2245

09-5654-1654

รอง ผกก.๖ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.นพพร

0-7727-2245

08-5333-9995

จันทร์คง

โธธาราษฎร์

รอง สว.(ธร.)
ส.รน.๑ (ตำรวจนำชุมพร)
สว.

พ.ต.ท.จเร

รุ่งสาย

0-7727-2245

08-9892-5750

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.บุญเลิศ ศรีนวล

0-7727-2245

08-6953-2354

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.โยธิน

สีหาทิพย์

0-7727-2245

09-8017-4129

ส.รน.๒ (ตำรวจเมืองสุรำษฎร์ธำนี)
สว.

พ.ต.ท.สีงหา

ควรบารุง

0-7727-2245

09-4152-5969

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.วินัย

นิม่ ฟัก

0-7727-2245

08-1597-5234

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ก้องเกียรติ เหมทานนท์

0-7727-2245

08-5294-0101

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ส.รน.๓ (ตำรวจนำเกำะสมุย)
สว.

พ.ต.ท.มหันตพล ศรีนนว์ ณ อุบล

0-7727-2245

0๙-๘๘๗๙-๕๔๕๖

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.อนุราช วิมล

0-7727-2245

08-9899-0994

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.วิษณุ

0-7727-2245

๐๙-2092-1917

จินาวงษ์

ส.รน.๔ (ตำรวจนำขนอม)
สว.

พ.ต.ท.สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์

0-7727-2245

08-5940-7980

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.เศรษฐพงษ์ ทองทราย

0-7727-2245

08-6693-6104

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ศักรินทร์ จตุทอง

0-7727-2245

08-5888-1236

0-7727-2245

08-6598-๐๙๙6

ส.รน.๕ (ตำรวจนำปำกพนัง)
สว.

พ.ต.ท.อากร

หนุนภักดี

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

กองกำกับกำร ๗ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 7 , Marine Police Division)
ที่อยู่ ๑/9 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา
โทรศัพท์กลาง 0-7431-1140 โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๔๕๑๕
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๗ บก.รน.

พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์

0-7431-1140

08-๑๕๔๒-๒๔๔๒

รอง ผกก.๗ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.นรินทร์ พุกบุญมี

0-7431-1140

08-๑๗๖๖-๓๑๕๖

รอง ผกก.๗ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.เดชา อุปชั ฌาย์

0-7431-1140

08-๑๘๙๘-๔๖๗๙

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ท.หญิง ณิชาภา ติน้ สัน้

0-7431-1140

08-4854-4368

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ท.หญิง สนันท์ญา บุญเพชร

0-7431-1140

08-๖๐๑๐-๒๖๑๖

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

พ.ต.ท.อัศรายุทธ ทองลอง

0-7431-1140

08-3419-9922

ร.ต.ท.ศิวัช กาญจนอุดมการ

0-7431-1140

08-0023-0001

สว.

พ.ต.ท.พุทธินันท์ พุทธิรานนท์

0-7346-0105

08-9149-3773

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช

0-7346-0105

08-1355-7735

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.ภราดร สวัสดี

0-7346-0105

08-1556-6912

พ.ต.ต.นัฐพงศ์ ตาแก้ว

0-7351-1052

08-6079-7954

ร.ต.ท.พัชระ รัตนกุล

0-7351-1052

08-0590-1449

พ.ต.ท.เสถียร ไชยสวัสดิ์

0-7364-2299

08-1969-6293

ส.รน.๑ (ตำรวจนำเมืองสงขลำ)
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๒ (ตำรวจปัตตำนี)

ส.รน.๓ (ตำรวจนำนรำธิวำส)
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๔ (ตำรวจนำตำกใบ)
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

กองกำกับกำร ๘ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 8 , Marine Police Division)
เลขที่ 473 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จว.ภูเก็ต
โทรศัพท์กลาง 076-214368 โทรสาร 076-216677
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๘ บก.รน.

พ.ต.อ.ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์

0-7621-4368

08-1986-5278

รอง ผกก.๘ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์

0-7621-4368

08-9650-8999

รอง ผกก.๘ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.พิเชฐ

0-7621-4368

08-6686-3753

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ น้อยมูสิก

0-7621-4368

08-9870-1179

สว.

พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ อิ่มฤทธา

0-7781-1098

08-1554-8836

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท.สุภัทรชัย ศิริธรรม

0-7781-1098

08-0451-9656

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ต.อภิวัฒน์ เสทธะยะ

0-7781-1098

09-4830-0821

พ.ต.ท.จักรี เมฆอาพลสุทธิ์

0-7647-2132

08-7935-1191

สว.

พ.ต.ท.ปัญญา ชัยชนะ

0-7621-1883

08-1894-7489

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธิกูล

0-7621-1883

08-8825-2498

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.จีรยุทธ์ อ่อนทอง

0-7621-1883

08-3550-1199

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.พงศ์พิทกั ษ์ บุญบารุง

0-7621-1883

08-7590-8615

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ต.ปิยะพล ธวัชสุนทร

0-7621-1883

09-0909-7022

สมรรคจันทร์

ส.รน.๑ (ตำรวจนำระนอง)

ส.รน.๒ (ตำรวจคุระบุร)ี
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๓ (ตำรวจนำภูเก็ต)

กองกำกับกำร ๙ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 9 , Marine Police Division)
ที่อยู่ เลขที่ ๒/๑๒ ถนนตรังคภูมิ ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๗๕๒๓-๗๒๕๑ ,
ตำแหน่ง

โทรสารกลาง ๐-๗๕๒๓-๗๒๕๐

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๙ บก.รน.

พ.ต.อ. พุฒเิ ดช บุญกระพือ

๐-๗๕๒๓-๗๒๔๙

๐๘-๑๕๓๓-๕๔๔๔

รอง ผกก.๙ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท. สาธร

๐-๗๕๒๓-๗๒๕๑

๐๙-๒๐๓๒-๘๙๘๙

รอง ผกก.๙ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ

๐-๗๕๒๓-๗๒๕๑

๐๘-๑๓๒๐-๓๙๘๓

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ท.หญิง สุดใจ บุตรพิษ

๐-๗๕๒๓-๗๒๕๑

๐๘-๔๗๓๒-๖๐๒๕

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.ต.หญิง ลัดดา จันทะสะเร

๐-๗๕๒๓-๗๒๕๑

๐๙-๕๗๖๒-๘๐๙๗

สว.

พ.ต.ต. อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล

๐-๗๕๖๑-๒๗๕๖

๐๘-๖๗๙๗-๔๑๗๖

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต. ราเชนทร์ สวนคาศรี

๐-๗๕๖๑-๒๗๕๖

๐๘-๖๙๐๕-๗๗๔๕

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท. ศิโรจน์

ชุมศรี

๐-๗๕๖๑-๒๗๕๖

๐๙-๐๙๙๔-๙๕๐๘

พ.ต.ต. ฉัตรชัย ศิลลา

๐-๗๕๒๕-๑๑๐๓

๐๘-๕๑๑๐-๖๘๘๖

ร.ต.ท. จิรายุทธ์

๐-๗๕๒๕-๑๑๐๓

๐๘-๗๓๒๒-๖๗๐๗

สุขส่ง

ส.รน.๑ (ตำรวจนำกระบี)่

ส.รน.๒ (ตำรวจกันตัง)
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

แก้วด้วง

ส.รน.๓ (ตำรวจนำสตูล)
สว.

พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศักดิด์ ี

๐-๗๔๗๑-๐๖๑๔

๐๘-๙๗๒๔-๐๑๑๖

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท. บรรเจิด มานะเวช

๐-๗๔๗๑-๐๖๑๔

๐๘-๑๘๙๘-๖๗๒๖

สว.(ปปน.)

พ.ต.ต. กนกพงษ์ สาราญใจ

๐-๗๔๗๑-๐๖๑๔

๐๘-๗๒๙๐-๔๘๘๙

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.ท. ทัตพงศ์

๐-๗๔๗๑-๐๖๑๔

๐๙-๑๗๓๔-๔๗๓๗

เทพไชย

กองกำกับกำร ๑๐ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 10 , Marine Police Division)
ที่อยู่ กก.10 บก.รน. ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์กลาง 0 4261 5465 โทรสาร 0 4261 5466
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๑๐ บก.รน.

ว่าที่ พ.ต.อ. อาภากร โกมลสุทธิ

๐-๔๒๖๑-๕๔๖๕

08-0259-4448

รอง ผกก.๑๐ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท. อกนิษฐ์ สุทธิพงษ์

๐-๔๒๖๑-๕๔๖๕

๐๘-๑๓๑๙-๔๕๗๒

รอง ผกก.๑๐ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท. อภิชาต จินาเพ็ญ

๐-๔๒๖๑-๕๔๖๕

๐๘-๑๔๕๔-๕๑๐๕

รอง สว.(ธร.)

๐-๔๒๖๑-๕๔๖๕

ส.รน.๑ (ตำรวจนำนครพนม)
สว.

พ.ต.ท. โกวิท สุมงคล

0-4251-1427

08-3512-7468

พ.ต.ท. นิรัตน์ ช่วยจิตร

0-4254-1082

08-1737-9351

พ.ต.ท. อาทิตย์ ดาสนิท

0-4261-1172

08-4861-1639

พ.ต.ต. มนตรี จินะ

0-4549-1241

08-7380-8777

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๒ (ตำรวจธำตุพนม)
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๓ (ตำรวจนำมุกดำหำร)
สว.
สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๔ (ตำรวจนำเขมรำฐ)
สว.
สว.(ปปน.)

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

0-4535-1008

08-5131-8811

ส.รน.๕ (ตำรวจนำโขงเจียม)
สว.

พ.ต.ท. ศิวะวงศ์ สัจจบริรักษ์

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

กองกำกับกำร ๑๑ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 11 , Marine Police Division)
ที่อยู่ 845 หมู่ 14 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.หนองคาย
โทรศัพท์กลาง 042-411514
ตำแหน่ง

โทรสาร 042-420990
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๑๑ บก.รน.

พ.ต.อ.อตินันท์

นุชนารถ

0-4241-1514

08-1815-1424

รอง ผกก.๑๑ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์ วงศ์ภักดี

0-4241-1514

08-4517-1636

รอง ผกก.๑๑ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.กรกฏ

0-4241-1514

08-1343-3407

รอง สว.(ธร.)

ร.ต.อ.หญิง วิไลพร ขันบรรจง

0-4241-1514

08-5190-4938

0-4282-1010

08-1814-8404

อินสาลี

ส.รน.๑ (ตำรวจนำเชียงคำน)
สว.

พ.ต.ท.ชยพล ใหญ่ยิ่ง

สว.(ปปน.)

0-4282-1010

รอง สว.(ปปน.)

0-4282-1010

ส.รน.๒ (ตำรวจศรีเชียงใหม่)
สว.

พ.ต.ต.ศักดิส์ ิทธิ์ มุง่ ฝอยกลาง

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

0-4245-1029

08-1804-0143

0-4245-1029
ร.ต.อ.พงษ์พิพัฒน์ บูรณะบัญญัติ

0-4245-1029

08-6985-7939

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

0-4241-2332

08-9996-9697

ส.รน.๓ (ตำรวจนำเมืองหนองคำย)
สว.

พ.ต.ท.วัชชิรานนท์ นนท์นา

สว.(ปปน.)

0-4241-2332

รอง สว.(ปปน.)

0-4241-2332

ส.รน.๔ (ตำรวจนำบึงกำฬ)
สว.

พ.ต.ต.บันเทิง คงชยะนันท์

0-4249-1276

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

08-2688-6655

0-4249-1276
ร.ต.อ.ศิโรดม สนุน่ ดี

0-4249-1276

08-9782-4997

กองกำกับกำร ๑๒ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Sub-Division 12 , Marine Police Division)
ที่อยู่ เลขที่ 18 หมู่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์กลาง 0 5377 7003 โทรสาร 0 5377 72003
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

ผกก.๑๒ บก.รน.

พ.ต.อ. สมเกียรติ ตันติกนกพร

0-5377-7003

08-1646-3058

รอง ผกก.๑๒ บก.รน.(๑)

พ.ต.ท.เชี่ยววิทย์ ศรีวิเชียร

0-5377-7003

09-2269-4896

รอง ผกก.๑๒ บก.รน.(๒)

พ.ต.ท.อรรถพล

สุดสาย

0-5377-7003

08-๗๙๐๘-๐๙๓๘

รอง ผกก.๑๒ บก.รน.(๓)

พ.ต.ท.ตรีเพชร

พิกุล

0-5377-7003

08-1970-9298

สว.(ธร.)

พ.ต.ท.ดิลก

พิมพ์สราญ

0-5377-7003

08-7944-4982

ส.รน.๑ (ตำรวจนำเชียงแสน)
สว.

พ.ต.ท.ดุษฎียากร กองทองพิทกั ษ์

0-5377-7003

08-9965-9132

สว.(ปปน.)

พ.ต.ท.เมธี สุขสาราญ

0-5377-7003

08-1595-2749

รอง สว.(ปปน.)

ร.ต.อ.เอกลักษณ์ วันมหาใจ

0-5377-7003

08-6039-4360

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

0-5379-1450

08-6959-1109

0-5360-8333

08-7131-0945

ส.รน.๒ (ตำรวจเชียงของ)
สว.

พ.ต.ท.ชาญชัย ชาญรัตนพิทกั ษ์

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)
ส.รน.๓ (ตำรวจนำเวียงแก่น)
สว.

ร.ต.อ.คณพศ บุญนฤธี

สว.(ปปน.)
รอง สว.(ปปน.)

กลุ่มงำนเรือตรวจกำรณ์ กองบังคับกำรตำรวจนำ (Patrol Vessel Group , Marine Police Division)
ชั้น ๔ อาคาร บก.รน. เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342 โทรสาร 0-2394-1962
ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

สง.กรต.

ที่ทำงำน

มือถือ

0-2384-2342

เรือดำรงรำชำนุภำพ (1802)
ผบ.เรือ

พ.ต.อ.พิชยั

ต้นกลเรือ

พ.ต.ท.พิเภก

ต้นเรือ

อมรประสิทธิ์

0-2384-2342

08-1855-6502

ชูวา

0-2384-2342

08-1712-0444

พ.ต.ท.วรเอก

เนตินิยม

0-2384-2342

08-9755-9117

ต้นปืน

พ.ต.ท.อุดม

พลูวงษ์

0-2384-2342

08-1455-3634

ต้นหน

พ.ต.ท.นาวี

ชูเดช

0-2384-2342

08-4141-3039

นายช่างกล

ร.ต.ท.ขจร

สมรูป

0-2384-2342

09-9110-6283

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

พ.ต.อ.วีรวิทย์ โปร่งจันทึก

0-2384-2342

08-1309-0253

ต้นปืน

พ.ต.ท.ปราการณ์ ภูเ่ กตุ

0-2384-2342

08-5811-3955

ต้นหน

ร.ต.ท.เทพรัตน์ ถมฉิมพลี

0-2384-2342

09-1872-3594

พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย

ฤกษ์เลิศรบ

0-2384-2342

08-1555-2982

พ.ต.ท.สมเกียรติ

สวัสดิศ์ รี

0-2384-2342

08-1349-5711

ต้นหน

ร.ต.อ.กันตภณ

ลิมปนารมณ์

0-2384-2342

08-9445-8048

นายช่างกลเรือ

ร.ต.อ.กิตติพงศ์

พึ่งชมพู

0-2384-2342

08-0994-4548

พ.ต.อ.วีระศักดิ์

แย้มแสง

0-2384-2342

08-1921-1705

พ.ต.ท.ณรงค์

เนตรบุตร

0-2384-2342

08-7596-1239

ต้นหน

ร.ต.อ.เอกราช

ห่อหุม้

0-2384-2342

09-6159-5165

นายช่างกลเรือ

ร.ต.อ.กิตติศักดิ์

พุทธิมา

0-2384-2342

08-5484-6648

เรือลพบุรรี ำเมศวร์ (1803)
ผบ.เรือ
ต้นกลเรือ
ต้นเรือ

นายช่างกล
เรือศรีนครินทร์ (1804)
ผบ.เรือ
ต้นกลเรือ
ต้นเรือ
ต้นปืน

เรือจ่ำแสนยบดี (1101)
ผบ.เรือ
ต้นกลเรือ
ต้นเรือ
ต้นปืน

ตำแหน่ง

ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล

ที่ทำงำน

มือถือ

เรือเชวงศักดิส์ งครำม (1102)
ผบ.เรือ

พ.ต.อ.ศุภัช

เครือเช้า

0-2384-2342

08-7039-4721

ต้นเรือ

พ.ต.ท.ศราวุธ

วรรณสวนหม่อน

0-2384-2342

08-1638-8993

ต้นปืน

พ.ต.ท.วิฑูรย์

ญานุกูล

0-2384-2342

08-9638-9877

นายช่างกลเรือ

ร.ต.อ.รัฐวิชญ์

ปิติชยั เลิศรัฐ

0-2384-2342

08-1102-6146

นายช่างกลเรือ

ร.ต.ท.ชัยชนะ

วโนทยาโรจน์

0-2384-2348

08-4877-3553

พ.ต.อ.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

0-2384-2342

08-1309-0253

พ.ต.ท.ชลัช

ไชยสงคราม

0-2384-2342

08-1516-9659

ร.ต.ท.นิวัติ

เฉ่งไล่

0-2384-2342

08-0587-0801

ต้นกลเรือ

ต้นหน

เรือพรมโยธี (1103)
ผบ.เรือ
ต้นกลเรือ
ต้นเรือ
ต้นปืน
ต้นหน
นายช่างกลเรือ

