ทภ.1 หนาที่ 1

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
ทบ.91278

แผนก/ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ./จทบ.
1 นายทหารสรรพกําลัง ทภ.1
สด.ทภ.1
2 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.11
สด.มทบ.11
3 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.12
สด.มทบ.12
4 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.13
สด.มทบ.13
5 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.14
สด.มทบ.14
6 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.15
สด.มทบ.15
7 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.16
สด.มทบ.16
8 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.17
สด.มทบ.17
9 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.18
สด.มทบ.18
10 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.19
สด.มทบ.19

ทภ.1 พ.อ.นิระมิต

เงินทองดี

1 ต.ค.55

08-1792-1181

ทภ.1 พ.ท.วชิรวิชญ์

สาริกานนท์

30 ต.ค.57

08-6382-4224 FAX.0-2290-3970

มทบ.11 พ.อ.พอพงศ์

น้อยมณี

26 มิ.ย.58

มทบ.11 พ.ท.อนุชา

วุฒิเนตร

30 ต.ค.57

มทบ.12 พ.อ.ศิริพงษ์

ธาดาบุษบง

23 มี.ค.55

มทบ.12 พ.ท.สมหมาย

บุญยงค์

30 ต.ค.57

มทบ.13 พ.อ.พงษ์สิทธิ์

ขจรกิตติภูมิ

25 ส.ค.53

มทบ.13 พ.ท.ประภาส

ทิพย์ดี

1 ต.ค.58

มทบ.14 พ.อ.ยุทธศักดิ์

รักเสรีพิทักษ์

5 พ.ย.57

มทบ.14 พ.ต.สมนึก

ภูนากลม

1 ต.ค.58

มทบ.15 พ.อ.ศตายุ

จันตาศาลา

5 พ.ย.57

มทบ.15 พ.ท.อาคม

เพียงนั้น

30 ต.ค.57

มทบ.16

ทบ.88062
08-9788-5195 FAX.0-2669-6058
037-475240-2
08-1781-8259 FAX.037-475208
ทบ.37379
08-9904-4628 FAX.036-411608
038-274338
08-1547-6432 FAX.038-274338
ทบ.50240
08-1814-1515

-ว่าง-

มทบ.15 พ.ต.สฤษดิ์
มทบ.17

ทบ.53035
สุพร

1 ต.ค.58

08-7222-2196 FAX.032-337405

-ว่าง-

มทบ.17 พ.ต.กิตติพล
มทบ.18

ทบ.51029
บัวเวช

1 ต.ค.58

08-4921-5777

-ว่าง-

มทบ.18 พ.ท.พิจิตร
มทบ.19

034-589236
ทบ.64118

มั่นวงศ์

1 ต.ค.58

08-7117-3345 FAX.0-2375-7772
037-231166

-ว่าง-

มทบ.19 พ.ท.ประสิทธิ์

FAX.ทบ.50261

งามศรี

30 ต.ค.57

08-7182-5995 FAX.037-232475

กรุงเทพมหานคร 0-2472-3414
1 สด.ก.ท.

มทบ.11 พ.อ.คมฐิพัฒน์

นราแย้ม

30 ต.ค.57

08-1621-7601

ผช.สด.ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.วัชรินทร์

ยอมเยาว์

1 ต.ค.58

08-1425-5365 0-2465-3968-70

ผช.สด.ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.สุพรรณ์ศัก

วิจารณปัญญา

1 ต.ค.58

08-9213-7719

ผช.สด.ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.สมเกียรติ

ผลารุจิสกุล

1 ต.ค.58

08-1864-8746

ผช.สด.ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.ก.ท.

มทบ.11

-ว่างเจือจาน

1 ต.ค.58

08-4469-8975

2 สด.เขตพระโขนง ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.ชาตรี

ผช.สด.เขตพระโขนง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตพระโขนง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

0-2466-6697
0-2465-0787

0-2332-7978

ทภ.1 หนาที่ 2

ลําดับ

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

คําโมนะ

1 ต.ค.58

08-1577-3794

0-2279-6452

มทบ.11 พ.ท.ภูดิศ

พรหมดี

1 ต.ค.58

08-1941-5660

0-2243-5324

ผช.สด.เขตดุสิต ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.กฤษณพงษ์

คําเรือง

21 พ.ย.56

08-6003-9092

ผช.สด.เขตดุสิต ก.ท.

มทบ.11

น้ําหอมจันทร์

30 ต.ค.57

08-9000-1666

0-2294-3604

อินทชาติ

30 ต.ค.57

08-6885-1600

0-2521-3889

อมรสุวรรณ์

11 พ.ย.56

08-7973-8805

0-2282-2468

โกยทอง

1 ต.ค.58

08-7620-8573

0-2282-2470

มทบ.11 พ.ท.อนันต์

สุวรรณมณี

11 พ.ย.56

09-1069-9511

0-2214-3474

ผช.สด.เขตปทุมวัน ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.สมรส

พรมมา

30 ต.ค.57

08-1803-2913

ผช.สด.เขตปทุมวัน ก.ท.

มทบ.11
มทบ.11 พ.ท.เผดิม

เสวิกุล

11 พ.ย.56

08-0437-1997

ผช.สด.เขตบางรัก ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.จําลอง

เทียนทอง

30 ต.ค.57

08-4638-1466

ผช.สด.เขตบางรัก ก.ท.

มทบ.11

ว่องไว

1 ต.ค.58

08-6226-9667

0-2377-7611

น้อยสําลี

30 ต.ค.57

08-3171-1506

0-2236-4239

แก้วมณี

30 ต.ค.57

08-9512-7671

0-2275-2443

ตําแหน่ง

3 สด.เขตพญาไท ก.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.11 พ.ต.มงคล

ผช.สด.เขตพญาไท ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตพญาไท ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

4 สด.เขตดุสิต ก.ท.

5 สด.เขตยานนาวา ก.ท.

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.เอกกมล

ผช.สด.เขตยานนาวา ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตยานนาวา ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

6 สด.เขตบางเขน ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.ปรานต์

ผช.สด.เขตบางเขน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางเขน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

7 สด.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. มทบ.11 พ.ท.สุทธิชัย
ผช.สด.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. มทบ.11

-ว่าง-

8 สด.เขตพระนคร ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.ปราโมทย์

ผช.สด.เขตพระนคร ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตพระนคร ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

9 สด.เขตปทุมวัน ก.ท.

10 สด.เขตบางรัก ก.ท.

11 สด.เขตบางกะปิ ก.ท.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.ประพันธ์

ผช.สด.เขตบางกะปิ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางกะปิ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

12 สด.เขตสัมพันธวงศ์ ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.จรัญ

ผช.สด.เขตสัมพันธวงศ์ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตสัมพันธวงศ์ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

13 สด.เขตห้วยขวาง ก.ท.

0-2236-4221

มทบ.11 พ.ท.ภูมิพัฒน์

ผช.สด.เขตห้วยขวาง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตห้วยขวาง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 3

ลําดับ

ตําแหน่ง

14 สด.เขตหนองจอก ก.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-2548-2270

มทบ.11 พ.ต.ธนดล

คงทอง

1 ต.ค.58

08-5671-2854

ผช.สด.เขตหนองจอก ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.วรพงศ์

ตั้นสกุล

30 ต.ค.57

08-4136-5841

ผช.สด.เขตหนองจอก ก.ท.

มทบ.11

สืบพันธ์โกย

1 ต.ค.58

08-1428-6245

0-2171-4229

หานาม

30 ต.ค.57

08-9573-1525

0-2327-0065

มทบ.11 พ.ท.นัฎพงศ์

เพ็ชรสง

30 ต.ค.57

08-3575-5694

0-2465-0026

ผช.สด.เขตธนบุรี ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.ชรินทร์

พุ่มแสงทอง

30 ต.ค.57

08-9202-0891

ผช.สด.เขตธนบุรี ก.ท.

มทบ.11 ร.ท.พันธุ์กฤษณ์

บุณยวรรณเดชา

21 พ.ย.56

08-4076-1119

มทบ.11 พ.ต.สุรสิทธิ์

สดโคกกรวด

1 ต.ค.58

08-6233-7411

ผช.สด.เขตบางกอกน้อย ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.วรวิทย์

หมื่นชาญ

1 ต.ค.58

08-9510-1219

ผช.สด.เขตบางกอกน้อย ก.ท.

มทบ.11

สังข์คร

30 ต.ค.57

08-6686-5393

0-2437-2330

บุญประเสริฐ

11 พ.ย.56

08-1496-3059

0-2413-0570

สุคนธะทัต

30 ต.ค.57

08-4024-4733

0-2457-3711

ฤกษ์วิธี

30 ต.ค.57

08-1948-1350

0-2435-6133

คําสุวรรณ์

11 พ.ย.56

08-1179-8438

0-2428-4571

ล่องจิตต์ธรรม

1 ต.ค.58

08-8825-7194

0-2421-5352

15 สด.เขตมีนบุรี ก.ท.

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.รัญวัชร์

ผช.สด.เขตมีนบุรี ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตมีนบุรี ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

16 สด.เขตลาดกระบัง ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.เดชา

ผช.สด.เขตลาดกระบัง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตลาดกระบัง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

17 สด.เขตธนบุรี ก.ท.

18 สด.เขตบางกอกน้อย ก.ท.

19 สด.เขตคลองสาน ก.ท.

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.ธวัช

ผช.สด.เขตคลองสาน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตคลองสาน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

20 สด.เขตภาษีเจริญ ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.วสันต์

ผช.สด.เขตภาษีเจริญ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตภาษีเจริญ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

21 สด.เขตบางกอกใหญ่ ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.บัญชา

ผช.สด.เขตบางกอกใหญ่ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางกอกใหญ่ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

22 สด.เขตตลิ่งชัน ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.จําลอง

ผช.สด.เขตตลิ่งชัน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตตลิ่งชัน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

23 สด.เขตราษฎร์บูรณะ ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.ชูเกียรติ

ผช.สด.เขตราษฎร์บูรณะ ก.ท. มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตราษฎร์บูรณะ ก.ท. มทบ.11

-ว่าง-

24 สด.เขตหนองแขม ก.ท.

0-2435-6132

มทบ.11 พ.ต.เกียรติวัฒน์

ผช.สด.เขตหนองแขม ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตหนองแขม ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 4

ลําดับ

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ปานเชียงวงษ์

1 ต.ค.58

08-5503-7191

0-2415-6689

มทบ.11 พ.ท.สุธาดา

ซินศิริ

1 ต.ค.58

08-1586-9511

0-2565-9421

ผช.สด.เขตดอนเมือง ก.ท.

มทบ.11 ร.อ.มนู

สุขมา

1 ต.ค.58

08-1851-7356

ผช.สด.เขตดอนเมือง ก.ท.

มทบ.11
มทบ.11 พ.ท.ประยูร

วรรณโพธิ์กลาง

11 พ.ย.56

08-5110-0236

ผช.สด.เขตจตุจักร ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.ฉลอง

มีวรรณี

1 ต.ค.55

08-5177-6966

ผช.สด.เขตจตุจักร ก.ท.

มทบ.11

สุวรรณจันทร์

1 ต.ค.58

09-2249-0633

0-2538-8719

มทบ.11 พ.ท.ปริญญา

บุญเย็น

1 ต.ค.58

08-1558-1949

0-2364-7073

ผช.สด.เขตบึงกุ่ม ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.เชาว์

ปิ่นทอง

21 พ.ย.56

08-1553-4872

ผช.สด.เขตบึงกุ่ม ก.ท.

มทบ.11

สวนสมจิตร

1 ต.ค.58

08-3125-4054

ตําแหน่ง

25 สด.เขตบางขุนเทียน ก.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.11 พ.ท.กลินท์

ผช.สด.เขตบางขุนเทียน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางขุนเทียน ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

26 สด.เขตดอนเมือง ก.ท.

27 สด.เขตจตุจักร ก.ท.

28 สด.เขตลาดพร้าว ก.ท.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.เจษฎา

ผช.สด.เขตลาดพร้าว ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตลาดพร้าว ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

29 สด.เขตบึงกุ่ม ก.ท.

30 สด.เขตบางซื่อ ก.ท.

0-2513-2194

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.วิทยา

0-2586-8766

ผช.สด.เขตบางซื่อ ก.ท.

มทบ.11

ผช.สด.เขตบางซื่อ ก.ท.

มทบ.11 ร.ต.สุภลักษณ์

วงษ์ทอง

1 ต.ค.58

08-8666-0759

มทบ.11 พ.ท.ภูมิพัฒน์

โล้บํารุง

30 ต.ค.57

08-1914-5789

0-2354-3745

จันทรประทีป

30 ต.ค.57

08-9460-1929

0-2212-3252

ถนอมพวง

11 พ.ย.56

08-6926-2697

0-2291-6261

เสนาพล

30 ต.ค.57

08-5101-9008

0-2350-1129

พ่วงคํา

30 ต.ค.57

08-9744-0665

0-2328-6973

31 สด.เขตราชเทวี ก.ท.

-ว่าง-

ผช.สด.เขตราชเทวี ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตราชเทวี ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

32 สด.เขตสาทร ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.สุเทพ

ผช.สด.เขตสาทร ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตสาทร ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

33 สด.เขตบางคอแหลม ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.นพพร

ผช.สด.เขตบางคอแหลม ก.ท. มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางคอแหลม ก.ท. มทบ.11

-ว่าง-

34 สด.เขตคลองเตย ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.ยุทธนา

ผช.สด.เขตคลองเตย ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตคลองเตย ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

35 สด.เขตประเวศ ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.สุชาติ

ผช.สด.เขตประเวศ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตประเวศ ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 5

ลําดับ

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

โต๊ะซา

1 ต.ค.58

08-1801-9048

0-2435-6134

มทบ.11 พ.ต.วิเชียร

คล้อยสาย

1 ต.ค.58

08-9485-9277

0-2428-4570

ผช.สด.เขตจอมทอง ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.จีฬกฤตฎิ์

สุขสุสาสน์

30 ต.ค.57

08-1875-8334

ผช.สด.เขตจอมทอง ก.ท.

มทบ.11

พวงพยอม

1 ต.ค.58

08-4809-8377

0-2245-5128

ภูริภัณฑ์ธนะ

30 ต.ค.57

08-1884-1309

0-2321-0342

มทบ.11 พ.ท.สมหมาย

บัวจันทร์

11 พ.ย.56

08-1375-3651

0-2464-4041

ผช.สด.เขตทุ่งครุ ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.วิทยา

เต็มภักดี

30 ต.ค.57

08-1434-8924

ผช.สด.เขตทุ่งครุ ก.ท.

มทบ.11

บุบผามาลา

30 ต.ค.57

08-6137-8847

0-2397-3673

โหม่งหรุ่น

1 ต.ค.58

08-1483-3942

0-2381-7790

มทบ.11 พ.ท.นิวัตร

ปานรักษา

11 พ.ย.56

08-9706-3824

0-2158-7347

ผช.สด.เขตสายไหม ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.กิตติวัฒน์

วังคําหมื่น

21 พ.ย.56

08-6760-5278

ผช.สด.เขตสายไหม ก.ท.

มทบ.11
มทบ.11 พ.ท.วรศักดิ์

จิตต์เที่ยง

30 ต.ค.57

08-1616-9039

ผช.สด.เขตวังทองหลาง ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.พชิระวัสส์

วังคีรี

1 ต.ค.58

08-4011-6341

ผช.สด.เขตวังทองหลาง ก.ท.

มทบ.11

อาสาณรงค์

11 พ.ย.56

08-1790-6591

0-2379-9660

โต๊ะหมาด

30 ต.ค.57

06-1465-1062

0-2372-0156

ตําแหน่ง

36 สด.เขตบางพลัด ก.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.11 พ.ท.นรงค์

ผช.สด.เขตบางพลัด ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางพลัด ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

37 สด.เขตจอมทอง ก.ท.

38 สด.เขตดินแดง ก.ท.

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.สิทธิโชค

ผช.สด.เขตดินแดง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตดินแดง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

39 สด.เขตสวนหลวง ก.ท.

มทบ.11 พ.ท.สืบศักดิ์

ผช.สด.เขตสวนหลวง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตสวนหลวง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

40 สด.เขตทุ่งครุ ก.ท.

41 สด.เขตบางนา ก.ท.

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.สืบตระกูล

ผช.สด.เขตบางนา ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตบางนา ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

42 สด.เขตวัฒนา ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.โรจน์ศักดิ์

ผช.สด.เขตวัฒนา ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตวัฒนา ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

43 สด.เขตสายไหม ก.ท.

44 สด.เขตวังทองหลาง ก.ท.

45 สด.เขตคันนายาว ก.ท.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.อภิรมย์

ผช.สด.เขตคันนายาว ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตคันนายาว ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

46 สด.เขตสะพานสูง ก.ท.

0-2538-1590

มทบ.11 พ.ท.ชํานาญ

ผช.สด.เขตสะพานสูง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ผช.สด.เขตสะพานสูง ก.ท.

มทบ.11

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 6

ลําดับ

ตําแหน่ง

47 สด.เขตคลองสามวา ก.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-2548-0141

มทบ.11 พ.ต.ภัควิทย์

ชุติมันต์

1 ต.ค.58

09-4437-3753

ผช.สด.เขตคลองสามวา ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.ชาลี

แสงเงิน

30 ต.ค.57

09-1535-9319

ผช.สด.เขตคลองสามวา ก.ท.

มทบ.11
มทบ.11 พ.ท.อรรถ

ฤกษ์อนันต์

11 พ.ย.56

08-9666-0351

ผช.สด.เขตบางแค ก.ท.

มทบ.11 ร.อ.ทศรฐ

ราชวัตร

1 ต.ค.58

08-7126-1861

ผช.สด.เขตบางแค ก.ท.

มทบ.11
มทบ.11 พ.ท.สาธิต

ตรีประเสริฐ

11 พ.ย.56

08-1643-0508

ผช.สด.เขตบางบอน ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.สุพจน์

กลิ่นหอม

30 ต.ค.57

08-9488-8537

ผช.สด.เขตบางบอน ก.ท.

มทบ.11

อุปรา

30 ต.ค.57

08-1018-6242

1 ต.ค.58

08-6625-9868

48 สด.เขตบางแค ก.ท.

49 สด.เขตบางบอน ก.ท.

50 สด.เขตทวีวัฒนา ก.ท.

มทบ.11

ผช.สด.เขตทวีวัฒนา ก.ท.

มทบ.11

0-2454-5746

-ว่าง0-2405-2913

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ท.แรงฤทธิ์

ผช.สด.เขตทวีวัฒนา ก.ท.
51 สด.เขตหลักสี่ ก.ท.

-ว่าง-

พ.ต.สุพจน์ นวลโกฎ

0-2441-3317

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.บุญเรือง

ศรีชมชื่น

1 ต.ค.58

08-0424-4859

ผช.สด.เขตหลักสี่ ก.ท.

มทบ.11 พ.ต.แก้วปวาฬ

นันตา

21 พ.ย.56

08-9105-4204

ผช.สด.เขตหลักสี่ ก.ท.

มทบ.11

0-2576-1170

-ว่าง-

จังหวัดนนทบุรี 02-580-0741 มท.14180
1 สด.จว.น.บ.

มทบ.11 พ.อ.ธีระพล

ถาวรยุติธรรม

1 ต.ค.58

08-1832-8524

ผช.สด.จว.น.บ.

มทบ.11 พ.ท.ดิษฐ

เลิศล้ํา

1 ต.ค.58

08-1425-5455

ผช.สด.จว.น.บ.

มทบ.11 พ.ต.บรรเจิด

รักธรรม

1 ต.ค.58

08-9826-2803

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.บ.

มทบ.11 พ.ท.ณภัทร

ทองสําฤทธิ์

30 ต.ค.57

08-1852-9297

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.บ.

มทบ.11

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.บ.

มทบ.11 ร.อ.สมชาย

ทองเกลา

30 ต.ค.57

08-1829-4301

มทบ.11 พ.ต.คุณากร

ภุมรินทร์

1 ต.ค.58

08-7827-9904

0-2447-0214

มทบ.11 พ.ต.เกียรติศักดิ์

ทรัพย์มี

21 พ.ย.56

08-1912-6646

0-2583-8447

มทบ.11 ร.ต.ประจวบ

อุเทนสุต

1 ต.ค.58

08-6272-5899

มทบ.11 พ.ต.สุรพงษ์

ชาญเชี่ยว

3 สด.อ.บางกรวย จว.น.บ.
ผช.สด.อ.บางกรวย จว.น.บ.
4 สด.อ.ปากเกร็ด จว.น.บ.
ผช.สด.อ.ปากเกร็ด จว.น.บ.
5 สด.อ.บางใหญ่ จว.น.บ.
ผช.สด.อ.บางใหญ่ จว.น.บ.
6 สด.อ.บางบัวทอง จว.น.บ.

มทบ.11

มทบ.11

ผช.สด.อ.ไทรน้อย จว.น.บ.

08-1439-8273

0-2595-0705

-ว่างทองมั่น

1 ต.ค.58

08-9201-6446

0-2194-1191

ปิ่นเวหา

30 ต.ค.57

08-7713-7014

0-2597-1241

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.จิรศักดิ์
มทบ.11

1 ต.ค.58

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.สมคิด

ผช.สด.อ.บางบัวทอง จว.น.บ. มทบ.11
7 สด.อ.ไทรน้อย จว.น.บ.

-ว่าง-

0-2589-4379

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 7

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดปทุมธานี 02-581-6455 มท.13549
1 สด.จว.ป.ท.

มทบ.11 พ.อ.ธานินทร์

เสนะวัต

30 ต.ค.57

08-1919-2372

ผช.สด.จว.ป.ท.

มทบ.11 พ.ท.มุนินทร์

งามอุโฆษ

30 ต.ค.57

08-1869-5913

ผช.สด.จว.ป.ท.

มทบ.11 พ.ต.สุชาติ

สุทธิเจริญพร

1 ต.ค.58

08-1808-7541

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.ท.

มทบ.11 พ.ท.จงรักษ์

พิชัยรัตน์

11 พ.ย.56

09-8352-4987

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.ท.

มทบ.11 พ.ต.นิทธันต์

สุดสวัสดิ์

21 พ.ย.56

08-1815-5977

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.ท.

มทบ.11 ร.ต.อานนท์

ดามาพงศ์

1 ต.ค.58

09-0676-6483

3 สด.อ.คลองหลวง จว.ป.ท.

มทบ.11 พ.ต.ประทีป

เลิศพงษ์นิธิ

1 ต.ค.58

08-6025-6464

ใจกว้าง

21 พ.ย.56

08-1829-9513

มทบ.11 พ.ต.สาทิส

ศุภผล

30 ต.ค.57

08-6779-1817

มทบ.11 ร.อ.มีชัย

ศรีนวล

21 พ.ย.56

08-2260-4147

มทบ.11 พ.ต.ชนะ

หัตถกรรม

21 พ.ย.56

08-1848-6776

0-2577-1505

มทบ.11 พ.ต.สันติ

ถนัดทาง

1 ต.ค.58

08-1801-1849

0-2593-1224

มทบ.11 ร.ท.ศรัณย์

พุ่มพงษ์

30 ต.ค.57

08-1742-0690

มทบ.11 พ.ต.นิมิตร

วัดจินดา

30 ต.ค.57

08-9796-2301

0-2599-1489

ทิมสอน

1 ต.ค.58

08-1341-5153

0-2549-1312

ผช.สด.อ.คลองหลวง จว.ป.ท. มทบ.11 ร.ท.วินัย
4 สด.อ.ลําลูกกา จว.ป.ท.
ผช.สด.อ.ลําลูกกา จว.ป.ท.
5 สด.อ.ธัญบุรี จว.ป.ท.
ผช.สด.อ.ธัญบุรี จว.ป.ท.
6 สด.อ.สามโคก จว.ป.ท.
ผช.สด.อ.สามโคก จว.ป.ท.
7 สด.อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ป.ท.

มทบ.11

ผช.สด.อ.หนองเสือ จว.ป.ท.

0-2524-2226
0-2569-1104

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ป.ท. มทบ.11
8 สด.อ.หนองเสือ จว.ป.ท.

0-2581-1456

-ว่าง-

มทบ.11 พ.ต.ประสิทธิ์
มทบ.11

-ว่าง-

จังหวัดนครปฐม 034-340022 มท.60080
มทบ.11 พ.ท.สมยศ

ขันธควร

1 ต.ค.58

08-1941-5841

ผช.สด.จว.น.ฐ.

มทบ.11 พ.ท.วิรัช

จันทร์เมืองไทย

30 ต.ค.57

08-6279-3879

ผช.สด.จว.น.ฐ.

มทบ.11

ผช.สด.จว.น.ฐ.

มทบ.11 ร.ต.อนันต์

ปริธรรมมา

1 ต.ค.58

08-9178-5145

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ฐ.

มทบ.11 พ.ท.พลกฤต

เทียนน้อย

1 ต.ค.58

09-0117-7011

1 ต.ค.58

08-5399-3319

1 สด.จว.น.ฐ.

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ฐ.

มทบ.11

ร.อ.ประสาร เกิดรื่น

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ฐ.

มทบ.11

-ว่าง-

3 สด.อ.บางเลน จว.น.ฐ.
ผช.สด.อ.บางเลน จว.น.ฐ.
4 สด.อ.นครชัยศรี จว.น.ฐ.
ผช.สด.อ.นครชัยศรี จว.น.ฐ.
5 สด.อ.กําแพงแสน จว.น.ฐ.

มทบ.11 พ.ต.พนม

ประยึดรัมย์

1 ต.ค.58

09-6419-9569

มทบ.11 ร.ต.ประเสริฐ

อินทร์ทรง

1 ต.ค.58

08-2357-6260

มทบ.11 พ.ต.ธรรมรงค์

เก้าลิ้ม

21 พ.ย.56

08-1385-3952

มทบ.11 ร.ต.มนตรี

ผลไม้

1 ต.ค.58

08-1985-7538

มทบ.11 ร.อ.พเยาว์

อิ่มศรี

1 ต.ค.58

08-9519-0760

ผช.สด.อ.กําแพงแสน จว.น.ฐ. มทบ.11

-ว่าง-

0-3424-1366

0-3430-1050
0-3433-1419
0-3435-5599

ทภ.1 หนาที่ 8

ลําดับ

ตําแหน่ง

6 สด.อ.สามพราน จว.น.ฐ.
ผช.สด.อ.สามพราน จว.น.ฐ.
7 สด.อ.ดอนตูม จว.น.ฐ.
ผช.สด.อ.ดอนตูม จว.น.ฐ.
8 สด.อ.พุทธมณฑล จว.น.ฐ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-3432-7677

มทบ.11 พ.ต.ชัยเดช

รุณเกษม

30 ต.ค.57

08-1856-1578

มทบ.11 ร.อ.อานนท์

คงกําเหนิด

21 พ.ย.56

08-6519-1599

มทบ.11 พ.ต.ศตปกรณ์

รัตนสูงเนิน

30 ต.ค.57

08-7257-0518

มทบ.11 ร.ท.บํารุง

คําเล็ก

1 ต.ค.58

08-6549-9610

มทบ.11 ร.ท.เสกสรร

เดชบุญ

21 พ.ย.56

08-9811-8246

0-3438-1871

จังหวัดสมุทรปราการ 02-395-1582 มท.33580
1 สด.จว.ส.ป.

มทบ.11 พ.อ.สมโภชน์

พูลขวัญ

30 ต.ค.57

08-1435-6916

ผช.สด.จว.ส.ป.

มทบ.11 พ.ท.ชัชวาลย์

กันยะบุตร

30 ต.ค.57

08-9702-8934

ผช.สด.จว.ส.ป.

มทบ.11
มทบ.11 พ.ท.สุนทร

ยันตรีสิงห์

30 ต.ค.57

08-1374-1000

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ป.

มทบ.11 พ.ต.สมบูรณ์

เหล่าทองสาร

30 ต.ค.57

08-1817-3926

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ป.

มทบ.11 ร.ต.รัฐธรรมนูญ

อินทร์ประโคน

1 ต.ค.58

08-6296-7353

มทบ.11 พ.ท.ชูชีพ

ยังเหลือ

1 ต.ค.58

08-1902-3851

โสมสูงเนิน

30 ต.ค.57

08-6021-5945

มทบ.11 พ.ต.เกษม

ทองม่วง

21 พ.ย.56

08-1498-8684

มทบ.11 ร.ท.วัชระ

ลูกเสือ

1 ต.ค.58

08-1813-0228

มทบ.11 พ.ต.วิโรจน์

ระงับภัย

1 ต.ค.58

08-6009-7513

มทบ.11 ร.ท.เกษมศักดิ์

แก้ววรรณา

1 ต.ค.55

08-2438-3632

6 สด.อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.ส.ป. มทบ.11 ร.ท.เยียน

นิลนิยม

1 ต.ค.58

08-1400-9514

0-2463-7576

7 สด.อ.บางเสาธง จว.ส.ป.

ไกรศรีสมบัติ

1 ต.ค.58

08-1408-6702

0-2183-7010

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ป.

3 สด.อ.พระประแดง จว.ส.ป.

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พระประแดง จว.ส.ป. มทบ.11 พ.ต.วิเชษฐ์
ผช.สด.อ.พระประแดง จว.ส.ป. มทบ.11
4 สด.อ.บางพลี จว.ส.ป.
ผช.สด.อ.บางพลี จว.ส.ป.
5 สด.อ.บางบ่อ จว.ส.ป.
ผช.สด.อ.บางบ่อ จว.ส.ป.

0-2382-6052

0-2453-7800

-ว่าง-

มทบ.11 ร.ท.ประชา

0-2337-3696
0-2313-4077

จังหวัดปราจีนบุรี 037-454039 มท.31789
1 สด.จว.ป.จ.

มทบ.12 พ.อ.ธวัชชัย

นาคสุวรรณ

1 ต.ค.58

08-1816-1708

ผช.สด.จว.ป.จ.

มทบ.12 พ.ต.ชาติชาย

บัวจันทร์

1 ต.ค.58

08-9961-2761

ผช.สด.จว.ป.จ.

มทบ.12 พ.ต.ชนชนม์

พูนชัย

1 ต.ค.58

08-9934-4405

ผช.สด.จว.ป.จ.

มทบ.12 ร.ท.กัมพล

สังข์สาลี

1 ต.ค.58

08-1779-0927

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.จ.

มทบ.12 พ.ต.ธาตรี

อรรควัตร์

1 ต.ค.58

08-9249-6747

0-3721-4190

มณีน่วม

1 ต.ค.58

08-9251-9969

0-3728-8101

รักหน้าที่

1 ต.ค.58

08-6108-8686

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.จ.

มทบ.12

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.จ.

มทบ.12

-ว่าง-

3 สด.อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ.

มทบ.12 พ.ต.สมเกียรติ

ผช.สด.อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ.

มทบ.12

ผช.สด.อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ.

มทบ.12 ร.อ.ทรนง

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 9

ลําดับ

ตําแหน่ง

4 สด.อ.ศรีมหาโพธิ์ จว.ป.จ.
ผช.สด.อ.ศรีมหาโพธิ์ จว.ป.จ.
5 สด.อ.ประจันตคาม จว.ป.จ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ผช.สด.อ.บ้านสร้าง จว.ป.จ.
7 สด.อ.นาดี จว.ป.จ.
ผช.สด.อ.นาดี จว.ป.จ.
8 สด.อ.ศรีมโหสถ จว.ป.จ.
ผช.สด.อ.ศรีมโหสถ จว.ป.จ.

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-3727-9073

มทบ.12 พ.ต.กอปรตะวัน

พูลเจริญ

30 ต.ค.57

08-7081-9427

มทบ.12 ร.ท.ชุมพล

พ่วงพี

30 ต.ค.57

08-9939-2546

มทบ.12 พ.ต.ปรีชา

เข็มทอง

1 ต.ค.58

08-7539-2284

0-3729-1179

มทบ.12 พ.ต.สมชาย

กลัดพรม

1 ต.ค.58

08-7070-4389

0-3727-1082

มทบ.12 ร.ท.ทศพล

พ่อลีละ

30 ต.ค.57

08-5084-1749

ผช.สด.อ.ประจันตคาม จว.ป.จ. มทบ.12
6 สด.อ.บ้านสร้าง จว.ป.จ.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

-ว่าง-

มทบ.12

-ว่าง-

0-3728-9254

มทบ.12 ร.อ.ไพบูลย์

วุฒิกมลชัย

1 ต.ค.58

08-1794-7508

มทบ.12 พ.ต.สมเกียรติ

เผ่าพัด

21 พ.ย.56

09-7127-0110

มทบ.12

0-3727-6566

-ว่าง-

จังหวัดนครนายก 037-311423 มท.31180
1 สด.จว.น.ย.

มทบ.12 พ.อ.นพสิทธิ์

พัชรภูรีพิทักษ์

11 พ.ย.56

09-5848-3828

ผช.สด.จว.น.ย.

มทบ.12 พ.ท.พรเทพ

ภูเดช

30 ต.ค.57

08-3952-0036

ผช.สด.จว.น.ย.

มทบ.12
มทบ.12 พ.ท.วินัย

บุบผา

30 ต.ค.57

08-1945-8279

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ย.

มทบ.12 พ.ต.จิรศักดิ์

ถวิลกิจ

30 ต.ค.57

08-3197-6826

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ย.

มทบ.12

สุทธิสาร

30 ต.ค.57

08-0658-6707

0-3739-1849

มทบ.12 พ.ต.เกื้อกูล

คุ้มทรัพย์

21 พ.ย.56

08-1782-3643

0-3739-9262

มทบ.12 ร.อ.ไชยา

ชูประเสริฐ

21 พ.ย.56

08-1781-5295

มทบ.12 พ.ต.สุรพล

พิมเพียร

30 ต.ค.57

08-1154-7789

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ย.

3 สด.อ.องครักษ์ จว.น.ย.
ผช.สด.อ.องครักษ์ จว.น.ย.
4 สด.อ.ปากพลี จว.น.ย.
ผช.สด.อ.ปากพลี จว.น.ย.
5 สด.อ.บ้านนา จว.น.ย.
ผช.สด.อ.บ้านนา จว.น.ย.

-ว่าง0-3731-1185

ปิดการบรรจุ

มทบ.12 พ.ต.ดํารงค์
มทบ.12

มทบ.12

-ว่าง-

0-3738-2849

-ว่าง-

จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-511296 มท.32980
มทบ.12 พ.อ.ศักดิ์ชัย

ภมรสูต

1 ต.ค.58

08-1195-4484

ผช.สด.จว.ฉ.ช.

มทบ.12 พ.ท.สุรพล

แย้มศิริ

30 ต.ค.57

08-6072-0217

ผช.สด.จว.ฉ.ช.

มทบ.12 พ.ต.สุรินทร์

อ่อนเย็น

1 ต.ค.58

08-9526-3054

ผช.สด.จว.ฉ.ช.

มทบ.12

จันทร์ท้าว

30 ต.ค.57

08-1762-6998

1 สด.จว.ฉ.ช.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ฉ.ช.

-ว่าง-

มทบ.12 พ.ท.สมหวัง

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ฉ.ช.

มทบ.12

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ฉ.ช.

มทบ.12 ร.อ.รวินท์

เปี่ยมเจริญพร

240605

08-1456-9256

มทบ.12 พ.ต.กําชัย

ก้อนคําใหญ่

1 ต.ค.58

08-6995-5329

3 สด.อ.บางคล้า จว.ฉ.ช.
ผช.สด.อ.บางคล้า จว.ฉ.ช.

มทบ.12

0-3853-5553

-ว่าง-

-ว่าง-

0-3854-2024

ทภ.1 หนาที่ 10

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

พงษ์นุช

21 พ.ย.56

08-9458-3603

0-3858-7052

นันทวิสิทธิ์

1 ต.ค.58

09-8832-5857

0-3859-7038

มทบ.12 พ.ต.ประเมิน

ตัณฑิกุล

21 พ.ย.56

08-8216-0704

0-3858-9098

ผช.สด.อ.แปลงยาว จว.ฉ.ช.

มทบ.12 ร.ท.บุญนํา

พุ่มวันเพ็ญ

1 ต.ค.58

08-1934-9394

7 สด.อ.บางน้ําเปรี้ยว จว.ฉ.ช.

มทบ.12 พ.ต.ศิริศักดิ์

เสียงดัง

30 ต.ค.57

08-1403-9576

สุขช่วย

30 ต.ค.57

08-1761-4822

งามบุษย์ศรี

21 พ.ย.56

09-0780-0759

0-3853-0167

ทัศนพงศ์

30 ต.ค.57

08-1686-8559

0-3855-2048

ลําดับ

ตําแหน่ง

4 สด.อ.บ้านโพธิ์ จว.ฉ.ช.
ผช.สด.อ.บ้านโพธิ์ จว.ฉ.ช.
5 สด.อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.12 พ.ต.วิรัตน์
มทบ.12
มทบ.12 ร.อ.แปลก

ผช.สด.อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช. มทบ.12
6 สด.อ.แปลงยาว จว.ฉ.ช.

-ว่าง-ว่าง-

ผช.สด.อ.บางน้ําเปรี้ยว จว.ฉ.ช. มทบ.12 ร.ท.พิสิฎฐ์
8 สด.อ.บางปะกง จว.ฉ.ช.
ผช.สด.อ.บางปะกง จว.ฉ.ช.
9 สด.อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.

มทบ.12 พ.ต.รุ่งเรือง
มทบ.12

-ว่าง-

มทบ.12 พ.ต.สําเภา

ผช.สด.อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. มทบ.12

0-3858-1025

-ว่าง-

10 สด.อ.ราชสาส์น จว.ฉ.ช.

มทบ.12 ร.ท.จตุพล

ตั้งวงษ์

30 ต.ค.57

08-9786-0300

11 สด.อ.ท่าตะเกียบ จว.ฉ.ช.

มทบ.12 ร.อ.อนันต์

อุ่นจันทร์

21 พ.ย.56

08-7039-9334

12 สด.อ.คลองเขื่อน จว.ฉ.ช.

มทบ.12 ร.ท.ยรรยง

โวงประโคน

30 ต.ค.57

09-1415-3775

จังหวัดลพบุรี 036-770137 มท.19180
1 สด.จว.ล.บ.

มทบ.13 พ.อ.กษิดิศ

ฉ่ํากมล

30 ต.ค.57

08-1723-8418

ผช.สด.จว.ล.บ.

มทบ.13 พ.ท.ประกิจ

กองหิน

1 ต.ค.58

08-8460-3934

ผช.สด.จว.ล.บ.

มทบ.13

-ว่าง-

ผช.สด.จว.ล.บ.

มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ท.รพีพงศ์

กระจ่างพันธุ์

30 ต.ค.57

08-4765-7765

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.บ.

มทบ.13 พ.ต.ปณิธาน

สิงหพันธ์

30 ต.ค.57

08-1171-6143

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.บ.

มทบ.13

คงคามาศ

1 ต.ค.58

08-9240-2558

0-3644-1612

หอมขจร

1 ต.ค.58

08-5442-3490

0-3647-1654

ศรีสุข

30 ต.ค.57

08-9742-8499

0-3648-1654

สีแก่น

30 ต.ค.57

08-1325-5245

0-3646-2075

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.บ.

3 สด.อ.โคกสําโรง จว.ล.บ.

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.ณรงค์พล

ผช.สด.อ.โคกสําโรง จว.ล.บ.

มทบ.13

-ว่าง-

ผช.สด.อ.โคกสําโรง จว.ล.บ.

มทบ.13

-ว่าง-

4 สด.อ.บ้านหมี่ จว.ล.บ.
ผช.สด.อ.บ้านหมี่ จว.ล.บ.
5 สด.อ.ท่าวุ้ง จว.ล.บ.
ผช.สด.อ.ท่าวุ้ง จว.ล.บ.
6 สด.อ.ชัยบาดาล จว.ล.บ.
ผช.สด.อ.ชัยบาดาล จว.ล.บ.

มทบ.13 พ.ต.พนม
มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.วสันต์
มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.กิตติคุณ
มทบ.13

0-3642-4581

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 11

ลําดับ

ตําแหน่ง

7 สด.อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.

สังกัด
มทบ.13 พ.ต.ดวงดี

ผช.สด.อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ. มทบ.13
8 สด.อ.สระโบสถ์ จว.ล.บ.
ผช.สด.อ.สระโบสถ์ จว.ล.บ.
9 สด.อ.ท่าหลวง จว.ล.บ.
ผช.สด.อ.ท่าหลวง จว.ล.บ.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ค้าสม

30 ต.ค.57

08-1991-9631

0-3649-1061

เกิดโพธิ์กะต้น

30 ต.ค.57

08-1786-6899

0-3643-9215

ภักดีงาม

30 ต.ค.57

08-6132-6639

0-3649-7212

ยศ - ชื่อ - สกุล

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.นิพนธ์
มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.รัฐพงษ์
มทบ.13

-ว่าง-

10 สด.อ.โคกเจริญ จว.ล.บ.

มทบ.13 ร.อ.สินธุ์

พันเลิศ

30 ต.ค.57

08-6220-6362

11 สด.อ.ลําสนธิ จว.ล.บ.

มทบ.13 ร.ต.พิเชษฐ

บุญปก

240605

08-4635-5642

12 สด.อ.หนองม่วง จว.ล.บ.

มทบ.13 ร.ต.บุญเพิ่ม

บุญแจ้ง

1 ต.ค.58

08-9992-5468

จังหวัดสิงห์บุรี 036-507137 มท.11180
1 สด.จว.ส.ห.

มทบ.13 พ.อ.สันติ

ดีใหญ่

1 ต.ค.58

08-1440-7496

ผช.สด.จว.ส.ห.

มทบ.13 พ.ท.ไกรฤกษ์

ธัญญะ

1 ต.ค.58

08-8239-8252

ผช.สด.จว.ส.ห.

มทบ.13

สังข์งาม

30 ต.ค.57

08-7823-1693

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ห.

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ท.สมบัติ

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ห.

มทบ.13

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ห.

มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13

-ว่าง-

3 สด.อ.อินทร์บุรี จว.ส.ห.
ผช.สด.อ.อินทร์บุรี จว.ส.ห.
4 สด.อ.บางระจัน จว.ส.ห.
ผช.สด.อ.บางระจัน จว.ส.ห.
5 สด.อ.พรหมบุรี จว.ส.ห.

0-3658-1060

มทบ.13 ร.อ.นเรศ

กันสุข

30 ต.ค.57

08-1729-8436

มทบ.13 พ.ต.อเนก

เคียนทอง

21 พ.ย.56

09-7030-2517

มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13

-ว่าง-

0-3651-2588

0-3659-2399
0-3659-8511

ผช.สด.อ.พรหมบุรี จว.ส.ห.

มทบ.13 ร.ต.มานิต

พัดนาก

6 สด.อ.ค่ายบางระจัน จว.ส.ห.

มทบ.13 พ.ต.ณรงค์

จันทวงศ์

21 พ.ย.56

08-9081-1702

0-3659-7754

ศรีทองดี

30 ต.ค.57

08-0430-5556

0-3659-5601

ผช.สด.อ.ค่ายบางระจัน จว.ส.ห. มทบ.13

7 สด.อ.ท่าช้าง จว.ส.ห.
ผช.สด.อ.ท่าช้าง จว.ส.ห.

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.ธวัชชัย
มทบ.13

-ว่าง-

จังหวัดอ่างทอง 035-611240 มท.11780
1 สด.จว.อ.ท.

มทบ.13 พ.อ.สุขสันต์

ปกาสปสุต

1 ต.ค.58

09-2930-6836

ผช.สด.จว.อ.ท.

มทบ.13 พ.ท.พยุง

อินทร์วิลัย

30 ต.ค.57

08-4425-4452

ผช.สด.จว.อ.ท.

มทบ.13

กิ่งวัฒนา

1 ต.ค.58

08-1039-4480

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ท.

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.ชัชวาลย์

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ท.

มทบ.13

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ท.

มทบ.13

-ว่าง-

0-3561-4047

ทภ.1 หนาที่ 12

ลําดับ

ตําแหน่ง

3 สด.อ.โพธิ์ทอง จว.อ.ท.
ผช.สด.อ.โพธิ์ทอง จว.อ.ท.
4 สด.อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.13

ผช.สด.อ.ป่าโมก จว.อ.ท.
6 สด.อ.ไชโย จว.อ.ท.

อ่อนสี

1 ต.ค.58

08-9609-0951

มทบ.13 พ.ต.สมชาย

อินทร์ไทยวงษ์

21 พ.ย.56

08-1868-5947

มทบ.13

0-3566-2002

-ว่าง-

มทบ.13 ร.อ.สิทธิชัย

ศรีแก้วช่วง

มทบ.13 พ.ต.วันชัย

สุวรรณสิงห์
-ว่าง-

7 สด.อ.แสวงหา จว.อ.ท.

มทบ.13

-ว่าง-

ผช.สด.อ.สามโก้ จว.อ.ท.

0-3563-3144

-ว่าง-

มทบ.13

8 สด.อ.สามโก้ จว.อ.ท.

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-3569-1201

มทบ.13 ร.ต.สุชาติ

ผช.สด.อ.ไชโย จว.อ.ท.
ผช.สด.อ.แสวงหา จว.อ.ท.

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

ผช.สด.อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ.ท. มทบ.13
5 สด.อ.ป่าโมก จว.อ.ท.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

30 ต.ค.57

08-1946-9918

1 ต.ค.58

08-6635-5494

0-3569-5296

มทบ.13 ร.ต.ไพบูลย์

เชตุพันธุ์

1 ต.ค.58

08-1852-9127

มทบ.13 พ.ต.ไพรวัลย์

ย่อมมี

21 พ.ย.56

08-1981-0511

มทบ.13

0-3569-9356

0-3569-7156

-ว่าง-

จังหวัดชัยนาท 056-411001 มท.18581
มทบ.13 พ.อ.รันทม

ภู่ขวัญ

30 ต.ค.57

09-2590-2993

ผช.สด.จว.ช.น.

มทบ.13 พ.ท.ภาณุ

ภาณุทัต

30 ต.ค.57

09-4461-7087

ผช.สด.จว.ช.น.

มทบ.13

ระงับภัย

30 ต.ค.57

08-7120-3017

0-5641-2303

ภาพันธ์

1 ต.ค.58

08-8282-2313

0-5646-2071

เสริมศาสตร์

1 ต.ค.58

08-1991-5391

0-5645-1072

1 สด.จว.ช.น.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.น.

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ท.ชุมพล

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.น.

มทบ.13

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.น.

มทบ.13

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.วัดสิงห์ จว.ช.น.
ผช.สด.อ.วัดสิงห์ จว.ช.น.
4 สด.อ.หันคา จว.ช.น.
ผช.สด.อ.หันคา จว.ช.น.
5 สด.อ.สรรพยา จว.ช.น.
ผช.สด.อ.สรรพยา จว.ช.น.
6 สด.อ.สรรคบุรี จว.ช.น.
ผช.สด.อ.สรรคบุรี จว.ช.น.
7 สด.อ.มโนรมย์ จว.ช.น.
ผช.สด.อ.มโนรมย์ จว.ช.น.

มทบ.13 พ.ต.จิตต์เทพ
มทบ.13

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.สุวรรณ
มทบ.13

จ.ส.อ.พูนลาภ

มทบ.13 ร.อ.สงคราม
มทบ.13

1 ก.ย.58

อินทบุตร

1 ต.ค.58

08-6176-6319

0-5649-9022

โยชน์เมืองไพร

30 ต.ค.57

08-1781-2662

0-5648-1158

ศูนย์กลาง

14 ส.ค.57

09-1981-7233

พงษ์เพศ

30 ต.ค.57

08-6208-6161

-ว่าง-

มทบ.13 พ.ต.วีระพงษ์
มทบ.13 ร.ต.อภิชาติ
มทบ.13 พ.ต.บุญมา
มทบ.13

มิ่งขวัญ

-ว่าง-

8 สด.อ.หนองมะโมง จว.ช.น.

มทบ.13 ร.ต.สุรเสกข์

มงคล

1 ก.ย.57

9 สด.อ.เนินขาม จว.ช.น.

มทบ.13 ร.ท.ธีรยุทธ์

เมฆเขียว

30 ต.ค.57

08-9893-1462

0-5649-1023

ทภ.1 หนาที่ 13

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดชลบุรี 038-282575 มท.30480
1 สด.จว.ช.บ.

มทบ.14 พ.อ.ราชันย์

ธงชัย

30 ต.ค.57

08-1750-9454

ผช.สด.จว.ช.บ.

มทบ.14 พ.ท.สุภกร

สุกใส

30 ต.ค.57

08-7482-2311

ผช.สด.จว.ช.บ.

มทบ.14 พ.ต.ประครอง

วงศ์ใหญ่

21 พ.ย.56

08-9604-6964

ผช.สด.จว.ช.บ.

มทบ.14
มทบ.14 พ.ท.ทรงพล

บัวทอง

1 ต.ค.58

08-1819-9657

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.บ.

มทบ.14 พ.ต.ถาวร

ขีระมาตย์

21 พ.ย.56

08-1825-4108

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.บ.

มทบ.14

สวัสดิโอ

11 พ.ย.56

08-6567-3055

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.บ.

3 สด.อ.ศรีราชา จว.ช.บ.

-ว่าง0-3828-3012

-ว่าง-

มทบ.14 พ.ท.อภิชาติ

0-3831-1380

ผช.สด.อ.ศรีราชา จว.ช.บ.

มทบ.14

ผช.สด.อ.ศรีราชา จว.ช.บ.

มทบ.14 ร.ท.ประสาร

เทียนกัณฑ์เทศน์

21 พ.ย.56

08-9017-3646

มทบ.14 พ.ท.เลิศปัญญา

สมัตถะ

1 ต.ค.58

08-1945-0497

0-3846-2902

มทบ.14 พ.ต.คมสัน

ราชไทย

30 ต.ค.57

08-1398-5213

0-3844-5120

มทบ.14 ร.ท.พิสิฐ

เอี่ยมทองคํา

21 พ.ย.56

08-1781-9032

มทบ.14 พ.ต.วิทวัส

วิรัฐติกุล

21 พ.ย.56

08-6838-7898

0-3845-1424

มทบ.14 พ.ต.เฉลิม

สีเขียว

1 ต.ค.58

08-4947-9705

0-3822-1398

มทบ.14 ร.ต.พีรยุทธ์

ฉายอรุณ

1 ต.ค.58

08-9440-6820

4 สด.อ.พนัสนิคม จว.ช.บ.

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พนัสนิคม จว.ช.บ.

มทบ.14

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พนัสนิคม จว.ช.บ.

มทบ.14

-ว่าง-

5 สด.อ.บ้านบึง จว.ช.บ.
ผช.สด.อ.บ้านบึง จว.ช.บ.
6 สด.อ.พานทอง จว.ช.บ.
ผช.สด.อ.พานทอง จว.ช.บ.
7 สด.อ.บางละมุง จว.ช.บ.
ผช.สด.อ.บางละมุง จว.ช.บ.
8 สด.อ.สัตหีบ จว.ช.บ.
ผช.สด.อ.สัตหีบ จว.ช.บ.
9 สด.อ.หนองใหญ่ จว.ช.บ.
ผช.สด.อ.หนองใหญ่ จว.ช.บ.
10 สด.อ.บ่อทอง จว.ช.บ.
ผช.สด.อ.บ่อทอง จว.ช.บ.
11 สด.อ.เกาะสีชัง จว.ช.บ.
สด.อ.เกาะจันทร์ จว.ช.บ.

มทบ.14

มทบ.14

-ว่าง-

มทบ.14 ร.อ.ชัยยุทธ์
มทบ.14

0-3843-7319

-ว่างโคตรตา

1 ต.ค.58

08-1349-3722

-ว่าง-

0-3821-9007

มทบ.14 ร.ท.ประดับ

ไกรสุข

1 ต.ค.58

08-9176-0804

มทบ.14 พ.ต.ไพรัช

เวสประชุม

21 พ.ย.56

09-2926-1956

มทบ.14 ร.ต.มนัสชัย

ใจเที่ยง

25 มิ.ย.58

มทบ.14 ร.อ.ณิรัฐกร

เศรษฐกิจ

240605

มทบ.14

-ว่าง08-5074-2823

0-3821-1396

ทภ.1 หนาที่ 14

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดระยอง 038-694100 มท.34180
1 สด.จว.ร.ย.

มทบ.14 พ.อ.วิรัช

วงศ์จันทร์

30 ต.ค.57

08-1425-9288

ผช.สด.จว.ร.ย.

มทบ.14 พ.ต.สุรินทร์

เกตุสุข

1 ต.ค.58

08-5717-5216

ผช.สด.จว.ร.ย.

มทบ.14 พ.ต.สุพิชา

จันทร์ลอย

1 ต.ค.58

08-1947-6023

มทบ.14 พ.ท.ไพชยนต์

ปทุมไกยะ

1 ต.ค.58

08-1305-3656

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.ย.

0-3861-1140

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.ย.

มทบ.14

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.ย.

มทบ.14 ร.อ.ชญานนท์

สู่สุข

1 ต.ค.58

08-1755-2165

มทบ.14 พ.ต.ชรินทร์

เจริญลักษณ์

30 ต.ค.57

08-1293-6759

0-3864-2638

ละสา

30 ต.ค.57

08-9831-5042

0-3867-2402

มทบ.14 พ.ต.อนันต์

อ่อนมะลัง

30 ต.ค.57

08-9243-4711

0-3865-9615

มทบ.14 ร.อ.ศราวุธ

กันกระจ่าง

30 ต.ค.57

08-1885-2131

มทบ.14 พ.ต.วิรัช

สุขโข

21 พ.ย.56

08-1842-4976
08-1942-8647

3 สด.อ.บ้านค่าย จว.ร.ย.
ผช.สด.อ.บ้านค่าย จว.ร.ย.
4 สด.อ.แกลง จว.ร.ย.
ผช.สด.อ.แกลง จว.ร.ย.
5 สด.อ.ปลวกแดง จว.ร.ย.
ผช.สด.อ.ปลวกแดง จว.ร.ย.
6 สด.อ.บ้านฉาง จว.ร.ย.
ผช.สด.อ.บ้านฉาง จว.ร.ย.

มทบ.14

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.14 พ.ต.ประกอบ
มทบ.14

มทบ.14

-ว่าง-

0-3860-2313

-ว่าง-

7 สด.อ.วังจันทร์ จว.ร.ย.

มทบ.14 ร.ท.บุญนะ

เฉียวเฉ่ง

30 ต.ค.57

8 สด.อ.เขาชะเมา จว.ร.ย.

มทบ.14 จ.ส.อ.ภัทรเกียรติ แก้วม่วง

1 ก.ย.58

9 สด.อ.นิคมพัฒนา จว.ร.ย.

มทบ.14 ร.ต.สุชาติ

30 ต.ค.57

ยานะ

08-9038-4966

จังหวัดเพชรบุรี 032-425403 มท.63580
1 สด.จว.พ.บ.

มทบ.15 พ.อ.ประเวศ

เชิดชูวงศ์

1 ต.ค.55

08-1944-2617

ผช.สด.จว.พ.บ.

มทบ.15 พ.ท.บวร

แก้วกอง

30 ต.ค.57

08-5381-0312

ผช.สด.จว.พ.บ.

มทบ.15
มทบ.15 พ.ท.สมชาย

สุวรรณคีรี

30 ต.ค.57

08-1497-1241

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.บ.

มทบ.15 พ.ต.บุญเสริม

ตินตะสุวรรณ

30 ต.ค.57

08-1933-3926

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.บ.

มทบ.15
มทบ.15 พ.ท.สมบัติ

บุญแท้

30 ต.ค.57

08-1948-0280

ผช.สด.อ.ท่ายาง จว.พ.บ.

มทบ.15 พ.ต.ณภัทร

อินทร์พรหม

30 ต.ค.57

08-6926-6006

ผช.สด.อ.ท่ายาง จว.พ.บ.

มทบ.15

พรหมรักษ์

30 ต.ค.57

08-1428-6425

0-3249-2021

ขําขม

21 พ.ย.56

08-6697-6175

0-3248-3023

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.บ.

3 สด.อ.ท่ายาง จว.พ.บ.

4 สด.อ.บ้านลาด จว.พ.บ.
ผช.สด.อ.บ้านลาด จว.พ.บ.
5 สด.อ.บ้านแหลม จว.พ.บ.
ผช.สด.อ.บ้านแหลม จว.พ.บ.

-ว่าง-

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.15 พ.ต.สมพร
มทบ.15

0-3246-3140

-ว่าง-

มทบ.15 พ.ต.เกียรติศักดิ์
มทบ.15

0-3240-0278

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 15

ลําดับ

ตําแหน่ง

6 สด.อ.เขาย้อย จว.พ.บ.
ผช.สด.อ.เขาย้อย จว.พ.บ.
7 สด.อ.ชะอํา จว.พ.บ.
ผช.สด.อ.ชะอํา จว.พ.บ.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

นามปักษา

1 ต.ค.58

08-5174-2628

0-3256-1101

มทบ.15 พ.ต.อัฐนัย

แสงขํา

21 พ.ย.56

08-1400-8801

0-3247-0819

มทบ.15 จ.ส.อ.สายันต์

สิงห์แก้ว

1 ก.ย.58

โพธินาม

30 ต.ค.57

08-2254-3395

0-3249-4100

จุฑาพันธ์สวัสดิ์

1 ต.ค.58

08-6644-8406

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.15 พ.ต.ยุทธพงษ์
มทบ.15

-ว่าง-

8 สด.อ.หนองหญ้าปล้อง จว.พ.บ. มทบ.15 พ.ต.ปองภพ
ผช.สด.อ.หนองหญ้าปล้อง จว.พ.บ. มทบ.15

9 สด.อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.

-ว่าง-

มทบ.15 ร.ต.ณัฐพงษ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-611048 มท.64180
1 สด.จว.ป.ข.

มทบ.15 พ.อ.เจนวิทย์

เลิศอารยกุล

11 พ.ย.56

08-1901-3437

ผช.สด.จว.ป.ข.

มทบ.15 พ.ท.จตุรงค์

พุ่มฉายา

1 ต.ค.58

08-2083-5588

ผช.สด.จว.ป.ข.

มทบ.15

เอี่ยมเวียง

30 ต.ค.57

08-1893-8644

0-3260-1160

วงษ์กลม

30 ต.ค.57

09-5879-2630

0-3262-3440

ยาทานนท์

30 ต.ค.57

08-1422-5068

0-3269-2046

ฉัตรชัยนพคุณ

15 พ.ย.56

09-7037-5259

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.ข.

-ว่าง-

มทบ.15 พ.ท.ไกรวิชญ์

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.ข.

มทบ.15

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.ข.

มทบ.15

-ว่าง-

3 สด.อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
ผช.สด.อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
4 สด.อ.บางสะพาน จว.ป.ข.

มทบ.15 พ.ต.เสาร์
มทบ.15

-ว่าง-

มทบ.15 พ.ต.ธีรยุทธ์

ผช.สด.อ.บางสะพาน จว.ป.ข. มทบ.15 ร.ท.ธนสิษฐ์
5 สด.อ.ทับสะแก จว.ป.ข.
ผช.สด.อ.ทับสะแก จว.ป.ข.
6 สด.อ.หัวหิน จว.ป.ข.
ผช.สด.อ.หัวหิน จว.ป.ข.
7 สด.อ.กุยบุรี จว.ป.ข.
ผช.สด.อ.กุยบุรี จว.ป.ข.

มทบ.15
มทบ.15 ร.ท.ธนชัย

แสนพันศิริ

9 พ.ย.57

08-9057-1299

มทบ.15 พ.ต.ณัฏฐ์

ถีติปริวัตร์

30 ต.ค.57

08-5289-1881

0-3251-6250

มทบ.15 จ.ส.อ.พิษณุ

หอมทอง

1 ก.ย.58

มทบ.15 ร.อ.ศุภากร

สังข์สุวรรณ

1 ต.ค.58

09-0145-0755

0-3268-2713

มทบ.15 ร.ท.ฐิติพงศ์

ศิริทรัพย์

30 ต.ค.57

08-9255-1983

8 สด.อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข. มทบ.15

-ว่าง-

ผช.สด.อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข. มทบ.15 ร.ท.อรรถพล

9 สด.อ.สามร้อยยอด จว.ป.ข.

0-3267-2373

-ว่าง-

มทบ.15 ร.อ.ประยุทธ

0-3269-9233
สืบสาย

30 ต.ค.57

08-7669-9875

ดนตรี

30 ต.ค.57

08-1861-6361

จังหวัดราชบุรี 032-337636 มท.61780
1 สด.จว.ร.บ.

มทบ.16 พ.อ.เอกศักดิ์

ประเสริฐสุข

11 พ.ย.56

08-1385-9915

ผช.สด.จว.ร.บ.

มทบ.16 พ.ท.สุรจิตร

เสมประวัติ

1 ต.ค.58

08-4638-1357

ผช.สด.จว.ร.บ.

มทบ.16 ร.อ.นิวัฒน์

หอมมะลิ

1 ต.ค.58

08-6136-2746

ผช.สด.จว.ร.บ.

มทบ.16

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 16

ลําดับ

ตําแหน่ง

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.บ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-3232-7493

มทบ.16 พ.ท.อุกฤษณ์

เทพธานี

11 พ.ย.56

08-1639-6211

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.บ.

มทบ.16 พ.ต.สุชาติ

จันทร์นาค

30 ต.ค.57

08-5180-5818

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.บ.

มทบ.16

มทบ.16 พ.ท.เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์

30 ต.ค.57

08-1732-2850

ผช.สด.อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.

มทบ.16 พ.ต.นพสิทธิ์

สินจิราธรกุล

30 ต.ค.57

08-1402-1274

ผช.สด.อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.

มทบ.16

รัชตคุณ

11 พ.ย.56

08-1710-7205

เจริญพร

1 ต.ค.58

08-1944-1771

มทบ.16 พ.ท.ประนอม

ศรีเจริญ

11 พ.ย.56

08-1728-4432

ผช.สด.อ.โพธาราม จว.ร.บ.

มทบ.16 พ.ต.ณฐพงศ์

สุขสวัสดิ์

30 ต.ค.57

08-1857-4913

ผช.สด.อ.โพธาราม จว.ร.บ.

มทบ.16

-ว่าง-

มทบ.16

-ว่าง-

3 สด.อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.

4 สด.อ.ดําเนินสะดวก จว.ร.บ.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.16 พ.ท.ปพน

ผช.สด.อ.ดําเนินสะดวก จว.ร.บ. มทบ.16 พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์
ผช.สด.อ.ดําเนินสะดวก จว.ร.บ. มทบ.16
5 สด.อ.โพธาราม จว.ร.บ.

6 สด.อ.บางแพ จว.ร.บ.
ผช.สด.อ.บางแพ จว.ร.บ.
7 สด.อ.ปากท่อ จว.ร.บ.
ผช.สด.อ.ปากท่อ จว.ร.บ.
8 สด.อ.จอมบึง จว.ร.บ.
ผช.สด.อ.จอมบึง จว.ร.บ.
9 สด.อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
ผช.สด.อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
10 สด.อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ผช.สด.อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
11 สด.อ.บ้านคา จว.ร.บ.

มทบ.16

0-3220-1069

0-3224-1027

-ว่าง-

0-3238-1225

ร.ท.ไพโรจน์ เอี่ยมปา

มทบ.16 พ.ต.จรัญ
มทบ.16

0-3223-1114

1 ต.ค.58

08-1858-2486

คํารื่น

30 ต.ค.57

08-6122-5765

0-3228-2750

สุบรรณภาพ

30 ต.ค.57

08-7165-4099

0-3226-1267

-ว่าง-

มทบ.16 พ.ต.สมาน
มทบ.16

จ.ส.อ.สุชาติ มณีโชติ

มทบ.16

-ว่าง-

มทบ.16 ร.ท.ฐานพัฒน์
มทบ.16

1 ก.ย.58
0-3239-8260

ม่วงศรี

30 ต.ค.57

08-5263-4588

-ว่าง-

มทบ.16 ร.ต.กฤติน
มทบ.16

0-3239-5136
จําเนียรทอง

1 ก.ย.56

08-0710-1488

-ว่าง-

จังหวัดสมุทรสงคราม 034-711901 มท.62980
มทบ.16 พ.อ.ศิริพงศ์

โตมั่งคั่ง

1 ต.ค.58

08-9245-8907

ผช.สด.จว.ส.ส.

มทบ.16 พ.ท.ยุทธนา

พัสสุดี

30 ต.ค.57

08-1498-6437

ผช.สด.จว.ส.ส.

มทบ.16

ศรีวิเชียร

1 ต.ค.58

09-1704-7951

0-3471-2257

1 ต.ค.58

08-9291-5083

0-3476-1873

30 ต.ค.57

08-2296-0669

1 สด.จว.ส.ส.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ส.

-ว่าง-

มทบ.16 พ.ท.ภิรัต

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ส.

มทบ.16

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ส.

มทบ.16

-ว่าง-

3 สด.อ.บางคนที จว.ส.ส.
ผช.สด.อ.บางคนที จว.ส.ส.

มทบ.16

พ.ต.ชัชชัย ชื่นจิตต์

มทบ.16 ร.อ.สุวรรณ

จันมะณี

ทภ.1 หนาที่ 17

ลําดับ

ตําแหน่ง

4 สด.อ.อัมพวา จว.ส.ส.
ผช.สด.อ.อัมพวา จว.ส.ส.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.16 พ.ต.สังคม
มทบ.16

สะอาดโฉม

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

21 พ.ย.56

08-4646-3328

0-3475-1298

-ว่าง-

จังหวัดสมุทรสาคร 034-412700 มท.62381
1 สด.จว.ส.ค.

มทบ.16 พ.อ.สถาพร

สุดเสนาะ

1 ต.ค.58

08-1866-3641

ผช.สด.จว.ส.ค.

มทบ.16 พ.ท.ยุทธนา

วีชะรังสรรค์

1 ต.ค.58

08-3822-9696

ผช.สด.จว.ส.ค.

มทบ.16
มทบ.16 พ.ท.วิธาน

ชีวะสุวรรณ

11 พ.ย.56

08-1810-4918

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ค.

มทบ.16 พ.ต.วิชัย

วรรณา

1 ต.ค.58

08-9986-5020

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ค.

มทบ.16

ชื่นอุรา

1 ต.ค.58

08-6753-3922

พานิช

30 ต.ค.57

08-9600-4735

ปานประเสริฐ

30 ต.ค.57

08-7406-9968

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ค.

3 สด.อ.กระทุ่มแบน จว.ส.ค.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.16 พ.ต.สุรวิช

ผช.สด.อ.กระทุ่มแบน จว.ส.ค. มทบ.16 ร.ท.ทรงพล
4 สด.อ.บ้านแพ้ว จว.ส.ค.
ผช.สด.อ.บ้านแพ้ว จว.ส.ค.

0-3442-8830

มทบ.16 พ.ต.สมชัย
มทบ.16

0-3447-0450
0-3448-0490

-ว่าง-

จังหวัดกาญจนบุรี 034-511091 มท.61183
มทบ.17 พ.อ.อรรถวุฒิ

สิรยากร

30 ต.ค.57

08-9760-6337

ผช.สด.จว.ก.จ.

มทบ.17 พ.ท.นําพล

ผิวผ่อง

1 ต.ค.58

08-1810-9633

ผช.สด.จว.ก.จ.

มทบ.17
มทบ.17 พ.ท.ประยูร

เลาวัฒนา

11 พ.ย.56

08-6929-4471

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.จ.

มทบ.17 ร.อ.อาจินต์

จองสว่าง

1 ต.ค.58

08-1159-3077

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.จ.

มทบ.17

ทองคํา

30 ต.ค.57

08-1425-8894

0-3435-2229

มทบ.17 พ.ต.ชาลี

รอดผล

30 ต.ค.57

08-6049-6010

0-3457-9059

มทบ.17 ร.ต.คมศร

ปะลิละออง

1 ก.ย.57

08-6057-4003

มทบ.17 พ.ต.มานพ

ชอบพานิช

30 ต.ค.57

08-2245-4397

0-3461-1400

อุบล

30 ต.ค.57

08-1817-9810

0-3458-1087

เปรมโพธิ์

21 พ.ย.56

08-2649-3680

0-3459-9324

1 สด.จว.ก.จ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.จ.

3 สด.อ.ท่ามะกา จว.ก.จ.

-ว่าง-

ปิดการบรรจุ

มทบ.17 พ.ท.สมิง

ผช.สด.อ.ท่ามะกา จว.ก.จ.

มทบ.17

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ท่ามะกา จว.ก.จ.

มทบ.17

-ว่าง-

4 สด.อ.พนมทวน จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.พนมทวน จว.ก.จ.
5 สด.อ.ท่าม่วง จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.ท่าม่วง จว.ก.จ.
6 สด.อ.บ่อพลอย จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.บ่อพลอย จว.ก.จ.
7 สด.อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.

มทบ.17

-ว่าง-

มทบ.17 พ.ต.ศักดิ์ดา
มทบ.17

-ว่าง-

มทบ.17 พ.ต.วรพล
มทบ.17

0-3451-3033

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 18

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

8 สด.อ.ไทรโยค จว.ก.จ.

มทบ.17

ผช.สด.อ.ไทรโยค จว.ก.จ.
9 สด.อ.ศรีสวัสดิ์ จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.ศรีสวัสดิ์ จว.ก.จ.
10 สด.อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
11 สด.อ.เลาขวัญ จว.ก.จ.
ผช.สด.อ.เลาขวัญ จว.ก.จ.

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-3459-1085

มทบ.17 ร.ต.สุเหรน

กาเหย็ม

1 ก.ย.57

08-9599-4961

มทบ.17 พ.ต.ภราดร

โพธิ์ทอง

30 ต.ค.57

08-1197-7397

0-3459-7028

กันภัย

240269

08-4530-1910

0-3459-5296

มทบ.17

-ว่าง-

มทบ.17 พ.ต.ทวิช
มทบ.17

-ว่าง-

มทบ.17

-ว่าง-

0-3457-6131

มทบ.17 ร.ต.เสกสรรค์

เติมใจ

30 ต.ค.57

08-3383-0658

12 สด.อ.ด่านมะขามเตี้ย จว.ก.จ.

มทบ.17 ร.ต.สุโรจน์

ยกโต

1 ก.ย.57

09-5758-3720

13 สด.อ.หนองปรือ จว.ก.จ.

มทบ.17 ร.ท.วิชัย

เศรษฐดา

30 ต.ค.57

08-6161-9359

14 สด.อ.ห้วยกระเจา จว.ก.จ.

มทบ.17 ร.ท.อาคม

ทองนุ่ม

30 ต.ค.57

08-4917-3528

จังหวัดสุพรรณบุรี 035-535416 มท.12380
มทบ.17 พ.อ.ยุทธพงศ์

ทรรภลักษณ์

1 ต.ค.58

08-6258-3366

ผช.สด.จว.ส.พ.

มทบ.17 พ.ท.ชยันต์

ธรรมคุณ

1 ต.ค.58

08-1648-3962

ผช.สด.จว.ส.พ.

มทบ.17

-ว่าง-

ผช.สด.จว.ส.พ.

มทบ.17

-ว่าง-

มทบ.17 พ.ท.วิเชียร

จันพิรักษ์

11 พ.ย.56

08-5993-6076

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.พ.

มทบ.17 ร.อ.สาธิต

กิจสมัคร

1 ต.ค.58

08-6974-1103

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.พ.

มทบ.17

ปั้นพงษ์

30 ต.ค.57

08-9942-6249

ผช.สด.อ.บางปลาม้า จว.ส.พ. มทบ.17 ร.ท.อานนท์

อําพันทอง

30 ต.ค.57

08-1650-1515

4 สด.อ.เดิมบางนางบวช จว.ส.พ. มทบ.17 พ.ต.พยนต์

พุ่มระชัฎฐ์

1 ต.ค.58

08-7410-8541

0-3557-8012

นาคบังเกิด

1 ต.ค.58

08-1687-1430

0-3558-1060

เดือนขึ้น

30 ต.ค.57

08-6176-7232

มทบ.17 พ.ต.ยรรยงค์

สวยดี

21 พ.ย.56

08-1756-4361

มทบ.17 ร.อ.ภัคพล

หงษ์เวียงจันทร์

30 ต.ค.57

08-8272-0837

มทบ.17 พ.ต.ยรรภพ

ตนดี

30 ต.ค.57

08-2297-9779

มทบ.17 ร.ท.ชัยพร

บุญมี

30 ต.ค.57

08-8455-5234

มทบ.17 พ.ต.สมศักดิ์

หุ่นประกอบกิจ

21 พ.ย.56

08-1995-1336

1 สด.จว.ส.พ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.พ.

3 สด.อ.บางปลาม้า จว.ส.พ.

5 สด.อ.ศรีประจันต์ จว.ส.พ.

-ว่าง-

มทบ.17 พ.ต.นิคม

ผช.สด.อ.เดิมบางนางบวช จว.ส.พ. มทบ.17

ผช.สด.อ.สามชุก จว.ส.พ.
7 สด.อ.ดอนเจดีย์ จว.ส.พ.
ผช.สด.อ.ดอนเจดีย์ จว.ส.พ.
8 สด.อ.ด่านช้าง จว.ส.พ.
ผช.สด.อ.ด่านช้าง จว.ส.พ.

มทบ.17 พ.ต.ประเสริฐ

มทบ.17

0-3558-7510

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ศรีประจันต์ จว.ส.พ. มทบ.17 ร.อ.คงเดช
6 สด.อ.สามชุก จว.ส.พ.

0-3552-3229

-ว่าง-

0-3557-1357
0-3559-1104
0-3559-5094

ทภ.1 หนาที่ 19

ลําดับ

ตําแหน่ง

9 สด.อ.สองพี่น้อง จว.ส.พ.
ผช.สด.อ.สองพี่น้อง จว.ส.พ.
10 สด.อ.อู่ทอง จว.ส.พ.
ผช.สด.อ.อู่ทอง จว.ส.พ.
11 สด.อ.หนองหญ้าไซ จว.ส.พ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-3553-1402

มทบ.17 พ.ต.สุธรรม

หวังประเสริฐ

1 ต.ค.58

08-7932-5057

มทบ.17 ร.อ.วุฒิชัย

เย็นฉ่ํา

30 ต.ค.57

08-1378-7077

มทบ.17

-ว่างรามัญ

มทบ.17 ร.ต.มนตรี
มทบ.17

0-3555-2849
1 ต.ค.58

08-9988-4242

-ว่าง-

ผช.สด.อ.หนองหญ้าไซ จว.ส.พ. มทบ.17 ร.ท.จิตรกร

0-3557-7071
สงวนวงษ์

1 ต.ค.58

08-6518-8462

จังหวัดสระบุรี 036-211807 มท.12980
1 สด.จว.ส.บ.

มทบ.18 พ.อ.กําธร

บุญชม

1 ต.ค.58

08-9773-7960

ผช.สด.จว.ส.บ.

มทบ.18 พ.ท.สันติ

เพียงประสิทธิพร

1 ต.ค.58

08-1616-0871

ผช.สด.จว.ส.บ.

มทบ.18 ปิดการบรรจุปี 37
ครุฑธาโรจน์

11 พ.ย.56

08-6132-8073

0-3623-1157

บางเขียว

21 พ.ย.56

08-9443-1659

0-3639-0920

มทบ.18 พ.ต.สุพจน์

ไม้เลี้ยง

1 ต.ค.58

08-1265-1518

0-3620-1608

มทบ.18 ร.ต.ยงค์

วงษ์สุวรรณ

1 ต.ค.58

08-9539-1211

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.บ.

มทบ.18 พ.ท.ดําเกริง

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.บ.

มทบ.18 ปิดการบรรจุปี 37

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.บ.

มทบ.18

3 สด.อ.หนองแค จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.หนองแค จว.ส.บ.
4 สด.อ.บ้านหมอ จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.บ้านหมอ จว.ส.บ.
5 สด.อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
6 สด.อ.พระพุทธบาท จว.ส.บ.

-ว่าง-

มทบ.18 พ.ต.คํานวณ
มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18 ร.ท.ไฉน

จันทร

15 พ.ย.56

08-5421-8010

มทบ.18 พ.ต.ประสิทธิ์

ใบอนันตโชค

1 ต.ค.58

08-1780-3861

0-3626-6443

จันทร์สุข

1 ต.ค.58

08-1991-8261

0-3639-9471

มทบ.18 พ.ต.ชาญ

หมอนอิง

30 ต.ค.57

08-6752-3928

0-3627-1095

มทบ.18 ร.ท.วสันต์

วัสสา

1 ต.ค.58

08-9639-6485

มทบ.18 พ.ต.บุญชิตชัย

จักรพล

1 ต.ค.58

08-6449-0038

0-3637-7919

30 ต.ค.57

08-9995-7778

0-3634-6765

30 ต.ค.57

08-1851-7209

0-3639-7034

ผช.สด.อ.พระพุทธบาท จว.ส.บ. มทบ.18
7 สด.อ.หนองแซง จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.หนองแซง จว.ส.บ.
8 สด.อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
9 สด.อ.วิหารแดง จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.วิหารแดง จว.ส.บ.
10 สด.อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.
11 สด.อ.หนองโดน จว.ส.บ.
ผช.สด.อ.หนองโดน จว.ส.บ.

0-3625-2053

-ว่าง-

มทบ.18 พ.ต.ชาญชัย
มทบ.18

ปิดการบรรจุ

มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18 พ.ต.เทพประทาน แสงโทโพธิ์
มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18 พ.ต.สมชาย
มทบ.18

ปิดการบรรจุ

เกตุมณี

ทภ.1 หนาที่ 20

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

มณีศิลป์

21 พ.ย.56

08-7538-6611

0-3627-5460

ยศ - ชื่อ - สกุล

12 สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. มทบ.18 พ.ต.สุรางควัชร์
ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. มทบ.18

-ว่าง-

13 สด.อ.วังม่วง จว.ส.บ.

มทบ.18 ร.ต.สมบัตร

เคร่งครัด

1 ต.ค.58

08-6128-0379

14 สด.อ.ดอนพุด จว.ส.บ.

มทบ.18 ร.ต.ประพจน์

ทองคํา

239845

08-5209-9403

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-336556 มท.10480
1 สด.จว.อ.ย.

มทบ.18 พ.อ.พิสิษฐ

พุทธรักษา

1 ต.ค.58

08-6203-3503

ผช.สด.จว.อ.ย.

มทบ.18 พ.ท.ไชยาพร

วงษ์ยอด

11 พ.ย.56

08-9009-9968

ผช.สด.จว.อ.ย.

มทบ.18 พ.ต.อารอบ

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

1 ต.ค.58

06-1763-3312

ผช.สด.จว.อ.ย.

มทบ.18

ทวีปะ

11 พ.ย.56

08-1972-7567

0-3524-1009

เทียนจีน

21 พ.ย.56

08-1194-4608

0-3520-1165

มทบ.18 พ.ต.สํารวย

สีเงิน

21 พ.ย.56

08-1994-1050

0-3534-1738

มทบ.18 ร.ต.สหชัย

จันโท

14 ส.ค.57

08-1234-2843

ปิดการบรรจุ

2 สด.อ.พระนครศรีอยุธยา จว.อ.ย. มทบ.18 พ.ท.จรัญ
ผช.สด.อ.พระนครศรีอยุธยา จว.อ.ย. มทบ.18

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พระนครศรีอยุธยา จว.อ.ย. มทบ.18

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.เสนา จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.เสนา จว.อ.ย.
4 สด.อ.ท่าเรือ จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.ท่าเรือ จว.อ.ย.
5 สด.อ.ผักไห่ จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.ผักไห่ จว.อ.ย.
6 สด.อ.บางไทร จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.บางไทร จว.อ.ย.
7 สด.อ.บางบาล จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.บางบาล จว.อ.ย.
8 สด.อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
9 สด.อ.บางปะหัน จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.บางปะหัน จว.อ.ย.
10 สด.อ.อุทัย จว.อ.ย.

มทบ.18 พ.ต.ธีระศักดิ์
มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18 ร.อ.วิรัช

สุภารัตน์

1 ต.ค.58

08-9174-7535

มทบ.18 พ.ต.ชัยสิทธิ์

แก้วกอง

30 ต.ค.57

09-4958-8736

มทบ.18 ร.ท.สุรินทร์

ธนะโชติ

240269

08-1904-2848

มทบ.18

-ว่างปริญญาศาสตร์

30 ต.ค.57

08-9684-1338

มทบ.18 พ.ต.เอกรัชช์

ศรีดามาตย์

30 ต.ค.57

08-1874-5699

มทบ.18 ร.ท.เฉลิม

เฉลยทิพย์

15 พ.ย.56

08-1851-6030

มทบ.18

-ว่างแจ่มเจริญ

1 ต.ค.58

08-9801-3206

มทบ.18 พ.ต.วินัย

เงินจีน

30 ต.ค.57

08-1947-7718

-ว่าง-

11 สด.อ.มหาราช จว.อ.ย.

มทบ.18

-ว่าง-

มทบ.18

ปิดการบรรจุ

12 สด.อ.บางซ้าย จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.บางซ้าย จว.อ.ย.

มทบ.18 พ.ต.สมควร
มทบ.18

ปิดการบรรจุ

0-3526-2989
0-3538-1499

มทบ.18 ร.ท.สวัสดิ์
มทบ.18

0-3537-1776
0-3530-7005

มทบ.18 ร.ท.ยศธศาสตร์

ผช.สด.อ.อุทัย จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.มหาราช จว.อ.ย.

0-3539-1624

0-3535-6323
0-3538-9071

บรรเลง

1 ต.ค.58

08-1456-7760

0-3537-5011

ทภ.1 หนาที่ 21

ลําดับ

ตําแหน่ง

13 สด.อ.บ้านแพรก จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.บ้านแพรก จว.อ.ย.
14 สด.อ.ภาชี จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.ภาชี จว.อ.ย.
15 สด.อ.ลาดบัวหลวง จว.อ.ย.

สังกัด

มทบ.18 พ.ต.อภิสิทธิ์
มทบ.18

ผช.สด.อ.วังน้อย จว.อ.ย.
17 สด.อ.นครหลวง จว.อ.ย.
ผช.สด.อ.นครหลวง จว.อ.ย.

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

นาคตุ่น

1 ต.ค.58

08-9884-8317

0-3538-6641

ธาดาธัญลักษณ์

1 ต.ค.55

08-9816-0709

0-3531-7171

เกตุศักดิ์

21 พ.ย.56

08-1948-8952

0-3537-9905

ปิดการบรรจุ

มทบ.18 พ.ต.เจด็จ

ผช.สด.อ.ลาดบัวหลวง จว.อ.ย. มทบ.18
16 สด.อ.วังน้อย จว.อ.ย.

โทรศัพท์
มือถือ

ปิดการบรรจุ

มทบ.18 พ.ต.สมนึก
มทบ.18

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.18

-ว่าง-ว่าง-

มทบ.18 ร.ท.วุฒิพงศ์
มทบ.18

0-3527-1130
แดงหนูงาม

30 ต.ค.57

08-0573-1090

-ว่าง-

มทบ.18 ร.ต.ชิติสรรค์

0-3536-0418
ยอดปัญญานันท์

1 ก.ย.56

08-6599-4518

จังหวัดสระแก้ว 037-425045 มท.32380
1 สด.จว.ส.ก.

มทบ.19 พ.อ.ชาญณรงค์

ทรงศรีม่วง

11 พ.ย.56

08-0999-3901

ผช.สด.จว.ส.ก.

มทบ.19 พ.ท.บรรเจิด

แสงระวี

11 พ.ย.56

08-1448-5296

ผช.สด.จว.ส.ก.

มทบ.19 พ.ต.สินธุ์

กงแก้ว

30 ต.ค.57

08-1593-2592

มทบ.19 พ.ท.ธนกฤต

สมดี

1 ต.ค.58

บัวม่วง

30 ต.ค.57

08-1947-3980

นิตุธร

21 พ.ย.56

08-1193-0399

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ก.
ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ก.

มทบ.19

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ก.

มทบ.19

-ว่าง-

3 สด.อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.

มทบ.19 พ.ท.ประสาร

ผช.สด.อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. มทบ.19 พ.ต.มีชัย
ผช.สด.อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. มทบ.19
4 สด.อ.คลองหาด จว.ส.ก.
ผช.สด.อ.คลองหาด จว.ส.ก.

มทบ.19

0-3742-1791

0-3723-3408

-ว่าง-ว่าง-

0-3744-5150

มทบ.19 จ.ส.อ.สมศักดิ์

มะโนธรรม

240575

มทบ.19 พ.ต.ศุภวุฒิ

พุฒหอม

30 ต.ค.57

08-1966-7909

0-3726-9269

ขวัญพงษ์

30 ต.ค.57

09-3971-6025

0-3725-1232

มทบ.19 พ.ต.สิริโชคษ์

ศรีวรรณ

30 ต.ค.57

08-4919-3129

0-3726-1014

มทบ.19 ร.ต.ประทาน

จบจังหรีด

1 ต.ค.58

09-2363-1081

8 สด.อ.เขาฉกรรจ์ จว.ส.ก.

มทบ.19 ร.ต.จาตุรนต์

สมศิริ

1 ก.ย.57

08-4602-8750

9 สด.อ.โคกสูง จว.ส.ก.

มทบ.19 ร.ท.มงคล

การะนนท์

30 ต.ค.57

08-1947-9035

10 สด.อ.วังสมบูรณ์ จว.ส.ก.

มทบ.19 ร.ท.ชลิต

แอบเพชร

30 ต.ค.57

08-2347-7095

5 สด.อ.ตาพระยา จว.ส.ก.
ผช.สด.อ.ตาพระยา จว.ส.ก.
6 สด.อ.วังน้ําเย็น จว.ส.ก.
ผช.สด.อ.วังน้ําเย็น จว.ส.ก.
7 สด.อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
ผช.สด.อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

มทบ.19

-ว่าง-

มทบ.19 พ.ต.นครินทร์
มทบ.19

-ว่าง-

ทภ.1 หนาที่ 22

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดจันทบุรี 039-311462 มท.34780
1 สด.จว.จ.บ.

มทบ.14 พ.อ.ปรีชา

ฦาชา

1 ต.ค.55

08-0641-1515

ผช.สด.จว.จ.บ.

มทบ.14 พ.ท.สมศักดิ์

ใจปลอด

1 ต.ค.58

08-1982-8165

ผช.สด.จว.จ.บ.

มทบ.14 พ.ต.ถาวร

เมืองช้าง

1 ต.ค.58

08-1295-1749

มทบ.14 พ.ท.สมพงษ์

เวียงนนท์

1 ต.ค.58

08-5286-2678

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.จ.บ.

มทบ.14 พ.ต.ม่านทอง

สุขสุแดน

30 ต.ค.57

08-1556-8636

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.จ.บ.

มทบ.14 ร.อ.มะโนช

พุทธเจริญ

30 ต.ค.57

08-4533-2868

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.จ.บ.

3 สด.อ.ท่าใหม่ จว.จ.บ.

มทบ.14

-ว่าง-

0-3932-1919

0-3943-1829

มทบ.14 ร.ท.สายัณห์

สยามไชย

1 ต.ค.58

08-9831-8320

มทบ.14 พ.ต.ภาคย์

อินทวงษ์

21 พ.ย.56

08-1156-2284

0-3944-2237

มะลิทอง

30 ต.ค.57

08-9585-1805

0-3944-7167

มทบ.14 พ.ต.นุกูล

สมัครการตระกูล

21 พ.ย.56

08-3115-8869

0-3938-9068

ผช.สด.อ.มะขาม จว.จ.บ.

มทบ.14 ร.ท.ปกรณ์

สีเหลือง

21 พ.ย.56

08-1435-7225

7 สด.อ.แหลมสิงห์ จว.จ.บ.

มทบ.14 พ.ต.ภราดร

วงศ์ใหญ่

1 ต.ค.55

08-1723-8547

ผช.สด.อ.ท่าใหม่ จว.จ.บ.
4 สด.อ.ขลุง จว.จ.บ.
ผช.สด.อ.ขลุง จว.จ.บ.
5 สด.อ.โป่งน้ําร้อน จว.จ.บ.
ผช.สด.อ.โป่งน้ําร้อน จว.จ.บ.
6 สด.อ.มะขาม จว.จ.บ.

ผช.สด.อ.แหลมสิงห์ จว.จ.บ.

มทบ.14

-ว่าง-

มทบ.14 พ.ต.สุเทพ
มทบ.14

-ว่าง-

มทบ.14

0-3949-9237

-ว่าง-

8 สด.อ.สอยดาว จว.จ.บ.

มทบ.14 ร.ต.ธงชัย

สิงห์ตา

30 ต.ค.57

08-7128-7308

9 สด.อ.แก่งหางแมว จว.จ.บ.

มทบ.14 ร.ท.ไพฑูรย์

ศรีวิเศษ

9 พ.ย.57

08-1339-1451

10 สด.อ.นายายอาม จว.จ.บ.

มทบ.14 ร.ท.สันติ

นามวิเศษ

30 ต.ค.57

08-9825-4349

11 สด.อ.เขาคิชฌกูฎ จว.จ.บ.

มทบ.14 จ.ส.อ.เศรษฐกาญจน์ พูลพิพัฒน์

1 ก.ย.58

จังหวัดตราด 039-511242 มท.35380
1 สด.จว.ต.ร.

มทบ.14 พ.ท.สมทบ

เมษประสาท

1 ต.ค.58

08-1424-7864

ผช.สด.จว.ต.ร.

มทบ.14 พ.ท.ชิษณุพงศ์

ทองคํา

1 ต.ค.58

08-1600-4333

ผช.สด.จว.ต.ร.

มทบ.14 พ.ต.สุภเศรษฐ

มาลีวงษ์

1 ต.ค.58

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ร.

มทบ.14 พ.ท.ทนงศักดิ์

จําปาทอง

1 ต.ค.58

08-9932-1161

0-3951-2445

บูรณะเรข

21 พ.ย.56

08-1949-9514

0-3959-9339

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ร.

มทบ.14

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ร.

มทบ.14

-ว่าง-

3 สด.อ.เขาสมิง จว.ต.ร.

มทบ.14 พ.ต.อาณัติ

ผช.สด.อ.เขาสมิง จว.ต.ร.

มทบ.14

-ว่าง-

4 สด.อ.แหลมงอบ จว.ต.ร.

มทบ.14

-ว่าง-

ผช.สด.อ.แหลมงอบ จว.ต.ร.

มทบ.14

ร.ต.จินดา พลหงส์

0-3959-7403
240605

08-6233-0694

ทภ.1 หนาที่ 23

ลําดับ

ตําแหน่ง

5 สด.อ.คลองใหญ่ จว.ต.ร.
ผช.สด.อ.คลองใหญ่ จว.ต.ร.
6 สด.อ.บ่อไร่ จว.ต.ร.
ผช.สด.อ.บ่อไร่ จว.ต.ร.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

1 ต.ค.58

09-8271-9543

0-3958-1985

มานะดี

30 ต.ค.57

09-8289-6258

0-3959-1342

วณิชกุลธวัช

25 มิ.ย.58

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.14

พ.ต.สุวิทย์ คุ้มญาติ

มทบ.14

-ว่าง-

มทบ.14 พ.ต.วรพนธ์
มทบ.14

-ว่าง-

7 สด.อ.เกาะกูด จว.ต.ร.

มทบ.14 ร.ต.พีระพิทักษ์

8 สด.อ.เกาะช้าง จว.ต.ร.

มทบ.14

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 24

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
ทบ.22073

แผนก/ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ./จทบ.
1 นายทหารสรรพกําลัง ทภ.2
สด.ทภ.2
2 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.21
สด.มทบ.21
3 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.22
สด.มทบ.22
4 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.23
สด.มทบ.23
5 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.24
สด.มทบ.24
6 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.25
สด.มทบ.25
7 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.26
สด.มทบ.26
8 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.27
สด.มทบ.27
9 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.28
สด.มทบ.28
10 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.29
สด.มทบ.29

ทภ.2 พ.อ.วันชัย

แต่เจริญ

30 ต.ค.57

08-6248-3616

ทภ.2 พ.ท.สหชัจจ์

จิรโชติรังสรรค์

1 ต.ค.58

05-4603-4936 FAX.044-255338

มทบ.21 พ.อ.ชวลิต

ศุภกิจ

17 ต.ค.56

08-9426-5999

ทบ.22521

มทบ.21 พ.ท.สุรศักดิ์

สรสิทธิ์

1 ต.ค.58

08-1760-5714

FAX.ทบ.22521

มทบ.22 พ.อ.มงกุฎ

แก้วพรหม

28 มี.ค.56

08-1976-9504

ทบ.26060

มทบ.22 พ.ท.นรพล

จิตปัญญา

1 ต.ค.58

08-9945-3967 FAX.045-321186

มทบ.23 พ.อ.ไมตรี

บุตรชา

2 ก.พ.53

08-1975-7463

มทบ.23 พ.ต.ประเสริฐ

ทองยศ

1 ต.ค.58

08-6873-2169 FAX.043-235979

มทบ.24 พ.อ.ภานุพงศ์

พุทธิภาพ

17 ต.ค.56

08-5748-4427

มทบ.24 พ.ท.ดุษฎี

รัตนโกเมศ

1 ต.ค.58

08-8023-3723 FAX.042-930211

ทบ.27036

มทบ.25

-ว่าง-

ทบ.20035

มทบ.25

-ว่าง-

FAX.044-511008

มทบ.26

-ว่าง-

ทบ.20535

มทบ.26

-ว่าง-

FAX.ทบ.20518

มทบ.27

-ว่าง-

ทบ.20927
ผาเจริญ

มทบ.27 พ.ต.ทรงศักดิ์

1 ต.ค.58

06-1038-7988 FAX.043-524899

มทบ.28

-ว่าง-

ทบ.25031

มทบ.28

-ว่าง-

FAX.042-071179

มทบ.29

-ว่าง-

042-711681

มทบ.29 พ.ต.กิจจา

11 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.210 มทบ.210
สด.มทบ.210

ทบ.24031

มทบ.210

ทูพันดุง

1 ต.ค.58

08-9258-7137 FAX.042-712392

-ว่าง-

ทบ.28840

-ว่าง-

FAX.042-051493-4

จังหวัดนครราชสีมา 044-243477 มท.36580
1 สด.จว.น.ม.

มทบ.21 พ.อ.วีระ

สุดวิไลพร

1 ต.ค.58

08-1789-5855

ผช.สด.จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ท.ธนา

ธนาสูรย์

30 ต.ค.57

08-1789-2070

ผช.สด.จว.น.ม.

มทบ.21

ผช.สด.จว.น.ม.

มทบ.21 ร.ต.ธนกฤต

หมอยา

1 ต.ค.58

08-0159-1134

มทบ.21 พ.ท.วิเศษศิลป์

แสนภูวา

1 ต.ค.58

08-9846-9892

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ต.รณชัย

ทุมมนันท์

30 ต.ค.57

08-2154-9057

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ม.

มทบ.21 ร.ต.จิรวัฒน์

เกื้อทาน

30 ต.ค.57

08-9426-0313

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ม.

-ว่าง0-4424-3230

ทภ.2 หนาที่ 25

ลําดับ

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

วงศ์อุปปา

1 ต.ค.58

08-1265-4261

0-4491-3607

จัดจ้าน

1 ต.ค.58

08-1725-0787

0-4437-9220

มทบ.21 พ.ท.ชาตรี

ไร่สูงเนิน

1 ต.ค.58

08-4836-9935

0-4448-7351

ผช.สด.อ.ชุมพวง จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ต.วิชญ์วิสิฐ

พูนเกิดมะเริง

30 ต.ค.57

06-1114-5411

ผช.สด.อ.ชุมพวง จว.น.ม.

มทบ.21

มทบ.21 พ.ท.เฉลิมเกียรติ ทิพย์โสภณ

30 ต.ค.57

08-9425-1116

ผช.สด.อ.พิมาย จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ต.ธุวชิต

พยุงธรรม

22 พ.ย.56

09-8172-1781

ผช.สด.อ.พิมาย จว.น.ม.

มทบ.21
มทบ.21 พ.ท.กฤชณัฐ

วงษ์ยี่

1 ต.ค.58

08-9965-2282

ผช.สด.อ.ปากช่อง จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ต.ปชานันท์

สินจริยานนท์

22 พ.ย.56

08-7251-7277

ผช.สด.อ.ปากช่อง จว.น.ม.

มทบ.21
มทบ.21 พ.ท.บุญเหลือ

แยบสูงเนิน

1 ต.ค.58

08-1940-8012

ผช.สด.อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ต.ชลิต

ปลอดกระโทก

22 พ.ย.56

09-5465-1535

ผช.สด.อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

มทบ.21
มทบ.21 พ.ท.มาโนช

ดวงดารา

1 ต.ค.58

08-8350-2072

ผช.สด.อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ต.สําราญ

คีรีสูงเนิน

22 พ.ย.56

08-7247-8270

ผช.สด.อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

มทบ.21

มทบ.21 พ.ต.ปรีชา

ปะทักขินัง

30 ต.ค.57

08-1901-3938

มทบ.21 ร.ต.อลงกรณ์

ตานิโก

1 ต.ค.58

ตําแหน่ง

3 สด.อ.บัวใหญ่ จว.น.ม.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.21 พ.ท.สุริยะ

ผช.สด.อ.บัวใหญ่ จว.น.ม.

มทบ.21

-ว่าง-

ผช.สด.อ.บัวใหญ่ จว.น.ม.

มทบ.21

-ว่าง-

4 สด.อ.โนนสูง จว.น.ม.

มทบ.21 พ.ท.ชาลี

ผช.สด.อ.โนนสูง จว.น.ม.

มทบ.21

-ว่าง-

ผช.สด.อ.โนนสูง จว.น.ม.

มทบ.21

ปิดการบรรจุ

5 สด.อ.ชุมพวง จว.น.ม.

6 สด.อ.พิมาย จว.น.ม.

7 สด.อ.ปากช่อง จว.น.ม.

8 สด.อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

9 สด.อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

10 สด.อ.คง จว.น.ม.
ผช.สด.อ.คง จว.น.ม.
11 สด.อ.ห้วยแถลง จว.น.ม.
ผช.สด.อ.ห้วยแถลง จว.น.ม.
12 สด.อ.ประทาย จว.น.ม.
ผช.สด.อ.ประทาย จว.น.ม.
13 สด.อ.โชคชัย จว.น.ม.
ผช.สด.อ.โชคชัย จว.น.ม.
14 สด.อ.สีคิ้ว จว.น.ม.
ผช.สด.อ.สีคิ้ว จว.น.ม.

ปิดการบรรจุ
0-4492-8389

-ว่าง0-4441-3051

-ว่าง0-4444-1400

-ว่าง0-4438-9050

ปิดการบรรจุ

มทบ.21

-ว่าง-

0-4445-9008
0-4439-1012

มทบ.21 ร.ต.ปริพัฒน์

จันทีนอก

1 ต.ค.58

08-1999-6990

มทบ.21 พ.ต.จรัส

แก้วดี

1 ต.ค.58

08-9278-2783

0-4448-9017

ไชยนอก

30 ต.ค.57

08-4836-5436

0-4449-2591

อัศวคงคารัตน์

1 ต.ค.58

08-4417-7949

0-4441-3051

มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.ทนงศักดิ์
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.สมชาย
มทบ.21

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 26

ลําดับ

ตําแหน่ง

15 สด.อ.ครบุรี จว.น.ม.
ผช.สด.อ.ครบุรี จว.น.ม.
16 สด.อ.จักราช จว.น.ม.
ผช.สด.อ.จักราช จว.น.ม.
17 สด.อ.บ้านเหลื่อม จว.น.ม.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

สนมะเริง

22 พ.ย.56

08-6246-9320

0-4444-8077

สักกะพลางกูร

30 ต.ค.57

09-1828-1031

0-4439-9127

แจ่มจํารัส

22 พ.ย.56

08-9864-6281

0-4438-7018

อังค์ยศ

22 พ.ย.56

08-6225-5794

0-4438-3220

ราชวงศ์

1 ต.ค.58

08-9945-9208

0-4439-7109

สุดหล้า

1 ต.ค.58

09-8623-6582

0-4441-9262

ชวนโพธิ์

30 ต.ค.57

08-9947-3985

0-4444-7049

มทบ.21 พ.ต.คณิตศาสตร์ คํามีรัตน์

1 ต.ค.58

08-1282-5675

0-4438-1220

เชิงจอหอ

30 ต.ค.57

08-4711-5406

0-4449-0127

ผจญ

30 ต.ค.57

08-9624-5509

0-4495-0003

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.21 พ.ต.เฉลิมพงศ์
มทบ.21
มทบ.21 พ.ต.วิรัช
มทบ.21

ผช.สด.อ.สูงเนิน จว.น.ม.
21 สด.อ.เสิงสาง จว.น.ม.
ผช.สด.อ.เสิงสาง จว.น.ม.
22 สด.อ.โนนไทย จว.น.ม.
ผช.สด.อ.โนนไทย จว.น.ม.
23 สด.อ.หนองบุญมาก จว.น.ม.

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.ทนงศักดิ์

ผช.สด.อ.ขามทะเลสอ จว.น.ม. มทบ.21
20 สด.อ.สูงเนิน จว.น.ม.

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.บัณฑิตย์

ผช.สด.อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม. มทบ.21

19 สด.อ.ขามทะเลสอ จว.น.ม.

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.ปรีชา

ผช.สด.อ.บ้านเหลื่อม จว.น.ม. มทบ.21
18 สด.อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.สุทธิพล
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.สุบงกชฎ์
มทบ.21
มทบ.21

-ว่าง-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.บุญช่วย

ผช.สด.อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. มทบ.21

-ว่าง-

24 สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.ม. มทบ.21 พ.ต.แดนชัย
ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.ม. มทบ.21

-ว่าง-

25 สด.อ.แก้งสนามนาง จว.น.ม.

มทบ.21 ร.ท.ศรชัย

สุวรรณปักษ์

1 ต.ค.58

08-7379-2625

26 สด.อ.โนนแดง จว.น.ม.

มทบ.21 ร.อ.ประวิทย์

วาทโยธา

30 ต.ค.57

08-9949-7992

27 สด.อ.วังน้ําเขียว จว.น.ม.

มทบ.21 ร.อ.ทรงพล

นพเก้า

30 ต.ค.57

08-6157-0131

28 สด.อ.เมืองยาง จว.น.ม.

มทบ.21 ร.อ.ก้องภพ

อุตส่าการ

1 ต.ค.58

08-7645-7337

29 สด.อ.เทพารักษ์ จว.น.ม.

มทบ.21 ร.ท.สิรวิชญ์

พุทธา

30 ต.ค.57

08-1872-4787

30 สด.อ.พระทองคํา จว.น.ม.

มทบ.21 ร.ท.สุชาติ

ปัดถาพงษ์

30 ต.ค.57

08-1265-9561

31 สด.อ.ลําทะเมนชัย จว.น.ม.

มทบ.21 ร.ท.อัครวัฒน์

สิมมา

9 พ.ย.57

08-3349-3706

32 สด.อ.บัวลาย จว.น.ม.

มทบ.21 ร.อ.จํานงค์

พงษ์สัมพันธ์

15 พ.ย.56

08-6724-3435

33 สด.อ.สีดา จว.น.ม.

มทบ.21 ร.อ.สิปปภาส

หล่าจันทึก

22 พ.ย.56

08-4331-5756

ทภ.2 หนาที่ 27

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดชัยภูมิ 044811254 มท.42981
1 สด.จว.ช.ย.

มทบ.21 พ.อ.ราชันย์

หาญนาวี

11 พ.ย.56

08-1459-8979

ผช.สด.จว.ช.ย.

มทบ.21 พ.ท.ณัฐพงษ์

เลี้ยงจอหอ

30 ต.ค.57

08-1994-5429

ผช.สด.จว.ช.ย.

มทบ.21

-ว่าง-

ผช.สด.จว.ช.ย.

มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ท.สุชีวา

แสงท่านั่ง

30 ต.ค.57

08-1533-2343

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ย.

มทบ.21 พ.ต.บุญส่ง

สมชัยภูมิ

30 ต.ค.57

08-9713-9222

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ย.

มทบ.21

ดํารงเชื้อ

1 ต.ค.58

08-1470-7359

0-4489-1254

ธีรเจริญวงศ์

22 พ.ย.56

09-1738-4484

0-4487-6250

นวดโอโลสกุล

1 ต.ค.58

08-5744-8191

0-4488-6115

ภักดิ์ขันธ์

1 ต.ค.58

09-8017-9388

0-4485-5045

ปรุงชัยภูมิ

30 ต.ค.57

08-6879-5657

0-4489-7262

เลาสูงเนิน

1 ต.ค.58

08-1790-1990

0-4485-1295

22 พ.ย.56

09-4512-5215

0-4486-2294

วรวงศ์

30 ต.ค.57

08-1955-5759

0-4486-9128

บุรพันธ์

1 ก.ย.58

อ่อนทอง

1 ต.ค.58

08-7248-4627

0-4412-7195

พิทักษ์พล

30 ต.ค.57

08-9825-0136

0-4486-7034

แข็งฤทธิ์

1 ต.ค.58

08-1389-6348

0-4488-2158

ชิดทวงษ์

1 ต.ค.58

08-9949-5951

0-4487-2225

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ย.

3 สด.อ.บ้านเขว้า จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.บ้านเขว้า จว.ช.ย.
4 สด.อ.คอนสาร จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.คอนสาร จว.ช.ย.
5 สด.อ.บ้านแท่น จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.บ้านแท่น จว.ช.ย.
6 สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย.

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.มงคล
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.ชวานันท์
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.คมเพชร
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.ศุภโชค
มทบ.21

-ว่าง-

7 สด.อ.หนองบัวระเหว จว.ช.ย. มทบ.21 พ.ต.วาทิน
ผช.สด.อ.หนองบัวระเหว จว.ช.ย. มทบ.21

8 สด.อ.จัตุรัส จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.จัตุรัส จว.ช.ย.
9 สด.อ.ภูเขียว จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.ภูเขียว จว.ช.ย.
10 สด.อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย.

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.อํานาจ
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.ภัทรพงษ์พันธ์ บัวขาววงศ์ภูธร
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.สุมิสก์

ผช.สด.อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย. มทบ.21 จ.ส.อ.วงจันทร์

11 สด.อ.บําเหน็จณรงค์ จว.ช.ย.

มทบ.21 พ.ต.บรรเจิด

ผช.สด.อ.บําเหน็จณรงค์ จว.ช.ย. มทบ.21

12 สด.อ.คอนสวรรค์ จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.คอนสวรรค์ จว.ช.ย.
13 สด.อ.แก้งคร้อ จว.ช.ย.
ผช.สด.อ.แก้งคร้อ จว.ช.ย.
14 สด.อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย.

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.สุรชัย
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.สุรไกร
มทบ.21

-ว่าง-

มทบ.21 พ.ต.มานิตย์

ผช.สด.อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย. มทบ.21

0-4482-4886

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 28

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

15 สด.อ.ภักดีชุมพล จว.ช.ย.

มทบ.21 ร.ต.ประจักษ์

กองเกาะ

1 ก.ย.56

08-1266-2131

16 สด.อ.เนินสง่า จว.ช.ย.

มทบ.21 ร.อ.สมจิต

เขตรักษา

1 ต.ค.58

08-1976-3815

17 สด.อ.ซับใหญ่ จว.ช.ย.

มทบ.21 ร.ต.ดิษฐพล

นราพงษ์

1 ต.ค.58

08-3744-7823

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดอุบลราชธานี 045-255504 มท.38980
มทบ.22 พ.อ.วิระ

สอนถม

1 ต.ค.58

08-9710-0898

ผช.สด.จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ท.บัณฑิต

คําเคน

1 ต.ค.58

08-3735-2047

ผช.สด.จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ต.มนตรี

บุ้งทอง

1 ต.ค.58

08-4962-4903

ผช.สด.จว.อ.บ.

มทบ.22
มทบ.22 พ.ต.วิจิตร

ศรีขาว

1 ต.ค.58

09-5491-6399

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ต.สุนทร

สมพานเพียง

1 ต.ค.58

08-1360-1064

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.อ.ยุทธชัย

สายงาม

1 ต.ค.58

09-4390-7591

3 สด.อ.พิบูลมังสาหาร จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ท.สมศักดิ์

ไทยเจริญ

1 ต.ค.58

08-9845-2680

ผช.สด.อ.พิบูลมังสาหาร จว.อ.บ. มทบ.22 พ.ต.ธีร์วศิษฐ์

กาฬพันธ์

1 ต.ค.58

08-7346-1855

สุภาพรหม

30 ต.ค.57

08-6246-7663

สายเพชร

1 ต.ค.58

08-9627-2795

มทบ.22 พ.ท.อุดม

บุญหอม

1 ต.ค.58

08-1976-3238

ผช.สด.อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ต.โชติวัฒน์

กุลวงศ์

30 ต.ค.57

08-4831-4816

ผช.สด.อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

มทบ.22

สุธรรมมา

22 พ.ย.56

08-1265-1631

0-4542-3528

ศิริโท

30 ต.ค.57

08-6870-8863

0-4548-9450

สาระธรรม

22 พ.ย.56

09-8424-1056

จันทะนาม

1 ต.ค.58

08-9702-8937

0-4539-9415

หอมจําปา

22 พ.ย.56

08-7448-4818

0-4535-1225

ทองวิเศษ

30 ต.ค.57

08-8346-9821

0-4537-7066

สุขหวาน

30 ต.ค.57

08-4659-6456

0-4537-9013

1 สด.จว.อ.บ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.บ.

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พิบูลมังสาหาร จว.อ.บ. มทบ.22

4 สด.อ.วารินชําราบ จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ท.พลกฤต

ผช.สด.อ.วารินชําราบ จว.อ.บ. มทบ.22

6 สด.อ.เขื่องใน จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.เขื่องใน จว.อ.บ.
7 สด.อ.ม่วงสามสิบ จว.อ.บ.

ผช.สด.อ.โขงเจียม จว.อ.บ.
10 สด.อ.น้ํายืน จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.น้ํายืน จว.อ.บ.
11 สด.อ.นาจะหลวย จว.อ.บ.

มทบ.22 พ.ต.สมัย
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.กิตติชนม์
มทบ.22 พ.ต.อนุชา
-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.ธานี
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.ไวพจน์
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.สมพงษ์

ผช.สด.อ.นาจะหลวย จว.อ.บ. มทบ.22

0-4536-2174

ปิดการบรรจุ

ผช.สด.อ.ศรีเมืองใหม่ จว.อ.บ. มทบ.22
9 สด.อ.โขงเจียม จว.อ.บ.

0-4532-4394

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ม่วงสามสิบ จว.อ.บ. มทบ.22 ร.ท.ธีระภัทร
8 สด.อ.ศรีเมืองใหม่ จว.อ.บ.

0-4544-7386

-ว่าง-

ผช.สด.อ.วารินชําราบ จว.อ.บ. มทบ.22 พ.ต.ภาณุสิทธิ์
5 สด.อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

0-4524-2054

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 29

ลําดับ

ตําแหน่ง

12 สด.อ.กุดข้าวปุ้น จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.กุดข้าวปุ้น จว.อ.บ.
13 สด.อ.บุณฑริก จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.บุณฑริก จว.อ.บ.
14 สด.อ.โพธิ์ไทร จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.โพธิ์ไทร จว.อ.บ.
15 สด.อ.ตาลสุม จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.ตาลสุม จว.อ.บ.
16 สด.อ.ตระการพืชผล จว.อ.บ.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

บุบผาถา

22 พ.ย.56

08-1725-6453

0-4548-4161

มทบ.22 พ.ต.วราเมธ

สมรักษ์

30 ต.ค.57

08-6876-5649

0-4537-6194

มทบ.22 จ.ส.อ.กิตติ

ชัยรัตน์

1 ก.ย.58

มทบ.22 พ.ต.ซอง

กระแสโสม

30 ต.ค.57

08-6258-3440

0-4549-6130

นามเสถียร

22 พ.ย.56

08-9627-8553

0-4542-7146

ผาสุขนิตย์

30 ต.ค.57

08-1470-0724

0-4548-1082

พุ่มจันทร์

1 ต.ค.58

08-7444-1667

0-4549-1520

นันหมื่น

30 ต.ค.57

08-1064-2478

0-4536-6005

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.22 พ.ต.บุญจันทร์
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.แสวง
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.สมาน

ผช.สด.อ.ตระการพืชผล จว.อ.บ. มทบ.22

17 สด.อ.เขมราฐ จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.เขมราฐ จว.อ.บ.
18 สด.อ.สิรินธร จว.อ.บ.
ผช.สด.อ.สิรินธร จว.อ.บ.

-ว่าง-

มทบ.22 ร.อ.ปรีดา
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.พิจิตต์
มทบ.22

-ว่าง-

19 สด.อ.สําโรง จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ต.ชยพล

สีดากรกิติกุล

1 ต.ค.58

08-8358-7260

20 สด.อ.ดอนมดแดง จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ท.พรมเทพ

แสงพุทธวงศ์

9 พ.ย.57

09-0618-5232

21 สด.อ.ทุ่งศรีอุดม จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ต.เชิดศักดิ์

ประสานพันธ์

30 ต.ค.57

08-1669-0704

22 สด.อ.นาตาล จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ท.ประจักร์

แก่นจันทร์

9 พ.ย.57

08-4958-6344

23 สด.อ.เหล่าเสือโก้ก จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ต.ศักดิ์ดา

ครองยุติ

1 ต.ค.58

09-8205-2735

24 สด.อ.สว่างวีระวงศ์ จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ท.กว้าง

ประสานพันธ์

30 ต.ค.57

08-0732-0662

25 สด.อ.น้ําขุ่น จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.ท.สิริพงค์

อุปชิน

1 ต.ค.58

08-1049-1199

26 สด.อ.นาเยีย จว.อ.บ.

มทบ.22 ร.อ.ฉัตรชัย

เจริญวัย

30 ต.ค.57

09-0401-1154

จังหวัดอํานาจเจริญ 045-523088 มท.44180
1 สด.จว.อ.จ.

มทบ.22 พ.อ.สมศักดิ์

ตรงงาม

11 พ.ย.56

08-1852-3817

ผช.สด.จว.อ.จ.

มทบ.22 พ.ท.วุฒินันท์

แจ้งไพศาล

1 ต.ค.58

08-1730-6925

ผช.สด.จว.อ.จ.

มทบ.22

สิมาวัน

30 ต.ค.57

08-5610-8727

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.จ.

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ท.ชินวิช

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.จ.

มทบ.22

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.จ.

มทบ.22

ปิดการบรรจุ

มทบ.22

-ว่าง-

3 สด.อ.ชานุมาน จว.อ.จ.
ผช.สด.อ.ชานุมาน จว.อ.จ.
4 สด.อ.เสนางคนิคม จว.อ.จ.

0-4546-6077

มทบ.22 ร.ต.ศรานุวัฒน์

ไชยคํา

14 ส.ค.57

08-3496-0167

มทบ.22 พ.ต.ทรงพล

คําภู

30 ต.ค.57

09-2459-0912

ผช.สด.อ.เสนางคนิคม จว.อ.จ. มทบ.22

-ว่าง-

0-4545-2300

0-4546-1078

ทภ.2 หนาที่ 30

ลําดับ

ตําแหน่ง

5 สด.อ.พนา จว.อ.จ.
ผช.สด.อ.พนา จว.อ.จ.
6 สด.อ.หัวตะพาน จว.อ.จ.
ผช.สด.อ.หัวตะพาน จว.อ.จ.
7 สด.อ.ปทุมราชวงศา จว.อ.จ.

สังกัด

มทบ.22 พ.ต.ประเสริฐ
มทบ.22

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ศรีทะวรรณ์

30 ต.ค.57

09-9167-0140

0-4546-3300

ปัญญาจิตร

1 ต.ค.58

09-1336-9998

0-4546-9069

กัณทะพันธ์

1 ต.ค.58

08-1966-0455

0-4546-5069

ไตรมูล

30 ต.ค.57

06-1137-0244

พูลจิตร

30 ต.ค.57

08-1966-0689

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.ทวี
มทบ.22

-ว่าง-

มทบ.22 พ.ต.จันทะ

ผช.สด.อ.ปทุมราชวงศา จว.อ.จ. มทบ.22 ร.ต.ศักดิ์ดา

8 สด.อ.ลืออํานาจ จว.อ.จ.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.22 ร.ต.ไกรรัฐ

จังหวัดขอนแก่น 043-237083 มท.40580
1 สด.จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.อ.วิวัฒน์

ทิพย์อาภรณ์

1 ต.ค.58

08-1427-3785

ผช.สด.จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ท.ศาสน์

ศิริจันโท

1 ต.ค.58

08-1872-8604

ผช.สด.จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.อ.ไพศาล

ศิริรักษ์

1 ต.ค.58

09-4259-1621

ผช.สด.จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ต.สราวุธ

ผิวแดง

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ท.ทองใบ

ชารีวัน

11 พ.ย.56

08-1964-6026

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ต.จักรรินทร์

อินนอก

30 ต.ค.57

08-7235-6182

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ข.ก.

มทบ.23
มทบ.23 พ.ท.เดช

พนัส

30 ต.ค.57

08-9617-3008

ผช.สด.อ.พล จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ต.ครรชิต

นารินทร์

30 ต.ค.57

08-1974-1837

ผช.สด.อ.พล จว.ข.ก.

มทบ.23
มทบ.23 พ.ท.มนัส

นาคศรีสุข

1 ต.ค.58

08-6857-7715

ผช.สด.อ.บ้านไผ่ จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ต.ศากย

จารุภุมมิก

30 ต.ค.57

08-1708-1489

ผช.สด.อ.บ้านไผ่ จว.ข.ก.

มทบ.23
มทบ.23 พ.ท.ณัฏฐชัย

วรการเดชา

1 ต.ค.58

08-9748-8999

ผช.สด.อ.น้ําพอง จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ต.สุชาติ

หงอกพิลัย

30 ต.ค.57

08-6715-6479

ผช.สด.อ.น้ําพอง จว.ข.ก.

มทบ.23

มทบ.23 พ.ท.วรจักร

แซงสีนวล

30 ต.ค.57

08-1592-7315

ผช.สด.อ.ชุมแพ จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ต.บันพจน์

จันทมาต

30 ต.ค.57

08-1380-0610

ผช.สด.อ.ชุมแพ จว.ข.ก.

มทบ.23
มทบ.23 พ.ท.จอมขวัญ

พินิจลึก

1 ต.ค.58

08-1380-2252

ผช.สด.อ.ภูเวียง จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.อ.ปาฏิหาริย์

มุงคุณคําชาว

1 ต.ค.58

08-3732-7890

ผช.สด.อ.ภูเวียง จว.ข.ก.

มทบ.23

ฉายฉันท์

30 ต.ค.57

08-9941-1245

30 ต.ค.57

08-1546-3384

3 สด.อ.พล จว.ข.ก.

4 สด.อ.บ้านไผ่ จว.ข.ก.

5 สด.อ.น้ําพอง จว.ข.ก.

6 สด.อ.ชุมแพ จว.ข.ก.

7 สด.อ.ภูเวียง จว.ข.ก.

8 สด.อ.มัญจาคีรี จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.มัญจาคีรี จว.ข.ก.

1 ต.ค.58 08-4932-8278
0-4323-7694

-ว่าง0-4341-8611

-ว่าง0-4326-9236

-ว่าง0-4343-1314

ปิดการบรรจุ
0-4331-2159

-ว่าง0-4329-1805

ปิดการบรรจุ

มทบ.23 พ.ต.สมชิด
มทบ.23 ร.อ.ธวัชชัย

วงษ์ชัยเพ็ง

0-4328-8730

ทภ.2 หนาที่ 31

ลําดับ

ตําแหน่ง

9 สด.อ.หนองเรือ จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.หนองเรือ จว.ข.ก.
10 สด.อ.กระนวน จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.กระนวน จว.ข.ก.
11 สด.อ.หนองสองห้อง จว.ข.ก.

สังกัด

มทบ.23 พ.ต.จําปอย
มทบ.23

ผช.สด.อ.ชนบท จว.ข.ก.
13 สด.อ.สีชมพู จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.สีชมพู จว.ข.ก.
14 สด.อ.บ้านฝาง จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.บ้านฝาง จว.ข.ก.
15 สด.อ.อุบลรัตน์ จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.อุบลรัตน์ จว.ข.ก.
16 สด.อ.เขาสวนกวาง จว.ข.ก.

มทบ.23 พ.ต.สุริยา
มทบ.23

ผช.สด.อ.พระยืน จว.ข.ก.
18 สด.อ.แวงใหญ่ จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.แวงใหญ่ จว.ข.ก.
19 สด.อ.แวงน้อย จว.ข.ก.
ผช.สด.อ.แวงน้อย จว.ข.ก.

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ศรีสําราญ

22 พ.ย.56

08-1974-7136

0-4329-4248

เห็มทิพย์

30 ต.ค.57

08-1195-3483

0-4325-2274

น้อยชมภู

30 ต.ค.57

08-6238-7285

0-4349-1874

บัวสุดตา

22 พ.ย.56

09-1419-9496

0-4328-6001

จะเรียมพันธ์

22 พ.ย.56

08-7643-4336

0-4339-9051

วิชาชัย

1 ต.ค.58

08-1974-9922

0-4326-9236

ไกรพล

22 พ.ย.56

08-9862-4898

0-4344-6314

ศรีธรณ์

1 ต.ค.58

08-1047-8164

0-4344-9232

พุดละ

30 ต.ค.57

08-1261-0072

0-4326-6073

เมืองคํา

30 ต.ค.57

08-9940-0214

0-4349-6134

จําปาวัตตะ

30 ต.ค.57

08-3338-5899

0-4349-9136

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.ประสิทธิ์
-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.ประหยัด
มทบ.23

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.สิรภพ
มทบ.23

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.สมพร
มทบ.23

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.เกษม
มทบ.23

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.โชคชวาล

ผช.สด.อ.เขาสวนกวาง จว.ข.ก. มทบ.23
17 สด.อ.พระยืน จว.ข.ก.

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

ผช.สด.อ.หนองสองห้อง จว.ข.ก. มทบ.23

12 สด.อ.ชนบท จว.ข.ก.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

ยศ - ชื่อ - สกุล

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.นิพนธ์
มทบ.23

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.ไพรัช
มทบ.23

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.สมพงษ์
มทบ.23

-ว่าง-

20 สด.อ.เปือยน้อย จว.ข.ก.

มทบ.23 จ.ส.อ.อลงกร

เรืองพูน

1 ก.ย.57

21 สด.อ.ภูผาม่าน จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ต.นพเดช

เพ็ชรขุนทด

1 ก.ย.56

08-5769-9994

22 สด.อ.หนองนาคํา จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ต.พัฒฑิพงศ์

ประสมศรี

1 ต.ค.58

08-4428-2951

23 สด.อ.โคกโพธิ์ไชย จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ต.ชัชพงศ์

เนื่องศรี

15 พ.ย.56

08-1069-9911

24 สด.อ.ซําสูง จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ต.สิทธิพงษ์

สงครามพล

1 ต.ค.58

09-8127-8891

25 สด.อ.บ้านแฮด จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ท.สมยศ

สมอออน

1 ต.ค.58

08-5009-6524

26 สด.อ.โนนศิลา จว.ข.ก.

มทบ.23 ร.ท.ธีระพล

นครไธสง

1 ต.ค.58

08-1058-4569

27 สด.อ.เวียงเก่า จว.ข.ก.

มทบ.23

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 32

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811572 มท.41180
1 สด.จว.ก.ส.

มทบ.23 พ.อ.ธนพันธ์

จันทรศิริ

1 ต.ค.58

08-9575-0606

ผช.สด.จว.ก.ส.

มทบ.23 พ.ท.คําค้าย

แหล่งสะท้าน

1 ต.ค.58

08-3352-3535

ผช.สด.จว.ก.ส.

มทบ.23 พ.ต.เกษม

1 ต.ค.58

08-1954-2567

ผช.สด.จว.ก.ส.

มทบ.23

มีทัพทิมทอง
-ว่าง-

มทบ.23 พ.ท.ปรเมศวร์

เกตุหอม

30 ต.ค.57

08-7195-6470

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.ส.

มทบ.23 พ.ต.สาริศ

ใจบุญ

1 ต.ค.58

08-1425-4377

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.ส.

มทบ.23
มทบ.23 พ.ท.บุญมา

หาระมี

1 ต.ค.58

08-7221-2941

ผช.สด.อ.ยางตลาด จว.ก.ส.

มทบ.23 พ.ต.ภูติ

แทบพล

30 ต.ค.57

08-6225-4629

ผช.สด.อ.ยางตลาด จว.ก.ส.

มทบ.23

วัดสําโรง

1 ต.ค.58

08-3380-4792

1 ต.ค.58

08-6864-4168

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.ส.

3 สด.อ.ยางตลาด จว.ก.ส.

4 สด.อ.กุฉินารายณ์ จว.ก.ส.

-ว่าง-

ผช.สด.อ.กุฉินารายณ์ จว.ก.ส. มทบ.23 ร.อ.ชวนชัย
5 สด.อ.กมลาไสย จว.ก.ส.

0-4859-1447

ปิดการบรรจุ

มทบ.23 พ.ต.ณัฏฐนัน

ผช.สด.อ.กุฉินารายณ์ จว.ก.ส. มทบ.23

0-4381-1383

ภูสีดิน

0-4385-1463

ปิดการบรรจุ

มทบ.23 พ.ท.พยุง

พั้วระย้า

30 ต.ค.57

09-4484-2458

ผช.สด.อ.กมลาไสย จว.ก.ส.

มทบ.23 ร.อ.เพ็ชสุพรรณ์

ซ้ายขวา

1 ต.ค.58

08-9618-7610

ผช.สด.อ.กมลาไสย จว.ก.ส.

มทบ.23

เวียงเหล็ก

1 ต.ค.58

09-0192-1978

0-4387-1662

มทบ.23 พ.ต.จํานงค์

สงสี

1 ต.ค.58

08-9376-3343

0-4386-1662

มทบ.23 จ.ส.อ.ยุทธนา

สุขสะอาด

1 ก.ย.58

มทบ.23 พ.ต.สมชาติ

อุ่นบุญ

30 ต.ค.57

08-4742-8349

0-4387-9590

ใจซื่อ

1 ต.ค.58

08-2849-1394

0-4388-9160

มทบ.23 พ.ต.สุริยา

ม่วงนิกร

30 ต.ค.57

08-9574-6909

0-4388-1036

มทบ.23 ร.อ.ไพสาร

โพธิ์ศรี

1 ต.ค.58

09-9024-2855

มทบ.23 พ.ต.ทองรัตน์

เศษนาเวช

22 พ.ย.56

09-2983-1736

0-4387-7040

อุทโธ

1 ต.ค.58

08-5004-4008

0-4385-9200

มทบ.23 ร.อ.ชัยยา

จันทะคาม

1 ต.ค.58

06-1053-9277

0-4386-7156

มทบ.23 ร.ท.พงษ์พิทักษ์

วงศ์กฏ

30 ต.ค.57

09-0838-9306

6 สด.อ.สหัสขันธ์ จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.สหัสขันธ์ จว.ก.ส.
7 สด.อ.สมเด็จ จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.สมเด็จ จว.ก.ส.
8 สด.อ.คําม่วง จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.คําม่วง จว.ก.ส.
9 สด.อ.ห้วยเม็ก จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.ห้วยเม็ก จว.ก.ส.
10 สด.อ.หนองกุงศรี จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.หนองกุงศรี จว.ก.ส.
11 สด.อ.ท่าคันโท จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.ท่าคันโท จว.ก.ส.
12 สด.อ.เขาวง จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.เขาวง จว.ก.ส.
13 สด.อ.นามน จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.นามน จว.ก.ส.

0-4389-9138

ปิดการบรรจุ

มทบ.23 พ.ต.ชาญชัย
มทบ.23

มทบ.23

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.23 พ.ต.กมล
มทบ.23

มทบ.23

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.23 ร.อ.ยุทธศิลป์
มทบ.23

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 33

ลําดับ

ตําแหน่ง

14 สด.อ.ห้วยผึ้ง จว.ก.ส.
ผช.สด.อ.ห้วยผึ้ง จว.ก.ส.

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

พันธ์ละออ

30 ต.ค.57

08-4766-1235

0-4386-9443

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.23 พ.ต.สมพร
มทบ.23

-ว่าง-

15 สด.อ.ร่องคํา จว.ก.ส.

มทบ.23 ร.ท.จักรพงษ์

จอมบุตร

9 พ.ย.57

08-9277-0286

16 สด.อ.นาคู จว.ก.ส.

มทบ.23 ร.ต.มนตรี

พิศผล

1 ก.ย.56

09-3773-5379

17 สด.อ.สามชัย จว.ก.ส.

มทบ.23 จ.ส.อ.ยอดรัก

เตื่อยมา

1 ก.ย.57

08-7927-7483

18 สด.อ.ดอนจาน จว.ก.ส.

มทบ.23 ร.ท.นราธิป

ทิมินกุล

30 ต.ค.57

08-7853-5818

19 สด.อ.ฆ้องชัย จว.ก.ส.

มทบ.23 ร.อ.สรรพ์วิชญ์

หมั่นเก็บ

30 ต.ค.57

06-1117-0453

จังหวัดอุดรธานี 042-222946 มท.45480
มทบ.24 พ.อ.สอาด

ยศพลเสนีย์

1 ต.ค.58

08-1708-0584

ผช.สด.จว.อ.ด.

มทบ.24 พ.ต.วัฒนา

หวังจุลกลาง

1 ต.ค.58

08-9844-3484

ผช.สด.จว.อ.ด.

มทบ.24 พ.ต.นภดล

บุญสูงเนิน

1 ต.ค.58

08-7861-9151

ผช.สด.จว.อ.ด.

มทบ.24

มทบ.24 พ.ท.เฉลิมเกียรติ อังคพนมไพร

30 ต.ค.57

08-8735-2147

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ด.

มทบ.24 พ.ต.รัชนัย

บุตรอุดม

30 ต.ค.57

08-1954-4829

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ด.

มทบ.24

สิทธิโชติ

1 ต.ค.58

08-7221-3733

0-4233-4220

มหาธนะธร

11 พ.ย.56

08-1974-4828

0-4226-1108

พันนา

30 ต.ค.57

08-1769-9977

0-4229-1115

แวงแก้ว

30 ต.ค.57

09-4264-7804

0-4228-2640

พรมโคตร

1 ต.ค.58

08-9573-4314

0-4227-8509

มทบ.24 พ.ต.โยธิน

คํามี

22 พ.ย.56

08-1977-9443

0-4227-3350

มทบ.24 ร.อ.ศิริวุฒิ

จันทร์งาม

22 พ.ย.56

08-9846-9913

มทบ.24 พ.ต.สมควน

ชินธกูล

1 ต.ค.58

08-4031-4595

0-4238-2290

ที่ภกั ดี

22 พ.ย.56

09-0352-0464

0-4229-8063

1 สด.จว.อ.ด.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ด.

3 สด.อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ท.สมใจ

ผช.สด.อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.

มทบ.24

-ว่าง-

ผช.สด.อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.

มทบ.24

ปิดการบรรจุ

4 สด.อ.หนองหาน จว.อ.ด.

มทบ.24 พ.ท.กฤตภาส

ผช.สด.อ.หนองหาน จว.อ.ด.

มทบ.24

-ว่าง-

ผช.สด.อ.หนองหาน จว.อ.ด.

มทบ.24

ปิดการบรรจุ

5 สด.อ.กุดจับ จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.กุดจับ จว.อ.ด.
6 สด.อ.บ้านผือ จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.บ้านผือ จว.อ.ด.
7 สด.อ.เพ็ญ จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.เพ็ญ จว.อ.ด.
8 สด.อ.บ้านดุง จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.บ้านดุง จว.อ.ด.
9 สด.อ.ศรีธาตุ จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.ศรีธาตุ จว.อ.ด.
10 สด.อ.หนองวัวซอ จว.อ.ด.

มทบ.24 พ.ต.ณรงค์
มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.ประดิษฐ์
มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.ณรงค์
มทบ.24

มทบ.24

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.สุรพล

ผช.สด.อ.หนองวัวซอ จว.อ.ด. มทบ.24

0-4224-4114

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 34

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

11 สด.อ.น้ําโสม จว.อ.ด.

มทบ.24

ผช.สด.อ.น้ําโสม จว.อ.ด.
12 สด.อ.โนนสะอาด จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.โนนสะอาด จว.อ.ด.
13 สด.อ.วังสามหมอ จว.อ.ด.

ยศ - ชื่อ - สกุล

ผช.สด.อ.ไชยวาน จว.อ.ด.
15 สด.อ.หนองแสง จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.หนองแสง จว.อ.ด.
16 สด.อ.ทุ่งฝน จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.ทุ่งฝน จว.อ.ด.
17 สด.อ.สร้างคอม จว.อ.ด.
ผช.สด.อ.สร้างคอม จว.อ.ด.

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-4228-7525

มทบ.24 ร.อ.ปรีชา

เกษมสินธุ์

1 ต.ค.58

09-3139-2177

มทบ.24 พ.ต.ศรีสวัสดิ์

ดวงพรม

1 ต.ค.58

08-6222-2490

0-4239-2130

บุ้งทอง

30 ต.ค.57

08-1377-7613

0-4238-7323

เพลิดศิริ

22 พ.ย.56

08-6851-4852

0-4226-5036

มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.เชิดชัย

ผช.สด.อ.วังสามหมอ จว.อ.ด. มทบ.24
14 สด.อ.ไชยวาน จว.อ.ด.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.นรินทร์
มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.จักรกฤษณ์
มทบ.24

0-4239-6428
0-4226-8290
สุภานิชย์

30 ต.ค.57

08-6716-5729

-ว่าง-

18 สด.อ.นายูง จว.อ.ด.

มทบ.24 ร.ท.บดินทร์

จันทรเสนา

1 ต.ค.58

08-9277-5487

19 สด.อ.พิบูลย์รักษ์ จว.อ.ด.

มทบ.24 ร.ต.สมมิตร

ร่องพืช

30 ต.ค.57

08-5009-2365

20 สด.อ.กู่แก้ว จว.อ.ด.

มทบ.24 จ.ส.อ.สรวิชญ์

ผันดอน

1 ก.ย.58

21 สด.อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อ.ด. มทบ.24

0-4227-6052

-ว่าง-

จังหวัดหนองคาย 042-411025 มท.46181
1 สด.จว.น.ค.

มทบ.24 พ.อ.ธวัชชัย

ปัญญะวิก

1 ต.ค.58

08-1975-8909

ผช.สด.จว.น.ค.

มทบ.24 พ.ท.นิมิต

บุณยรัตพันธุ์

30 ต.ค.57

08-9569-8761

ผช.สด.จว.น.ค.

มทบ.24
มทบ.24 พ.ท.ประมวล

น่วมพารา

11 พ.ย.56

08-9710-8436

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ค.

มทบ.24 พ.ต.วิศาลศักดิ์

ริมโพธิ์เงิน

1 ต.ค.58

08-9073-6225

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ค.

มทบ.24
มทบ.24 พ.ท.สัมฤทธิ์

นามอาษา

30 ต.ค.57

08-1965-6647

ผช.สด.อ.โพนพิสยั จว.น.ค.

มทบ.24 พ.ต.นิพนธ์

จันปัตถา

30 ต.ค.57

08-7841-0978

ผช.สด.อ.โพนพิสัย จว.น.ค.

มทบ.24

มะปะเข

22 พ.ย.56

08-5748-2327

0-4243-1241

รัตนจันทร์

22 พ.ย.56

08-1320-9940

0-4245-1902

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ค.

3 สด.อ.โพนพิสัย จว.น.ค.

4 สด.อ.ท่าบ่อ จว.น.ค.
ผช.สด.อ.ท่าบ่อ จว.น.ค.
5 สด.อ.ศรีเชียงใหม่ จว.น.ค.

-ว่าง-

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.กรีธา

ผช.สด.อ.ศรีเชียงใหม่ จว.น.ค. มทบ.24

0-4247-1242

-ว่าง-

มทบ.24 พ.ต.ค้ําจุน
มทบ.24

0-4299-0482

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 35

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

6 สด.อ.สังคม จว.น.ค.

มทบ.24

-ว่าง-

มทบ.24

-ว่าง-

ผช.สด.อ.สังคม จว.น.ค.

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-4244-1196

7 สด.อ.เฝ้าไร่ จว.น.ค.

มทบ.24 ร.อ.จิรยุส

เหมันต์

30 ต.ค.57

08-9621-3498

8 สด.อ.สระใคร จว.น.ค.

มทบ.24 ร.ต.ชัยณรงค์

ฤทธิ์เดช

1 ก.ย.56

08-4034-5156

9 สด.อ.รัตนวาปี จว.น.ค.

มทบ.24 ร.ท.ศตวรรษ

กุณาพัฒน์

30 ต.ค.57

08-7856-6858

10 สด.อ.โพธิ์ตาก จว.น.ค.

มทบ.24 ร.ต.ศักดิ์

ยงยืน

25 มิ.ย.58

จังหวัดสุรินทร์ 044-511909 มท.37776
1 สด.จว.ส.ร.

มทบ.25 พ.ท.วัฒนิเวศน์

ชูสกุล

1 ต.ค.58

08-1601-5950

ผช.สด.จว.ส.ร.

มทบ.25 พ.ท.กฤติภัทร

มุตุมาจันทร์

11 พ.ย.56

08-3366-9459

ผช.สด.จว.ส.ร.

มทบ.25

ผช.สด.จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.อ.ชูพงษ์

คงสกุล

1 ต.ค.58

08-1069-9894

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ร.

มทบ.25 พ.ท.สมศักดิ์

จินดาศรี

30 ต.ค.57

08-1976-5130

-ว่าง0-4451-3146

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ร.

มทบ.25

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.อ.จารุวัฒน์

บาตร์โพธิ์

30 ต.ค.57

08-6258-8543

มทบ.25 พ.ท.ศุภการ

วิชัยวงษ์

11 พ.ย.56

08-1878-9150

ผช.สด.อ.สังขะ จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.อ.สถาพร

พิมศร

1 ต.ค.58

08-1877-7647

ผช.สด.อ.สังขะ จว.ส.ร.

มทบ.25

มทบ.25 พ.ต.สมหมาย

พจน์ไพเราะ

1 ต.ค.58

08-7949-1470

ผช.สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร.

มทบ.25 พ.ต.เลิศชาย

สุจินพรัหม

22 พ.ย.56

08-6866-4362

ผช.สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร.

มทบ.25

ธีร์จันทึก

1 ต.ค.58

08-1321-4260

0-4459-9566

มทบ.25 พ.ท.ธานี

กรวยทอง

11 พ.ย.56

08-6246-0612

0-4456-0145

ผช.สด.อ.ศีขรภูมิ จว.ส.ร.

มทบ.25 พ.ต.วิบูลย์

คลื่นสนั่น

30 ต.ค.57

08-2459-3935

ผช.สด.อ.ศีขรภูมิ จว.ส.ร.

มทบ.25

พวงมาลา

1 ต.ค.58

08-7430-7990

0-4459-1496

เทศบุตร

22 พ.ย.56

08-7259-6992

0-4459-6286

มทบ.25 พ.ต.ประลอง

สุขแสวง

22 พ.ย.56

09-3379-2445

0-4458-1460

มทบ.25 ร.ต.วีรยุทธ

ไกรสุข

1 ต.ค.58

08-5419-5096

3 สด.อ.สังขะ จว.ส.ร.

4 สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร.

5 สด.อ.รัตนบุรี จว.ส.ร.

-ว่าง-

ปิดการบรรจุ

มทบ.25 พ.ต.ประมาณ
มทบ.25

-ว่าง-

ผช.สด.อ.รัตนบุรี จว.ส.ร.

มทบ.25

-ว่าง-

7 สด.อ.ท่าตูม จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.ท่าตูม จว.ส.ร.
8 สด.อ.ชุมพลบุรี จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.ชุมพลบุรี จว.ส.ร.
9 สด.อ.จอมพระ จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.จอมพระ จว.ส.ร.

0-4455-1502

ปิดการบรรจุ

ผช.สด.อ.รัตนบุรี จว.ส.ร.
6 สด.อ.ศีขรภูมิ จว.ส.ร.

0-4457-1502

ปิดการบรรจุ

มทบ.25 พ.ต.ฐานันดร
มทบ.25

-ว่าง-

มทบ.25 พ.ต.พิเชต
มทบ.25

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 36

ลําดับ

ตําแหน่ง

10 สด.อ.สําโรงทาบ จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.สําโรงทาบ จว.ส.ร.
11 สด.อ.สนม จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.สนม จว.ส.ร.
12 สด.อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
13 สด.อ.บัวเชด จว.ส.ร.
ผช.สด.อ.บัวเชด จว.ส.ร.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

นวนิล

30 ต.ค.57

08-1282-3811

0-4456-9213

ผมน้อย

30 ต.ค.57

08-3383-6179

0-4458-9317

มทบ.25 พ.ต.สนุนน้อย

แสงอนุศาสน์

30 ต.ค.57

08-1967-3902

0-4455-9164

มทบ.25 ร.อ.พีรยุทธ

เสนาภักดี

1 ต.ค.58

08-9282-3634

มทบ.25 ร.อ.สมหวัง

มูลทอง

1 ต.ค.58

09-5618-0747

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.25 พ.ต.สุเทพ
มทบ.25

-ว่าง-

มทบ.25 พ.ต.เจนณรงค์
มทบ.25

-ว่าง-

มทบ.25

0-4457-9075

-ว่าง-

14 สด.อ.ลําดวน จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.อ.ธนกฤต

แสงเพชร

22 พ.ย.56

09-0372-1089

15 สด.อ.ศรีณรงค์ จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.ท.อนุรัตน์

เชิงหอม

30 ต.ค.57

08-5649-7273

16 สด.อ.พนมดงรัก จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.ท.ชัยณรงค์

อย่าเสียสัตย์

1 ต.ค.58

08-7240-5350

17 สด.อ.เขวาสินรินทร์ จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.ท.ภาคิไนย

เนื้อแก้ว

1 ต.ค.58

09-3504-3229

18 สด.อ.โนนนารายณ์ จว.ส.ร.

มทบ.25 ร.ท.ชุติพนธ์

มงคลเคหา

1 ต.ค.58

08-1547-0328

จังหวัดศรีสะเกษ 045-612561 มท.38380
1 สด.จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.อ.พรชัย

บุญโสภา

30 ต.ค.57

08-9423-7604

ผช.สด.จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.ท.อาคม

ฐิตะสาร

1 ต.ค.58

08-1571-6540

ผช.สด.จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.ต.สุริยา

พัฒทัยสง

30 ต.ค.57

08-7456-5740

ผช.สด.จว.ศ.ก.

มทบ.25
มทบ.25 พ.ท.ศิรพงศ์

อนุเคราะห์

1 ต.ค.58

08-1966-2752

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.ต.สายันต์

วริสาร

30 ต.ค.57

08-9917-3217

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ศ.ก.

มทบ.25
มทบ.25 พ.ต.ยุทธศิลป์

สนุกแสน

1 ต.ค.58

08-4301-2327

ผช.สด.อ.กันทรารมย์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.ต.พิชิต

ทับบุรี

1 ต.ค.58

08-6263-8913

ผช.สด.อ.กันทรารมย์ จว.ศ.ก.

มทบ.25

คูณชัย

1 ต.ค.58

08-9848-8082

สุขคุ้ม

30 ต.ค.57

08-5307-1849

มทบ.25 พ.ท.ศักดิ์สิริ

ศิริพรม

30 ต.ค.57

08-8373-5885

ผช.สด.อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.ต.นิพิฐพนธ์

บุญเต็ม

1 ต.ค.58

08-1955-9712

ผช.สด.อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.

มทบ.25
มทบ.25 พ.ท.สุริยะ

เบื้องกลาง

30 ต.ค.57

08-6250-8760

ผช.สด.อ.ขุขันธ์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 พ.ต.นิพนธ์

อาทิเวช

1 ต.ค.58

08-6869-6892

ผช.สด.อ.ขุขันธ์ จว.ศ.ก.

มทบ.25

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ศ.ก.

3 สด.อ.กันทรารมย์ จว.ศ.ก.

4 สด.อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก.

-ว่าง-

-ว่าง-

ผช.สด.อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก. มทบ.25 พ.ต.ณชัย
5 สด.อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.

6 สด.อ.ขุขันธ์ จว.ศ.ก.

0-4565-1586

ปิดการบรรจุ

มทบ.25 พ.ท.ชัยวิชิต

ผช.สด.อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก. มทบ.25

0-4561-1505

0-4569-2182

ปิดการบรรจุ
0-4566-1149

-ว่าง-

ปิดการบรรจุ

0-4567-1198

ทภ.2 หนาที่ 37

ลําดับ

ตําแหน่ง

7 สด.อ.ราษีไศล จว.ศ.ก.
ผช.สด.อ.ราษีไศล จว.ศ.ก.
8 สด.อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก.
ผช.สด.อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก.
9 สด.อ.ปรางค์กู่ จว.ศ.ก.
ผช.สด.อ.ปรางค์กู่ จว.ศ.ก.
10 สด.อ.ไพรบึง จว.ศ.ก.
ผช.สด.อ.ไพรบึง จว.ศ.ก.
11 สด.อ.ยางชุมน้อย จว.ศ.ก.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

พลพงษ์พัชรกุล

30 ต.ค.57

08-5111-0195

0-4568-2656

ศรีโสภา

30 ต.ค.57

08-3725-4997

0-4566-9287

มทบ.25 พ.ต.สมเดช

ศรีโวหะ

30 ต.ค.57

08-4410-4651

0-4567-7297

มทบ.25 ร.ต.อัษฎาวุฒิ

ไสยประจํา

1 ก.ย.57

09-8217-2282

มทบ.25 พ.ต.ศักดิ์ชาย

มูลสาร

30 ต.ค.57

09-4289-0020

0-4567-5299

อายุวงศ์

22 พ.ย.56

08-7245-4421

0-4568-7080

พันธ์ภูทอง

30 ต.ค.57

08-4606-2855

0-4565-9099

สมานรัตน์

30 ต.ค.57

08-1878-7588

0-4569-9122

อินทนนท์

22 พ.ย.56

09-0191-3309

0-4567-7049

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.25 พ.ต.พงษ์ทวัตร
มทบ.25
มทบ.25 พ.ต.ปรัชญา
มทบ.25

มทบ.25

ผช.สด.อ.โนนคูณ จว.ศ.ก.
13 สด.อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก.
ผช.สด.อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก.
14 สด.อ.ศรีรัตนะ จว.ศ.ก.
ผช.สด.อ.ศรีรัตนะ จว.ศ.ก.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.25 พ.ต.สุทัศน์

ผช.สด.อ.ยางชุมน้อย จว.ศ.ก. มทบ.25
12 สด.อ.โนนคูณ จว.ศ.ก.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.25 พ.ต.ชวนันท์
มทบ.25

-ว่าง-

มทบ.25 พ.ต.ธีรวัฒน์
มทบ.25

-ว่าง-

มทบ.25 พ.ต.วัฒนา
มทบ.25

-ว่าง-

15 สด.อ.บึงบูรพ์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.อ.ศุภชัย

แก้วมณี

1 ต.ค.58

08-9271-0934

16 สด.อ.วังหิน จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ต.ณรงศักดิ์

พิมพ์บุญมา

1 ต.ค.58

08-9722-4474

17 สด.อ.เมืองจันทร์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ท.ธนศักดิ์

สุวรรณกูฏ

1 ต.ค.58

08-0053-9987

18 สด.อ.เบญจลักษณ์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ต.ธรรมวัฒน์

มะตูม

1 ต.ค.58

08-6252-0678

19 สด.อ.พยุห์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ต.มีชัย

คุณมา

1 ต.ค.58

20 สด.อ.น้ําเกลี้ยง จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ต.จีรวัฒน์

อัญญะโพธิ์

25 มิ.ย.58

21 สด.อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ท.ชัยกฤต

มูลศรี

1 ต.ค.58

08-5632-3277

22 สด.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศ.ก.

มทบ.25 ร.ต.วราพงษ์

นนทิจันทร์

1 ต.ค.58

08-6866-3858

23 สด.อ.ศิลาลาด จว.ศ.ก.

มทบ.25 -ว่าง-

จังหวัดบุรีรัมย์ 044-666560 มท.37180
มทบ.26 พ.อ.ธนกฤต

พันธุ์รอด

30 ต.ค.57

08-6877-1584

ผช.สด.จว.บ.ร.

มทบ.26 พ.ท.วีระพงษ์

โพธิ์จันทร์

1 ต.ค.58

08-9945-7401

ผช.สด.จว.บ.ร.

มทบ.26 พ.ต.ทวีศักดิ์

รักษาสัตย์

30 ต.ค.57

08-5417-7364

ผช.สด.จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.ต.สิทธิพงษ์

ปานทอง

1 ต.ค.58

08-5736-0895

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.บ.ร.

มทบ.26 พ.ท.บุญเสริม

แหวนวิเศษ

30 ต.ค.57

08-9949-7959

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.อ.ประสาน

สินเธาว์

1 ต.ค.58

08-1669-8766

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.บ.ร.

มทบ.26

1 สด.จว.บ.ร.

-ว่าง-

0-4461-4330

ทภ.2 หนาที่ 38

ลําดับ

ตําแหน่ง

3 สด.อ.นางรอง จว.บ.ร.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี
0-4463-3782

มทบ.26 พ.ท.สุธิลักษณ์

ตาจันทึก

30 ต.ค.57

08-7252-0150

ผช.สด.อ.นางรอง จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.อ.ณรักษ์

สมสาย

1 ต.ค.58

08-5097-7456

ผช.สด.อ.นางรอง จว.บ.ร.

มทบ.26

มทบ.26 พ.ท.กังวาล

ขุมทอง

1 ต.ค.58

08-6246-5465

ผช.สด.อ.ประโคนชัย จว.บ.ร.

มทบ.26 พ.ต.คมเจษฎา

วงศ์ประณุท

30 ต.ค.57

09-5602-5772

ผช.สด.อ.ประโคนชัย จว.บ.ร.

มทบ.26

คงมั่น

1 ต.ค.58

08-6254-5009

0-4464-9395

เดชดํารงรักษ์

30 ต.ค.57

08-5611-5938

0-4469-9372

สมานทอง

1 ต.ค.58

08-3965-9745

0-4467-9487

โสพี

30 ต.ค.57

08-6224-4671

0-4464-1086

มีพร้อม

30 ต.ค.57

08-7457-8706

0-4464-6290

อุณชาติ

22 พ.ย.56

08-9284-3205

0-4466-9064

เกี้ยงไธสง

30 ต.ค.57

08-4417-6936

0-4468-6279

ประดาสุข

30 ต.ค.57

08-6875-7519

0-4466-0623

คําสะอาด

30 ต.ค.57

08-4787-4332

0-4468-9571

เยี่ยมรัมย์

30 ต.ค.57

09-3523-3789

0-4468-0388

มทบ.26 พ.ต.โอภาส

กิรัมย์

1 ต.ค.58

08-1548-1130

0-4469-1330

มทบ.26 จ.ส.อ.สุริโย

สุขประเสริฐ

1 ก.ย.58

จํานงค์ประโคน

1 ต.ค.58

08-4429-9792

0-4466-0732

4 สด.อ.ประโคนชัย จว.บ.ร.

5 สด.อ.ละหานทราย จว.บ.ร.

ปิดการบรรจุ

ปิดการบรรจุ

มทบ.26 พ.ต.ณรงค์

ผช.สด.อ.ละหานทราย จว.บ.ร. มทบ.26
6 สด.อ.คูเมือง จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.คูเมือง จว.บ.ร.
7 สด.อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.
8 สด.อ.หนองกี่ จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.หนองกี่ จว.บ.ร.
9 สด.อ.ปะคํา จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.ปะคํา จว.บ.ร.
10 สด.อ.หนองหงส์ จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.หนองหงส์ จว.บ.ร.
11 สด.อ.นาโพธิ์ จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.นาโพธิ์ จว.บ.ร.
12 สด.อ.ลําปลายมาศ จว.บ.ร.

ผช.สด.อ.พุทไธสง จว.บ.ร.
14 สด.อ.สตึก จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.สตึก จว.บ.ร.
15 สด.อ.กระสัง จว.บ.ร.
ผช.สด.อ.กระสัง จว.บ.ร.

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.อารยะ
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.ชาตรี
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.สมยศ
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.วินัย
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.ธงชัย
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.สมจิตร
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.อดิศร

ผช.สด.อ.ลําปลายมาศ จว.บ.ร. มทบ.26
13 สด.อ.พุทไธสง จว.บ.ร.

0-4467-0194

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.สมภพ
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.ชยกฤช
มทบ.26

-ว่าง-

16 สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บ.ร. มทบ.26 พ.ต.พงศ์กรณ์
ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บ.ร. มทบ.26

-ว่าง-

17 สด.อ.พลับพลาชัย จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.ต.ศิริศักดิ์

ปักกาสาร

1 ต.ค.58

08-1036-8392

18 สด.อ.ห้วยราช จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.อ.อุดร

ใจมั่น

22 พ.ย.56

08-4039-6424

19 สด.อ.โนนสุวรรณ จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.อ.เฉลิมชัย

นวนไธสง

30 ต.ค.57

08-1547-5858

ทภ.2 หนาที่ 39

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

ศรีพิกุลวงศ์

1 ก.ย.57

08-7651-4173

21 สด.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บ.ร. มทบ.26 ร.ท.ไมตรี

อันทรง

22 พ.ย.56

08-4511-0449

22 สด.อ.โนนดินแดง จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.ต.อมรศักดิ์

ปัจจัยโย

1 ก.ย.56

09-0372-4149

23 สด.อ.บ้านด่าน จว.บ.ร.

มทบ.26 ร.ต.ภูมิสิทธิ์

พีรสกุลสิทธิ์

30 ต.ค.57

08-5203-9845

24 สด.อ.แคนดง จว.บ.ร.

มทบ.26

ลําดับ

ตําแหน่ง

20 สด.อ.ชํานิ จว.บ.ร.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.26 ร.ต.ทวีศักดิ์

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

จังหวัดมหาสารคาม 043-777393 มท.41780
1 สด.จว.ม.ค.

มทบ.26 พ.อ.เลิศ

ขจรไชยวุฒิ

1 ต.ค.55

08-1267-1021

ผช.สด.จว.ม.ค.

มทบ.26 พ.ท.มิตรประชา

รู้เจน

1 ต.ค.58

08-9944-6679

ผช.สด.จว.ม.ค.

มทบ.26 ร.อ.อัครินทร์

ประเสริฐศิลป์

1 ต.ค.58

08-4428-1154

ผช.สด.จว.ม.ค.

มทบ.26

มทบ.26 พ.ท.ประพฤทธิ์

พิมพ์แสง

1 ต.ค.58

08-1455-3382

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ค.

มทบ.26 พ.ต.ไกรสิทธิ์

ปัดทุม

30 ต.ค.57

08-6822-8163

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ค.

มทบ.26
มทบ.26 พ.ท.ทรงพล

วงศ์ผาบุตร

1 ต.ค.58

08-6876-7770

ผช.สด.อ.บรบือ จว.ม.ค.

มทบ.26 พ.ต.สมทรง

สุดาบุตร

30 ต.ค.57

08-7228-3682

ผช.สด.อ.บรบือ จว.ม.ค.

มทบ.26 จ.ส.อ.ธีระพงษ์

นาวานุกูล

1 ก.ย.58

4 สด.อ.โกสุมพิสัย จว.ม.ค.

มทบ.26 พ.ท.ประโยชน์

จันทรังษี

11 พ.ย.56

08-0193-9360

ผช.สด.อ.โกสุมพิสัย จว.ม.ค.

มทบ.26 พ.ต.สามารถ

จันทะประเทศ

30 ต.ค.57

08-1070-5659

ผช.สด.อ.โกสุมพิสัย จว.ม.ค.

มทบ.26

โคตรมุงคุณ

30 ต.ค.57

09-1054-0524

0-4379-0165

มทบ.26 พ.ต.ประดิษฐ์

หมายมั่น

22 พ.ย.56

08-4391-5682

0-4379-8517

มทบ.26 ร.ท.พันธณะ

เอ้ตุโพธิ์

30 ต.ค.57

08-9585-3592

มทบ.26 พ.ต.สุรฤกษ์

โคตรชารี

30 ต.ค.57

08-9577-6026

0-4378-1177

จันทเริง

22 พ.ย.56

08-8340-2785

0-4378-9510

แก้วหานาม

30 ต.ค.57

08-1768-9836

0-4377-9120

ขุมเงิน

30 ต.ค.57

08-3500-9966

0-4379-7214

มทบ.26 พ.ต.อุดม

พรมแม้น

30 ต.ค.57

08-4796-4279

0-4378-7042

มทบ.26 ร.ท.สงกรานต์

วงชารี

30 ต.ค.57

08-3418-3529

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ค.

3 สด.อ.บรบือ จว.ม.ค.

5 สด.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.ม.ค.

-ว่าง-

-ว่าง-

ผช.สด.อ.วาปีปทุม จว.ม.ค.
7 สด.อ.เชียงยืน จว.ม.ค.
ผช.สด.อ.เชียงยืน จว.ม.ค.
8 สด.อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
ผช.สด.อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
9 สด.อ.นาเชือก จว.ม.ค.
ผช.สด.อ.นาเชือก จว.ม.ค.
10 สด.อ.นาดูน จว.ม.ค.
ผช.สด.อ.นาดูน จว.ม.ค.
11 สด.อ.แกดํา จว.ม.ค.
ผช.สด.อ.แกดํา จว.ม.ค.

0-4377-0055

0-4376-1435

ปิดการบรรจุ

มทบ.26 พ.ต.นิคม

ผช.สด.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.ม.ค. มทบ.26

6 สด.อ.วาปีปทุม จว.ม.ค.

0-4371-2445

มทบ.26

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.ชัยสุวรรณ
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.ชัยณรงค์
มทบ.26

-ว่าง-

มทบ.26 พ.ต.พิชัย
มทบ.26

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 40

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

12 สด.อ.ยางสีสุราช จว.ม.ค.

มทบ.26 ร.ท.วุฒิพงษ์

มีป้อง

1 ต.ค.58

08-8560-9231

13 สด.อ.กุดรัง จว.ม.ค.

มทบ.26 ร.อ.ชูชาติ

สีเทา

1 ต.ค.58

08-1769-4912

14 สด.อ.ชื่นชม จว.ม.ค.

มทบ.26 ร.ต.วิสิทธิ์

ขันโพธิ์

30 ต.ค.57

08-4428-4635

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

จังหวัดร้อยเอ็ด 043-511115 มท.42380
มทบ.27 พ.อ.เสนอ

อุปัญ

1 ต.ค.58

08-9843-3796

ผช.สด.จว.ร.อ.

มทบ.27 พ.ท.ชัย

บุญเกื้อ

30 ต.ค.57

08-2148-8568

ผช.สด.จว.ร.อ.

มทบ.27

-ว่าง-

ผช.สด.จว.ร.อ.

มทบ.27

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ท.ทวี

สมบูรณ์

30 ต.ค.57

08-6992-4228

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.อ.

มทบ.27 พ.ต.บุญมี

ชนะรักษ์

1 ต.ค.58

08-7944-9339

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.อ.บุญคง

มั่งคั่ง

1 ต.ค.58

08-2106-2709

มทบ.27 พ.ต.เจริญยุทธ

จันทร์วัติ

1 ต.ค.58

09-0579-7851

ผช.สด.อ.โพนทอง จว.ร.อ.

มทบ.27 พ.ต.บรรดา

ธิอัมพร

22 พ.ย.56

08-1049-1040

ผช.สด.อ.โพนทอง จว.ร.อ.

มทบ.27

มทบ.27 พ.ท.ณรงภัทร

ทิมาภรณ์

1 ต.ค.58

09-2921-7862

ผช.สด.อ.สุวรรณภูมิ จว.ร.อ.

มทบ.27 พ.ต.เศรษฐวุฒิ

เจตโล

1 ต.ค.58

08-7949-4340

ผช.สด.อ.สุวรรณภูมิ จว.ร.อ.

มทบ.27
มทบ.27 พ.ท.วิทยา

สุขน้ําคํา

30 ต.ค.57

08-7236-2095

ผช.สด.อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.

มทบ.27 พ.ต.พันธ์ณรงค์

คลังสิน

30 ต.ค.57

08-9915-8389

ผช.สด.อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.

มทบ.27

มทบ.27 พ.ต.ไพโรจน์

เหลาแตว

1 ต.ค.58

08-4799-8279

มทบ.27 ร.อ.สุทัศน์

พลทามูล

22 พ.ย.56

08-4511-0449

มทบ.27 พ.ต.พชร

มโนเชาว์ธีรโชติ

22 พ.ย.56

08-7232-5964

มทบ.27 ร.ท.จําลอง

เสาใบ

1 ต.ค.58

08-4429-8448

มทบ.27 พ.ต.พนมพร

ศรพลธรรม์

30 ต.ค.57

08-4887-1359

0-4359-0232

สุระชัย

30 ต.ค.57

08-9282-4004

0-4359-9259

พรประสิทธิ์

22 พ.ย.56

08-3737-9133

สัตยาคุณ

22 พ.ย.56

08-4840-9465

0-4356-1068

ลาสอน

22 พ.ย.56

08-6855-2931

0-4358-7121

1 สด.จว.ร.อ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.อ.

3 สด.อ.โพนทอง จว.ร.อ.

4 สด.อ.สุวรรณภูมิ จว.ร.อ.

5 สด.อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.

6 สด.อ.เสลภูมิ จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.เสลภูมิ จว.ร.อ.
7 สด.อ.เกษตรวิสัย จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.เกษตรวิสัย จว.ร.อ.
8 สด.อ.พนมไพร จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.พนมไพร จว.ร.อ.
9 สด.อ.อาจสามารถ จว.ร.อ.

0-4356-9368

ปิดการบรรจุ

มทบ.27

ผช.สด.อ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร.อ. มทบ.27

0-4355-0673
0-4358-9422

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ต.นพดล

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ต.กิตติภูมิ
มทบ.27

0-4358-1668

-ว่าง-

10 สด.อ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร.อ. มทบ.27 พ.ต.ประเสริฐ

ผช.สด.อ.ปทุมรัตน์ จว.ร.อ.

0-4357-1175

ปิดการบรรจุ

ผช.สด.อ.อาจสามารถ จว.ร.อ. มทบ.27 ร.อ.ณัฐปคัลภ์

11 สด.อ.ปทุมรัตน์ จว.ร.อ.

0-4351-2578

-ว่าง-
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ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ตรีศักดิ์

22 พ.ย.56

08-9417-7408

0-4356-7354

ศรีทับไทย

1 ต.ค.58

08-7713-4588

0-4357-9294

วงษ์พร

30 ต.ค.57

08-9710-1569

0-4359-7117

มทบ.27 พ.ต.อร่าม

ทองน้อย

30 ต.ค.57

08-9253-2541

0-4359-5116

มทบ.27 จ.ส.อ.วิณกรณ์

พันโน

1 ก.ย.58

16 สด.อ.เมยวดี จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.ต.ชัชวาล

พันสลาบขวา

1 ต.ค.58

09-1863-4899

17 สด.อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.ต.วรากร

ทุมสุด

1 ต.ค.58

08-9714-4614

18 สด.อ.จังหาร จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.ท.สุวิทย์

ปรินทอง

15 พ.ย.56

08-5012-6010

19 สด.อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.อ.สมพร

ศรีคําแซง

1 ต.ค.58

08-1738-3957

20 สด.อ.หนองฮี จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.ต.ประยงค์

บุญนิ่ม

1 ก.ย.56

08-5012-6010

21 สด.อ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร.อ.

มทบ.27 ร.ต.สุรศักดิ์

ขันธะสุวรรณ

1 ก.ย.57

08-6108-8919

ลําดับ

ตําแหน่ง

12 สด.อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ.
13 สด.อ.หนองพอก จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.หนองพอก จว.ร.อ.
14 สด.อ.เมืองสรวง จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.เมืองสรวง จว.ร.อ.
15 สด.อ.โพนทราย จว.ร.อ.
ผช.สด.อ.โพนทราย จว.ร.อ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.27 พ.ต.นุกูลพันธุ์
มทบ.27

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ต.สุวิทย์
มทบ.27

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ต.พงศักดิ์
มทบ.27

-ว่าง-

จังหวัดยโสธร 045-712753 มท.43580
มทบ.27 พ.อ.ชัยพัทธ์

พรธนัชญ์สกุล

1 ต.ค.58

08-9608-0166

ผช.สด.จว.ย.ส.

มทบ.27 พ.ท.ชาญวิทย์

พรหมศรี

1 ต.ค.58

08-6769-4506

ผช.สด.จว.ย.ส.

มทบ.27 -ว่างมทบ.27 พ.ต.วิรัตน์

มิลภา

1 ต.ค.58

08-1999-3611

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ย.ส.

มทบ.27 พ.ต.ปริวัตร

ปัดภัย

1 ต.ค.58

08-1730-5742

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ย.ส.

มทบ.27

สีลับสี

1 ต.ค.58

08-7870-2490

เถาชาลี

30 ต.ค.57

08-7237-7595

บัวภา

30 ต.ค.57

08-0477-9975

0-4579-9302

พละศักดิ์

1 ต.ค.58

โสมรักษ์

1 ต.ค.58

09-4380-7409

0-4578-1376

มทบ.27 พ.ต.สุรัส

ตั้งอุทัยกุล

30 ต.ค.57

08-6168-2736

0-4578-9431

มทบ.27 ร.อ.วรวิทย์

เคหาบาล

30 ต.ค.57

08-1579-7966

มทบ.27 พ.ต.วิทยา

ชัยจันทร์

1 ต.ค.58

09-0419-5259

1 สด.จว.ย.ส.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ย.ส.

3 สด.อ.คําเขื่อนแก้ว จว.ย.ส.

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ต.จรรยา

ผช.สด.อ.คําเขื่อนแก้ว จว.ย.ส. มทบ.27 ร.อ.มงคล
4 สด.อ.มหาชนะชัย จว.ย.ส.

มทบ.27 พ.ต.จิรวัฒน์

ผช.สด.อ.มหาชนะชัย จว.ย.ส. มทบ.27 ร.ต.ขมนัต
5 สด.อ.เลิงนกทา จว.ย.ส.
ผช.สด.อ.เลิงนกทา จว.ย.ส.
6 สด.อ.กุดชุม จว.ย.ส.
ผช.สด.อ.กุดชุม จว.ย.ส.
7 สด.อ.ป่าติ้ว จว.ย.ส.
ผช.สด.อ.ป่าติ้ว จว.ย.ส.

มทบ.27 พ.ต.ปราโมทย์
มทบ.27

มทบ.27

0-4571-1103

0-4579-1090

-ว่าง-

-ว่าง-

0-4579-5328

ทภ.2 หนาที่ 42

ลําดับ

ตําแหน่ง

8 สด.อ.ค้อวัง จว.ย.ส.
ผช.สด.อ.ค้อวัง จว.ย.ส.
9 สด.อ.ทรายมูล จว.ย.ส.
ผช.สด.อ.ทรายมูล จว.ย.ส.
10 สด.อ.ไทยเจริญ จว.ย.ส.

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

รัตนวัน

1 ต.ค.58

08-4835-6481

0-4579-7362

อินประภา

1 ต.ค.58

08-9862-0316

0-4578-7318

บุญยบุตร

30 ต.ค.57

08-1579-7966

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.27 พ.ต.สุเทียน
มทบ.27

-ว่าง-

มทบ.27 พ.ต.บํารุงศิลป์
มทบ.27

-ว่าง-

มทบ.27 ร.ท.อุเทน

จังหวัดเลย 042-811203 มท.46780
1 สด.จว.ล.ย.

มทบ.28 พ.ท.เอกรัฐ

มาลัย

1 ต.ค.58

08-1683-2310

ผช.สด.จว.ล.ย.

มทบ.28 พ.ท.สมพจน์

แสงขจาย

11 พ.ย.56

08-9660-6211

ผช.สด.จว.ล.ย.

มทบ.28 พ.ต.สุพจน์

ชัชวาลย์

22 พ.ย.56

08-1873-7747

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.ย.

มทบ.28 พ.ท.สิรภพ

ปัทมโรจน์

30 ต.ค.57

08-1873-3587

0-4281-2410

มทบ.28 พ.ท.อุทิศ

ชาวน้ําปาด

30 ต.ค.57

08-4774-3858

0-4284-7365

ผช.สด.อ.วังสะพุง จว.ล.ย.

มทบ.28 พ.ต.มีชัย

แสวงสุข

1 ต.ค.58

08-4463-9197

ผช.สด.อ.วังสะพุง จว.ล.ย.

มทบ.28

มทบ.28 พ.ต.ทองเพชร

เหล่าโสด

30 ต.ค.57

09-8200-5196

0-4282-1407

มทบ.28 จ.ส.อ.เดชชัย

เมืองศรีมาตร

1 ก.ย.58

มทบ.28 ร.อ.สุรชัย

ประภาสอน

1 ต.ค.58

08-9572-8099

0-4287-1249

นามวงษ์

22 พ.ย.56

08-0762-9285

0-4289-1089

กันหาอาจ

30 ต.ค.57

08-4484-8748

0-4288-9407

สง่าลี

1 ต.ค.58

08-8861-5423

0-4288-1407

ประดับเพ็ชร

22 พ.ย.56

08-1872-8859

0-4289-9265

มทบ.28 พ.ต.รบชนะ

ทองมี

1 ต.ค.58

08-4260-6189

0-4289-7068

มทบ.28 ร.ต.มานิตย์

ช่างไม้

1 ต.ค.58

08-3343-7984

11 สด.อ.ภูหลวง จว.ล.ย.

มทบ.28 จ.ส.อ.ภาปกรณ์

ถิ่นชีลอง

1 ก.ย.57

08-1389-9310

12 สด.อ.นาด้วง จว.ล.ย.

มทบ.28 จ.ส.อ.ณัฏฐนนท์

พลวงษ์ศรี

1 ก.ย.57

08-7226-4825

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.ย.

มทบ.28

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.ย.

มทบ.28

-ว่าง-

3 สด.อ.วังสะพุง จว.ล.ย.

4 สด.อ.เชียงคาน จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.เชียงคาน จว.ล.ย.
5 สด.อ.ภูกระดึง จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.ภูกระดึง จว.ล.ย.
6 สด.อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย.
7 สด.อ.ท่าลี่ จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.ท่าลี่ จว.ล.ย.
8 สด.อ.ปากชม จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.ปากชม จว.ล.ย.
9 สด.อ.ภูเรือ จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.ภูเรือ จว.ล.ย.
10 สด.อ.นาแห้ว จว.ล.ย.
ผช.สด.อ.นาแห้ว จว.ล.ย.

ปิดการบรรจุ

มทบ.28

-ว่าง-

มทบ.28 พ.ต.วุฒิพงษ์
มทบ.28

-ว่าง-

มทบ.28 พ.ต.ธีรศักดิ์
มทบ.28

-ว่าง-

มทบ.28 ร.อ.วิหาร
มทบ.28

-ว่าง-

มทบ.28 พ.ต.ธีระพงษ์
มทบ.28

-ว่าง-

ทภ.2 หนาที่ 43

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

ภักดีอํานาจ

15 พ.ย.56

08-7859-1495

พุทธามา

1 ก.ย.56

08-7490-5962

ยศ - ชื่อ - สกุล

13 สด.อ.ผาขาว จว.ล.ย.

มทบ.28 ร.ต.ทรงชัย

14 สด.อ.เอราวัณ จว.ล.ย.

มทบ.28

15 สด.อ.หนองหิน จว.ล.ย.

มทบ.28 ร.ต.ธนพล

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

จังหวัดหนองบัวลําภู 042-316700 มท.43780
1 สด.จว.น.ภ.

มทบ.28 พ.อ.ทิฆัมพร

เพชรสุวรรณ

30 ต.ค.57

08-1551-5019

ผช.สด.จว.น.ภ.

มทบ.28 พ.ท.สุกิจ

อินยาศรี

30 ต.ค.57

08-2891-1551

ผช.สด.จว.น.ภ.

มทบ.28

บํารุงรักษ์

11 พ.ย.56

08-1262-7402

0-4231-2468

ศรีบุญรัตน์

1 ต.ค.58

08-9542-5708

0-4235-9208

วงศ์สถิตย์

1 ต.ค.58

08-5742-9978

0-4237-5035

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ภ.

-ว่าง-

มทบ.28 พ.ท.เริ่มโรจน์

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ภ.

มทบ.28

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ภ.

มทบ.28

-ว่าง-

3 สด.อ.นากลาง จว.น.ภ.
ผช.สด.อ.นากลาง จว.น.ภ.
4 สด.อ.โนนสัง จว.น.ภ.

มทบ.28 พ.ต.สุขสันติ์
มทบ.28

-ว่าง-

มทบ.28 พ.ต.วิรัตน์

ผช.สด.อ.โนนสัง จว.น.ภ.

มทบ.28

-ว่าง-

5 สด.อ.ศรีบุญเรือง จว.น.ภ.

มทบ.28

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ศรีบุญเรือง จว.น.ภ.
6 สด.อ.สุวรรณคูหา จว.น.ภ.

มทบ.28 ร.ต.สุคริษฐ์

ชวาไทย

1 ต.ค.58

08-5775-5962

มทบ.28 พ.ต.สมปอง

ศรีภูธร

1 ต.ค.58

08-4600-6995

ผช.สด.อ.สุวรรณคูหา จว.น.ภ. มทบ.28
7 สด.อ.นาวัง จว.น.ภ.

0-4235-3363
0-4237-2043

-ว่าง-

มทบ.28

-ว่าง-

จังหวัดสกลนคร 042-711779 มท.48586
1 สด.จว.ส.น.

มทบ.29 พ.อ.เรวัต

ไคขุนทด

30 ต.ค.57

08-9618-9164

ผช.สด.จว.ส.น.

มทบ.29 พ.ท.วีระพันธ์

คําวะเนตร

30 ต.ค.57

08-5613-2306

ผช.สด.จว.ส.น.

มทบ.29 พ.ต.ชลพงษ์

วงษ์พุทธิ์

1 ต.ค.58

08-1876-5481

ผช.สด.จว.ส.น.

มทบ.29
มทบ.29 พ.ท.ประมูล

นามมูลน้อย

11 พ.ย.56

08-7867-5446

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.น.

มทบ.29 พ.ต.เกียรติศักดิ์

แสบงบาล

1 ต.ค.58

08-9618-1190

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.น.

มทบ.29
มทบ.29 พ.ต.ทศพล

รุ่งบรรเทา

1 ต.ค.58

08-7224-5500

ผช.สด.อ.สว่างแดนดิน จว.ส.น. มทบ.29 พ.ต.ณพล

บึงราษฎร์

30 ต.ค.57

08-1603-7260

ข้ามแปด

30 ต.ค.57

08-1030-5546

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.น.

3 สด.อ.สว่างแดนดิน จว.ส.น.

ผช.สด.อ.สว่างแดนดิน จว.ส.น. มทบ.29
4 สด.อ.พรรณานิคม จว.ส.น.

-ว่าง-

-ว่าง0-4272-1130

ปิดการบรรจุ

มทบ.29 พ.ต.ไพสิฐ

ผช.สด.อ.พรรณานิคม จว.ส.น. มทบ.29

0-4271-1713

-ว่าง-

0-4277-9394
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ลําดับ

ตําแหน่ง

5 สด.อ.วานรนิวาส จว.ส.น.
ผช.สด.อ.วานรนิวาส จว.ส.น.
6 สด.อ.วาริชภูมิ จว.ส.น.
ผช.สด.อ.วาริชภูมิ จว.ส.น.
7 สด.อ.อากาศอํานวย จว.ส.น.

สังกัด

มทบ.29 พ.ต.ชาญชัย
มทบ.29

ผช.สด.อ.กุสุมาลย์ จว.ส.น.
9 สด.อ.กุดบาก จว.ส.น.
ผช.สด.อ.กุดบาก จว.ส.น.
10 สด.อ.พังโคน จว.ส.น.
ผช.สด.อ.พังโคน จว.ส.น.
11 สด.อ.บ้านม่วง จว.ส.น.
ผช.สด.อ.บ้านม่วง จว.ส.น.
12 สด.อ.ส่องดาว จว.ส.น.
ผช.สด.อ.ส่องดาว จว.ส.น.
13 สด.อ.คําตากล้า จว.ส.น.
ผช.สด.อ.คําตากล้า จว.ส.น.

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ฮะวังจู

22 พ.ย.56

08-9420-2577

0-4279-1834

ชินวงศ์

30 ต.ค.57

08-1184-2792

0-4278-1182

วงศ์เสาร์เนาว์

30 ต.ค.57

08-9840-4055

0-4279-8377

สิงห์พรมมา

22 พ.ย.56

08-1975-5499

0-4276-9095

ผาพรม

1 ต.ค.58

08-3360-0443

0-4278-4087

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.ฉลาด
มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.กรวิกานนท์

ผช.สด.อ.อากาศอํานวย จว.ส.น. มทบ.29

8 สด.อ.กุสุมาลย์ จว.ส.น.

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

ยศ - ชื่อ - สกุล

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.อดิศร
มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.ไกรสร
มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.หลาวทอง
มทบ.29

0-4277-1263
ทองศรี

22 พ.ย.56

08-1260-0300

0-4279-4539

ทองเถาว์

22 พ.ย.56

08-6230-4604

0-4278-6012

สารสุข

22 พ.ย.56

08-9572-5040

0-4279-6220

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.สุชาติ
มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.เชิญ
มทบ.29

-ว่าง-

14 สด.อ.นิคมน้ําอูน จว.ส.น.

มทบ.29

-ว่าง-

15 สด.อ.เจริญศิลป์ จว.ส.น.

มทบ.29

-ว่าง-

16 สด.อ.เต่างอย จว.ส.น.

มทบ.29 จ.ส.อ.วรเศรษฐ

พลศักดิ์

1 ก.ย.57

08-9609-0951

17 สด.อ.โพนนาแก้ว จว.ส.น.

มทบ.29 ร.ท.สายัณ

เสลมาตย์

30 ต.ค.57

08-5426-2767

18 สด.อ.ภูพาน จว.ส.น.

มทบ.29

19 สด.อ.โคกศรีสุพรรณ จว.ส.น.

มทบ.29 ร.ต.บุญยง

เศษอ่อน

25 มิ.ย.58

-ว่าง-

จังหวัดบึงกาฬ 042-491717
1 สด.จว.บ.ก.

มทบ.29 พ.ท.สุรินทร์

น่วมพารา

1 ต.ค.58

08-1056-6645

ผช.สด.จว.บ.ก.

มทบ.29 พ.ท.เชิดพงษ์

จิตรารัชต์

30 ต.ค.57

08-1480-8337

ผช.สด.จว.บ.ก.

มทบ.29 พ.ต.พัฒนสิทธิ์

งามยิ่ง

30 ต.ค.57

08-1048-5850

มทบ.29 พ.ท.สกล

ศรีมุกดา

1 ต.ค.58

08-4428-7864

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.บ.ก.
ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.บ.ก.

มทบ.29

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.บ.ก.

มทบ.29

-ว่าง-

0-4249-1858

ทภ.2 หนาที่ 45

ลําดับ

ตําแหน่ง

3 สด.อ.เซกา จว.บ.ก.
ผช.สด.อ.เซกา จว.บ.ก.
4 สด.อ.โซ่พิสัย จว.บ.ก.
ผช.สด.อ.โซ่พิสัย จว.บ.ก.
5 สด.อ.พรเจริญ จว.บ.ก.
ผช.สด.อ.พรเจริญ จว.บ.ก.
6 สด.อ.ปากคาด จว.บ.ก.
ผช.สด.อ.ปากคาด จว.บ.ก.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.29
มทบ.29

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

0-4248-9427

ร.ต.เนรมิต แสนคํา

1 ต.ค.58

08-4795-9156

มทบ.29 พ.ต.บรรจง

สารสมัคร

22 พ.ย.56

08-7214-6402

มทบ.29 ร.อ.พิชัย

ขันโททอง

22 พ.ย.56

08-1260-5866

มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29

-ว่าง-

มทบ.29 พ.ต.ประภาส
มทบ.29

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

0-4248-5149
0-4248-7427

ไชยทุม

22 พ.ย.56

08-4601-9699

0-4248-1049

-ว่าง-

7 สด.อ.บึงโขงหลง จว.บ.ก.

มทบ.29 ร.ท.นฤชิต

พึ่งสุข

1 ต.ค.58

09-0027-4801

8 สด.อ.ศรีวิไล จว.บ.ก.

มทบ.29 ร.อ.พิพัฒน์

ดอนเงิน

1 ต.ค.58

08-4395-9012

9 สด.อ.บุ่งคล้า จว.บ.ก.

มทบ.29 ร.ต.เดชชาติ

ศรีเนตร

25 มิ.ย.58

จังหวัดนครพนม 042-511291 มท.47980
มทบ.210 พ.ท.ปิยพันธุ์

แตงฉ่ํา

1 ต.ค.58

08-1976-1283

ผช.สด.จว.น.พ.

มทบ.210 พ.ท.โอภาส

เทียมธรรม

11 พ.ย.56

08-9714-8810

ผช.สด.จว.น.พ.

มทบ.210

-ว่าง-

ผช.สด.จว.น.พ.

มทบ.210

-ว่างอยู่ภักดี

30 ต.ค.57

08-4204-8666

1 สด.จว.น.พ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.พ.

มทบ.210 พ.ท.พงศ์พิบูล

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.พ.

มทบ.210

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.พ.

มทบ.210

-ว่าง-

มทบ.210

-ว่าง-

3 สด.อ.ท่าอุเทน จว.น.พ.
ผช.สด.อ.ท่าอุเทน จว.น.พ.
4 สด.อ.ธาตุพนม จว.น.พ.
ผช.สด.อ.ธาตุพนม จว.น.พ.
5 สด.อ.นาแก จว.น.พ.

อุ่นอ่อน

1 ก.ย.57

มทบ.210 พ.ต.ทวีศักดิ์

บุตรดี

1 ต.ค.58

08-9713-0763

0-4254-0856

ฝอดสูงเนิน

1 ต.ค.58

08-6639-9939

0-4257-1716

มทบ.210

-ว่าง-

มทบ.210 ร.อ.วิชาญ
มทบ.210

-ว่าง-

6 สด.อ.บ้านแพง จว.น.พ.

มทบ.210

-ว่าง-

มทบ.210

-ว่าง-

7 สด.อ.ศรีสงคราม จว.น.พ.

มทบ.210 พ.ต.สุทศ

ผช.สด.อ.ศรีสงคราม จว.น.พ. มทบ.210 ร.ต.จิระศักดิ์
8 สด.อ.ปลาปาก จว.น.พ.
ผช.สด.อ.ปลาปาก จว.น.พ.

0-4258-1027

มทบ.210 จ.ส.อ.สุกรี

ผช.สด.อ.นาแก จว.น.พ.
ผช.สด.อ.บ้านแพง จว.น.พ.

0-4250-3739

มทบ.210 พ.ต.ชาติสยาม
มทบ.210

-ว่าง-

0-4259-1178
ต่างใจ

22 พ.ย.56

08-7631-6853

ชมชิด

14 ส.ค.57

08-1076-4389

พันลังเพชร

1 ต.ค.58

08-1974-0388

0-4259-9052
0-4258-9126
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ลําดับ

ตําแหน่ง

9 สด.อ.เรณูนคร จว.น.พ.
ผช.สด.อ.เรณูนคร จว.น.พ.
10 สด.อ.นาหว้า จว.น.พ.
ผช.สด.อ.นาหว้า จว.น.พ.

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
เมื่อ

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
หน่วยสัสดี

ทองหนองบัว

30 ต.ค.57

08-1056-6856

0-4257-9406

วงศ์นาเรือง

22 พ.ย.56

08-0401-8530

0-4259-7073

เครือฝั้น

30 ต.ค.57

09-3267-0965

0-4259-5053

ต้นโพธิ์

1 ต.ค.58

08-9621-4904

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.210 พ.ต.ทวีวัฒน์

-ว่าง-

มทบ.210

มทบ.210 พ.ต.ทองสวรรค์

-ว่าง-

มทบ.210

11 สด.อ.โพนสวรรค์ จว.น.พ.

มทบ.210 ร.อ.สุรศักดิ์

12 สด.อ.นาทม จว.น.พ.

มทบ.210

13 สด.อ.วังยาง จว.น.พ.

มทบ.210 ร.ท.พงษ์ศักดิ์

-ว่าง-

จังหวัดมุกดาหาร 042-611428 มท.49180
มทบ.210 พ.ท.สุดใจ

แพงพรมมา

1 ต.ค.58

08-4640-8914

ผช.สด.จว.ม.ห.

มทบ.210 พ.ท.รักษ์

โคกโพธิ์

1 ต.ค.58

08-6245-3660

ผช.สด.จว.ม.ห.

มทบ.210

รัตนโกเศศ

30 ต.ค.57

08-9555-8657

0-4261-1624

หาริชัย

22 พ.ย.56

08-9481-1378

0-4268-9087

จงอุตส่าห์

1 ต.ค.58

08-5634-2696

0-4268-1062

จรูญเพ็ญ

1 ต.ค.58

08-9940-4511

0-4269-7086

ยอดพิกุล

1 ต.ค.58

08-6667-4881

0-4269-1186

1 สด.จว.ม.ห.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ห.

-ว่าง-

มทบ.210 พ.ท.สุภภณ

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ห.

มทบ.210

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ห.

มทบ.210

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.ดอนตาล จว.ม.ห.
ผช.สด.อ.ดอนตาล จว.ม.ห.
4 สด.อ.นิคมคําสร้อย จว.ม.ห.

มทบ.210 พ.ต.แสงทิพย์
มทบ.210
มทบ.210 พ.ต.ประวิตร

ผช.สด.อ.นิคมคําสร้อย จว.ม.ห. มทบ.210
5 สด.อ.ดงหลวง จว.ม.ห.
ผช.สด.อ.ดงหลวง จว.ม.ห.
6 สด.อ.คําชะอี จว.ม.ห.
ผช.สด.อ.คําชะอี จว.ม.ห.

-ว่าง-ว่าง-

มทบ.210 ร.อ.สินทรัพย์
มทบ.210

-ว่าง-

มทบ.210 ร.อ.ชยกุล
มทบ.210

-ว่าง-

7 สด.อ.หนองสูง จว.ม.ห.

มทบ.210 ร.ท.จารึก

ปะโมทานัง

30 ต.ค.57

08-9618-3646

8 สด.อ.หว้านใหญ่ จว.ม.ห.

มทบ.210 ร.ท.นัฐวุฒิ

จ้อยทอง

1 ต.ค.58

09-1351-8456
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ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

แผนก/ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ./จทบ.
1 นายทหารสรรพกําลัง ทภ.3
สด.ทภ.3
2 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.31
สด.มทบ.31
3 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.32
สด.มทบ.32
4 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.33
สด.มทบ.33
5 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.34
สด.มทบ.34
6 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.35
สด.มทบ.35
7 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.36
สด.มทบ.36
8 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.37
สด.มทบ.37
9 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.38
สด.มทบ.38
10 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.39
สด.มทบ.39

ทภ.3 พ.อ.กฤษดา

ปานทับทิม

10 พ.ย.57

08-1883-7267

ทบ.73360

ทภ.3 พ.ท.ประเสริฐ

คําสอน

11 พ.ย.56

08-9705-3434

FAX.ทบ.73369

มทบ.31 พ.อ.พงศธร

เมืองแก่น

18 ก.พ.56

08-1324-1281

ทบ.31037

มทบ.31 พ.ท.วิสูตร

นุชน้อมบุญ

1 ต.ค.58

08-6440-6680 FAX.056-255449

มทบ.32 พ.อ.กาจน์

กอรี

26 พ.ย.56

08-8258-5918

มทบ.32 พ.ท.มงคล

ชัยยศ

1 ต.ค.58

08-4032-1667 FAX.054-255941-6

มทบ.33 พ.อ.กฤษณพงศ์

พรหมการัตน์

3 มิ.ย.57

08-1764-4494

มทบ.33 พ.ท.ดํารงค์

โกนสัก

11 พ.ย.56

08-5716-3116 FAX.053-241685

มทบ.34
มทบ.34 พ.ท.สุกฤษฎิ์
มทบ.35
มทบ.36

11 พ.ย.56

08-7300-8997 FAX.054-431230

-ว่าง-

ทบ.76420
นันตาวิวัฒน์

30 ต.ค.57

08-1180-9614 FAX.055-428119

-ว่าง-

มทบ.36 พ.ท.จรัญ

ทบ.75031
054-431230

เชื้อชาย

มทบ.35 พ.ท.ขวัญชัย

056-719696-9
ชมภูงาม

30 ต.ค.57

08-1951-0522 FAX.056-719696-9

มทบ.37

-ว่าง-

053-711200-1

มทบ.37

-ว่าง-

FAX.053-714012

มทบ.38

-ว่าง-

054-774083-5

มทบ.38

-ว่าง-

FAX.054-710066

มทบ.39

-ว่าง-

ทบ.73421

มทบ.39 พ.ท.อํานาจ

11 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.310 มทบ.310
สด.มทบ.310

-ว่าง-

ทบ.72331

คนงาม

30 ต.ค.57

09-4623-9852 FAX.055-248300

-ว่าง-

มทบ.310 พ.ท.อดิเรก

055-513778
พุ่มสอาด

11 พ.ย.56

08-6248-0796 FAX.055-511568

จังหวัดนครสวรรค์ 056-803544 มท.15480
1 สด.จว.น.ว.

มทบ.31 พ.อ.พงษ์ศักดิ์

สอนสุข

11 พ.ย.56

08-6446-5435

ผช.สด.จว.น.ว.

มทบ.31 พ.ท.ศรพงศ์

รุ่งสุวรรณ

1 ต.ค.58

08-1379-6548

ผช.สด.จว.น.ว.

มทบ.31 พ.ต.บัญชา

อุดมสุข

1 ต.ค.58

08-9642-3199

ผช.สด.จว.น.ว.

มทบ.31 ร.ต.จรัญ

นาวัลย์

1 ต.ค.58

08-7310-7567

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ว.

มทบ.31 พ.ท.วสันต์

มั่นสุ่ม

30 ต.ค.57

08-6735-9736

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ว.

มทบ.31 พ.ต.อารินทร์

ยศสิริพรชัย

19 พ.ย.56

08-6199-5859

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ว.

มทบ.31

-ว่าง-

0-5622-9763

ทภ.3 หนาที่ 48

ลําดับ

ตําแหน่ง

3 สด.อ.ตาคลี จว.น.ว.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.31 พ.ท.สัมพันธ์

ผช.สด.อ.ตาคลี จว.น.ว.

มทบ.31

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ตาคลี จว.น.ว.

มทบ.31

-ว่าง-

4 สด.อ.ลาดยาว จว.น.ว.

มทบ.31 พ.ท.อิทธิพัทธ์

ผช.สด.อ.ลาดยาว จว.น.ว.

มทบ.31

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ลาดยาว จว.น.ว.

มทบ.31

-ว่าง-

5 สด.อ.ชุมแสง จว.น.ว.
ผช.สด.อ.ชุมแสง จว.น.ว.
6 สด.อ.บรรพตพิสัย จว.น.ว.

มทบ.31 พ.ต.เรวัตร
มทบ.31

7 สด.อ.ท่าตะโก จว.น.ว.
ผช.สด.อ.ท่าตะโก จว.น.ว.
8 สด.อ.หนองบัว จว.น.ว.
ผช.สด.อ.หนองบัว จว.น.ว.
9 สด.อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.
ผช.สด.อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.
10 สด.อ.ไพศาลี จว.น.ว.
ผช.สด.อ.ไพศาลี จว.น.ว.
11 สด.อ.โกรกพระ จว.น.ว.
ผช.สด.อ.โกรกพระ จว.น.ว.
12 สด.อ.ตากฟ้า จว.น.ว.
ผช.สด.อ.ตากฟ้า จว.น.ว.
13 สด.อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว.
ผช.สด.อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว.

เครื่องจันทร์

30 ต.ค.57

08-9856-3224

0-5627-1030

กลิ่นหอม

30 ต.ค.57

08-6203-6009

0-5628-2252

ปัญจมาส

30 ต.ค.57

08-1940-5167

0-5627-9041

ผูกพันธ์

1 ต.ค.55

08-1912-6484

0-5624-9125

พันธวาวงษ์

1 ต.ค.58

08-1954-4699

0-5625-1577

พะยิ้ม

1 ต.ค.58

08-5726-9626

0-5627-8080

อินทรวงศ์

19 พ.ย.56

08-9549-2933

0-5625-9487

ตั้งอนันตชัย

19 พ.ย.56

08-1036-0499

0-5629-1148

เอี่ยมประไพ

30 ต.ค.57

08-9958-2906

0-5624-2272

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.สมเกียรติ
มทบ.31

0-5626-5148

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.กันตภณ
มทบ.31

08-1886-1605

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.ภูษิต
มทบ.31

30 ต.ค.57

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.เรวัตร์
มทบ.31

พักแพรก

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.ไชยา
มทบ.31

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.จิรเมธ
มทบ.31

-ว่าง-

มทบ.31

-ว่าง-

0-5629-9108

มทบ.31 ร.อ.สมเกียรติ

สุขสําราญ

1 ต.ค.58

08-6216-2963

14 สด.อ.แม่วงก์ จว.น.ว.

มทบ.31 ร.ท.สมบูรณ์

จันทร์เที่ยง

1 ต.ค.58

08-1981-4892

15 สด.อ.แม่เปิน จว.น.ว.

มทบ.31

16 สด.อ.ชุมตาบง จว.น.ว.

มทบ.31 ร.ท.สุทธา

ตระกูลพันธ์

1 ต.ค.58

08-1887-7895

-ว่าง-

จังหวัดอุทัยธานี 056-511166 มท.17980
1 สด.จว.อ.น.

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.สาธิต

ผช.สด.อ.บรรพตพิสัย จว.น.ว. มทบ.31

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

มทบ.31 พ.อ.อนุชาติ

กลิ่นฤทธิ์

1 ต.ค.58

08-1885-3790

ผช.สด.จว.อ.น.

มทบ.31 พ.ท.ธนวิทย์

น้อยอ้าย

30 ต.ค.57

09-9510-5422

ผช.สด.จว.อ.น.

มทบ.31

-ว่าง-
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ลําดับ

ตําแหน่ง

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.น.

สังกัด
มทบ.31 พ.ท.ชูชีพ

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.น.

มทบ.31

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.น.

มทบ.31 ร.ท.อุเทน

3 สด.อ.หนองฉาง จว.อ.น.
ผช.สด.อ.หนองฉาง จว.อ.น.
4 สด.อ.ทัพทัน จว.อ.น.
ผช.สด.อ.ทัพทัน จว.อ.น.
5 สด.อ.บ้านไร่ จว.อ.น.
ผช.สด.อ.บ้านไร่ จว.อ.น.
6 สด.อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น.

ยศ - ชื่อ - สกุล
มากบํารุง

08-1953-9176

30 ต.ค.57

08-7520-4123

วัฒนวิกรรม

30 ต.ค.57

08-1050-2552

0-5653-1977

บ้านกล้วย

19 พ.ย.56

08-9907-0810

0-5659-1429

จอนเกิด

มทบ.31 พ.ต.สมพงษ์
มทบ.31 โควตา ทบ. ปี 58
มทบ.31 พ.ต.ชวลิต
มทบ.31

-ว่าง-

มทบ.31

-ว่าง-

มทบ.31

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.แมน
-ว่าง-

ผช.สด.อ.สว่างอารมณ์ จว.อ.น. มทบ.31

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ลานสัก จว.อ.น.
9 สด.อ.ห้วยคต จว.อ.น.

0-5651-1117

-ว่าง-

มทบ.31

8 สด.อ.ลานสัก จว.อ.น.

โทรศัพท์
มือถือ

1 ต.ค.58

0-5653-9039
บุญทิพย์จําปา

30 ต.ค.57

08-6931-2959

ตาศักดิ์

1 ต.ค.58

08-6558-9244

ผช.สด.อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. มทบ.31 ร.ต.ปินธุรัตน์

7 สด.อ.สว่างอารมณ์ จว.อ.น.

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

มทบ.31 พ.ต.สมศักดิ์
มทบ.31

0-5659-7151
0-5659-9247

ดีทรัพย์

1 ต.ค.58

สอนจันทร์

25 มิ.ย.58

08-9839-3399

0-5653-7124

-ว่าง-

มทบ.31 ร.ต.สมหวัง

จังหวัดกําแพงเพชร 055-705008 มท.16180
1 สด.จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.อ.วีธรา

ทองดี

1 ต.ค.58

08-1785-2040

ผช.สด.จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.ท.ธงชัย

อุ่นใจ

30 ต.ค.57

08-7830-6977

ผช.สด.จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.ต.สุเทพ

อินทรศักดิ์

30 ต.ค.57

08-9957-9081

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.ท.สมชัย

มลวัง

11 พ.ย.56

08-6929-8556

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.ต.อุทัย

ศรีสุริยสวัสดิ์

19 พ.ย.56

08-6939-3934

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.พ.

มทบ.31

ชาญถิ่นดง

30 ต.ค.57

08-2177-8415

0-5577-9282

สาโท

1 ต.ค.58

08-6216-2764

0-5578-1096

คงไทย

19 พ.ย.56

08-1532-4783

0-5576-1196

ไม้จีน

14 ส.ค.57

08-9433-3044

-ว่าง-

3 สด.อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก.พ. มทบ.31 พ.ท.สุพัด
ผช.สด.อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก.พ. มทบ.31

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก.พ. มทบ.31

-ว่าง-

4 สด.อ.คลองขลุง จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.ท.สําราญ

ผช.สด.อ.คลองขลุง จว.ก.พ.

มทบ.31

-ว่าง-

ผช.สด.อ.คลองขลุง จว.ก.พ.

มทบ.31

-ว่าง-

5 สด.อ.พรานกระต่าย จว.ก.พ.

มทบ.31 พ.ต.สมยศ

ผช.สด.อ.พรานกระต่าย จว.ก.พ. มทบ.31 ร.ต.สมลักษณ์

0-5571-1454

ทภ.3 หนาที่ 50

ลําดับ

ตําแหน่ง

6 สด.อ.ไทรงาม จว.ก.พ.
ผช.สด.อ.ไทรงาม จว.ก.พ.
7 สด.อ.ลานกระบือ จว.ก.พ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.31 พ.ต.ประยูร
มทบ.31

8 สด.อ.คลองลาน จว.ก.พ.
ผช.สด.อ.คลองลาน จว.ก.พ.

บัวเงิน

1 ต.ค.58

08-6202-9107

0-5579-1149

จินดานุรักษ์

1 ต.ค.58

08-1023-6750

0-5576-9107

ไชยศิลป์

30 ต.ค.57

08-3161-3437

0-5578-6320

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.กิตติณัฐ
มทบ.31

-ว่าง-

9 สด.อ.ทรายทองวัฒนา จว.ก.พ. มทบ.31

-ว่าง-

10 สด.อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.

มทบ.31 ร.ต.สุริยา

ศิริปุณย์

1 ต.ค.58

08-1044-4938

11 สด.อ.บึงสามัคคี จว.ก.พ.

มทบ.31 ร.ต.ณพรรษ

แจ้งคํา

1 ก.ย.56

09-1843-2785

มทบ.31 ร.ท.ปรินทร์

เปี่ยมงาม

30 ต.ค.57

08-0320-0888

สด.อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.

โทรศัพท์
มือถือ

-ว่าง-

มทบ.31 พ.ต.รชต

ผช.สด.อ.ลานกระบือ จว.ก.พ. มทบ.31

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

จังหวัดลําปาง 054-265004 มท.28519
1 สด.จว.ล.ป.

มทบ.32 พ.อ.เกรียงศักดิ์

ปักคําไทย

10 พ.ย.57

09-8750-3406

ผช.สด.จว.ล.ป.

มทบ.32 พ.ท.ณธีนนท์

กุลวณิชรุ่งไพลิน

1 ต.ค.58

06-1915-6695

ผช.สด.จว.ล.ป.

มทบ.32 พ.ต.มานพ

ปัณณทัต

1 ต.ค.58

08-9951-8477

ผช.สด.จว.ล.ป.

มทบ.32 ร.ต.สัญชัย

เอี่ยมสะอาด

1 ต.ค.58

08-1874-9124

มทบ.32 พ.ท.ชัยอารีย์

แก้วสาร

11 พ.ย.56

08-4807-0099

0-5421-7021

ศรีรี

19 พ.ย.56

09-3145-6782

0-5429-2152

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.ป.

มทบ.32

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.ป.

มทบ.32

-ว่าง-

3 สด.อ.เถิน จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.เถิน จว.ล.ป.
4 สด.อ.แจ้ห่ม จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.แจ้ห่ม จว.ล.ป.
5 สด.อ.แม่ทะ จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.แม่ทะ จว.ล.ป.
6 สด.อ.งาว จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.งาว จว.ล.ป.
7 สด.อ.เกาะคา จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.เกาะคา จว.ล.ป.
8 สด.อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป.
9 สด.อ.วังเหนือ จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.วังเหนือ จว.ล.ป.

มทบ.32 พ.ต.คมสันต์
มทบ.32

-ว่าง-

มทบ.32

-ว่าง-

มทบ.32 ร.อ.ณัฐกิตติ์
มทบ.32

0-5727-1019
จําฟู

30 ต.ค.57

08-1971-7182

-ว่าง-

0-5428-9053

มทบ.32 ร.อ.ประสาน

ยะคํา

30 ต.ค.57

08-9263-3131

มทบ.32 ร.อ.ประสาท

ลัทธิวรรณ

1 ต.ค.58

08-6544-6995

0-5426-1013

ข้ามสาม

30 ต.ค.57

08-9556-1124

0-5428-1014

มทบ.32

-ว่าง-

มทบ.32 พ.ต.อภิสิทธิ์
มทบ.32

-ว่าง-

มทบ.32

-ว่าง-

0-5426-9092

มทบ.32 ร.ต.วิชชากร

คําพูน

1 ต.ค.58

09-5545-6349

มทบ.32 พ.ต.ปรีชา

นันทกิจโกมล

1 ต.ค.58

09-0472-3643

มทบ.32 ร.ท.บรรจงศักดิ์

ถาแก้ว

30 ต.ค.57

08-5146-6410

0-5427-9019
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ลําดับ

ตําแหน่ง

10 สด.อ.แม่พริก จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.แม่พริก จว.ล.ป.
11 สด.อ.สบปราบ จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.สบปราบ จว.ล.ป.
12 สด.อ.เสริมงาม จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.เสริมงาม จว.ล.ป.
13 สด.อ.แม่เมาะ จว.ล.ป.
ผช.สด.อ.แม่เมาะ จว.ล.ป.
14 สด.อ.เมืองปาน จว.ล.ป.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.32 ร.อ.ทองใบ

บุญรอด

มทบ.32

-ว่าง-

มทบ.32

-ว่าง-

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี
1 ต.ค.58

08-1596-5401

ธรรมเพ็ชร

1 ต.ค.58

08-4046-8893

มทบ.32 พ.ต.สิทธิชัย

แสดพรม

30 ต.ค.57

08-9219-8589

-ว่าง-

มทบ.32

-ว่าง-

0-5429-9094
0-5429-6032

มทบ.32 ร.ท.ยอดชาย
มทบ.32

โทรศัพท์
มือถือ

0-5428-6041
0-5426-6025

มทบ.32 ร.อ.ริมิตร

มีมาวงศ์ตระกูล

30 ต.ค.57

08-1952-3719

มทบ.32 ร.อ.เอกนรินทร์

มีเจริญ

30 ต.ค.57

08-7190-4241

จังหวัดเชียงใหม่ 053-112714 มท.25486
1 สด.จว.ช.ม.

มทบ.33 พ.อ.สุขเกษม

สุทธิวานิช

11 พ.ย.56

08-9954-3538

ผช.สด.จว.ช.ม.

มทบ.33 พ.ท.บัณฑิต

จันทร์แก้ว

11 พ.ย.56

08-1287-0617

ผช.สด.จว.ช.ม.

มทบ.33

ผช.สด.จว.ช.ม.

มทบ.33 ร.ต.อิฏฐารมณ์

1 ต.ค.58

08-4594-8287

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ม.

-ว่างวงศ์สะทํา

มทบ.33 พ.ท.กานต์

ตีรณฐิตาภร

30 ต.ค.57

08-7386-9279

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ม.

มทบ.33 พ.ต.ธันนาพงค์

พยอมยงค์

19 พ.ย.56

08-9701-6670

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ม.

มทบ.33

สุวรรณ

19 พ.ย.56

08-1162-1107

0-5334-1283

สินธนันชัย

19 พ.ย.56

08-1716-5143

0-5345-2681

ปรีคํา

30 ต.ค.57

08-6670-1691

0-5335-5735

บุตรตา

30 ต.ค.57

08-9262-6280

0-5332-1025

อินต๊ะ

19 พ.ย.56

08-9633-9573

0-5329-1329

จ่าแก้ว

30 ต.ค.57

08-1951-0211

0-5333-1945

สืบธนาธิป

19 พ.ย.56

08-1820-3481

0-5335-0199

3 สด.อ.จอมทอง จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.จอมทอง จว.ช.ม.
4 สด.อ.ฝาง จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.ฝาง จว.ช.ม.
5 สด.อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.
6 สด.อ.สารภี จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.สารภี จว.ช.ม.
7 สด.อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.
8 สด.อ.สันกําแพง จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.สันกําแพง จว.ช.ม.
9 สด.อ.สันทราย จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.สันทราย จว.ช.ม.

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.ศิริ
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.นคร
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.ฤกษ์ศักดิ์
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.อรุณ
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.ลิขสิทธิ์
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.ณรงค์
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.ปุณเดชา
มทบ.33

0-5321-3043

-ว่าง-
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ตําแหน่ง

สังกัด

10 สด.อ.แม่แตง จว.ช.ม.

มทบ.33

ผช.สด.อ.แม่แตง จว.ช.ม.
11 สด.อ.พร้าว จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.พร้าว จว.ช.ม.
12 สด.อ.หางดง จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.หางดง จว.ช.ม.
13 สด.อ.แม่ริม จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.แม่ริม จว.ช.ม.
14 สด.อ.อมก๋อย จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.อมก๋อย จว.ช.ม.
15 สด.อ.สะเมิง จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.สะเมิง จว.ช.ม.
16 สด.อ.แม่แจ่ม จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.แม่แจ่ม จว.ช.ม.
17 สด.อ.ฮอด จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.ฮอด จว.ช.ม.
18 สด.อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
19 สด.อ.แม่อาย จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.แม่อาย จว.ช.ม.
20 สด.อ.ดอยเต่า จว.ช.ม.
ผช.สด.อ.ดอยเต่า จว.ช.ม.

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

โทรศัพท์
มือถือ
0-5347-0112

มทบ.33 ร.อ.ประสิทธิ์

คําทา

1 ต.ค.58

08-1765-7461

มทบ.33 พ.ต.สาทิพย์

กันธาหล้า

1 ต.ค.58

08-1568-2426

0-5347-5383

มทบ.33 พ.ต.ปรีชา

กาบเอื้อง

1 ต.ค.58

08-1025-8864

0-5344-2570

มทบ.33 ร.ท.มณี

ด้วงอ่อน

1 ต.ค.58

08-6678-1995

มทบ.33 พ.ต.วิสุทธิ์

แก้วกันทา

1 ต.ค.58

08-5622-3620

มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 ร.ต.ไพศาล
มทบ.33

0-5329-8104

0-5348-7407
นพรัตน์

25 มิ.ย.58
0-5348-5041

-ว่าง-

มทบ.33 ร.ต.กันตพัฒน์

กันทะวงค์

30 ต.ค.57

08-6421-5450

มทบ.33 พ.ต.มนัส

กันทะมา

19 พ.ย.56

08-1950-2677

0-5346-1018

มทบ.33 พ.ต.ไพโรจน์

สาวงษ์

30 ต.ค.57

08-2187-9789

0-5345-5825

มทบ.33 จ.ส.อ.บรรเลง

ชัยชนะ

1 ก.ย.58

มทบ.33 พ.ต.ทรงวุฒิ

บริบูรณ์

19 พ.ย.56

08-9264-0086

0-5345-9315

ตารินทร์

1 ต.ค.58

09-8304-7571

0-5346-9081

มทบ.33

มทบ.33

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.สาธิต
มทบ.33

-ว่าง-

21 สด.อ.เวียงแหง จว.ช.ม.

มทบ.33 ร.ต.ชาญชัย

ขัดแก้ว

9 พ.ย.57

08-9265-5530

22 สด.อ.ไชยปราการ จว.ช.ม.

มทบ.33 ร.ต.สิรวุฒิ

เหล่าจันอัน

19 พ.ย.56

08-2229-9299

23 สด.อ.แม่วาง จว.ช.ม.

มทบ.33 ร.ท.สุรพล

เจียนพันธ์

1 ต.ค.58

09-3134-9599

24 สด.อ.แม่ออน จว.ช.ม.

มทบ.33 ร.ท.สุวัฒน์

โฆษิตสุริยะพันธุ์

1 ต.ค.58

08-9728-8267

25 สด.อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.

มทบ.33 ร.ท.กําพล

ปราโมทย์

19 พ.ย.56

08-7301-2579

26 สด.อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม.

มทบ.33

-ว่าง-
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สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดลําพูน 053-511381 มท.27986
1 สด.จว.ล.พ.

มทบ.33 พ.อ.วิรัช

วทัญญู

11 พ.ย.56

08-1953-2003

ผช.สด.จว.ล.พ.

มทบ.33 พ.ท.ประทวน

วงษ์ดี

11 พ.ย.56

08-3480-3991

ผช.สด.จว.ล.พ.

มทบ.33
มทบ.33 พ.ท.ไพรัฐ

แก้วแดง

30 ต.ค.57

08-1885-0466

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.พ.

มทบ.33 พ.ต.ณรงค์

จี้มูล

1 ต.ค.58

08-6920-4002

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.พ.

มทบ.33

เทพมาลัย

30 ต.ค.57

08-9266-1421

0-5352-2289

ภู่รัตน์

19 พ.ย.56

08-9632-2865

0-5397-9383

ด่อนชนะ

30 ต.ค.57

08-7790-9047

0-5398-0474

มณีขัติย์

19 พ.ย.56

08-7190-5447

0-5397-6540

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ล.พ.

3 สด.อ.ป่าซาง จว.ล.พ.
ผช.สด.อ.ป่าซาง จว.ล.พ.
4 สด.อ.ลี้ จว.ล.พ.
ผช.สด.อ.ลี้ จว.ล.พ.
5 สด.อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.
ผช.สด.อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.
6 สด.อ.แม่ทา จว.ล.พ.
ผช.สด.อ.แม่ทา จว.ล.พ.

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.สิงห์ทร
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.เฉลิม
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.ธรรมนูญ
มทบ.33

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ต.อาคม
มทบ.33

0-5356-0740

-ว่าง-

7 สด.อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.

มทบ.33 จ.ส.อ.เชษฐา

สีดาพล

1 ก.ย.58

8 สด.อ.บ้านธิ จว.ล.พ.

มทบ.33 ร.ท.วรรธนะ

ชนะจน

30 ต.ค.57

08-4687-0900

9 สด.อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.

มทบ.33 ร.ต.เสกสิทธิ์

ศรีสุข

1 ก.ย.56

08-4777-5774

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-612152 มท.27380
1 สด.จว.ม.ส.

มทบ.33 พ.อ.อภิรักษ์

ไกรเดช

30 ต.ค.57

08-1727-5495

ผช.สด.จว.ม.ส.

มทบ.33 พ.ท.ปริญญา

บุญธิ

30 ต.ค.57

08-4804-9486

ผช.สด.จว.ม.ส.

มทบ.33

จอมทัน

1 ต.ค.58

08-1902-5734

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ส.

-ว่าง-

มทบ.33 พ.ท.ธวัฒน์

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ส.

มทบ.33

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ม.ส.

มทบ.33

-ว่าง-

3 สด.อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.

มทบ.33

-ว่าง-

ผช.สด.อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.
4 สด.อ.ปาย จว.ม.ส.
ผช.สด.อ.ปาย จว.ม.ส.
5 สด.อ.ขุนยวม จว.ม.ส.
ผช.สด.อ.ขุนยวม จว.ม.ส.

มทบ.33

มทบ.33 ร.ต.จิรพันธุ์

30 ต.ค.57

08-5870-4387

-ว่าง-

มทบ.33 ร.ท.มนตรี
มทบ.33

0-5368-3246
กุลกรรณ์

มทบ.33 ร.ท.สุริยา

0-5369-5505

0-5369-9766
ปินกันทา

9 พ.ย.57

08-1024-6744

-ว่าง-

0-5369-1426
ตระกูลธูปมงคล

30 ต.ค.57

08-1783-2695
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6 สด.อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส.
ผช.สด.อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.33 พ.ต.ศิริพงค์
มทบ.33

-ว่าง-

7 สด.อ.สบเมย จว.ม.ส.

มทบ.33

-ว่าง-

8 สด.อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.

มทบ.33 ร.ต.สมยศ

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

ประภาเลิศ

30 ต.ค.57

08-9954-7687

กิติเงิน

9 พ.ย.57

08-1951-8841

โทรศัพท์
มือถือ
0-5368-9395

จังหวัดพะเยา 054-449587 มท.26780
1 สด.จว.พ.ย.

มทบ.34 พ.อ.สุกิจ

ภิญโญ

1 พ.ค.58

ผช.สด.จว.พ.ย.

มทบ.34 พ.ท.สุพจน์

ปัสตัน

30 ต.ค.57

08-1809-5349

ผช.สด.จว.พ.ย.

มทบ.34 พ.ต.วินัย

ศรีบุญชู

30 ต.ค.57

08-1366-6057

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ย.

มทบ.34 พ.ท.ชาลี

สิงห์ทอน

11 พ.ย.56

08-1883-5016

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ย.

มทบ.34 พ.ต.สุทิน

บุญปั๋น

19 พ.ย.56

08-4762-0570

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ย.

มทบ.34

ไชโย

30 ต.ค.57

08-6180-3644

0-5445-4096

สีขอ

30 ต.ค.57

08-1035-2838

0-5449-1604

สุทธสาร

19 พ.ย.56

08-7192-4784

0-5445-9376

ใหม่จันทร์

19 พ.ย.56

08-1998-5547

0-5449-9517

มทบ.34 พ.ต.กฤษฎาพงษ์ พรหมมา

30 ต.ค.57

08-1784-7273

0-5449-5356
0-5449-7292

3 สด.อ.เชียงคํา จว.พ.ย.
ผช.สด.อ.เชียงคํา จว.พ.ย.
4 สด.อ.ดอกคําใต้ จว.พ.ย.
ผช.สด.อ.ดอกคําใต้ จว.พ.ย.
5 สด.อ.จุน จว.พ.ย.
ผช.สด.อ.จุน จว.พ.ย.
6 สด.อ.แม่ใจ จว.พ.ย.
ผช.สด.อ.แม่ใจ จว.พ.ย.
7 สด.อ.เชียงม่วน จว.พ.ย.
ผช.สด.อ.เชียงม่วน จว.พ.ย.

-ว่าง-

มทบ.34 พ.ต.บุญช่วย
มทบ.34

-ว่าง-

มทบ.34 พ.ต.ประจักษ์
มทบ.34

-ว่าง-

มทบ.34 พ.ต.เรืองฤทธิ์
มทบ.34

-ว่าง-

มทบ.34 พ.ต.ยศกร
มทบ.34
มทบ.34

-ว่าง-ว่าง-

มทบ.34 พ.ต.อิทธิพัทธ์

ค้าแก้ว

1 ต.ค.58

08-6211-4116

มทบ.34 ร.อ.สุรพล

กันจันทร์วงศ์

30 ต.ค.57

09-3152-2588

9 สด.อ.ภูซาง จว.พ.ย.

มทบ.34 ร.อ.ปิยะ

สิทธิฤาชัย

30 ต.ค.57

08-2027-6999

10 สด.อ.ภูกามยาว จว.พ.ย.

มทบ.34 จ.ส.อ.พิพัฒน์

ขัติยศ

1 ก.ย.57

09-3315-6467

8 สด.อ.ปง จว.พ.ย.
ผช.สด.อ.ปง จว.พ.ย.

0-5448-0159

จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-411967 มท.22386
1 สด.จว.อ.ต.

มทบ.35 พ.อ.พิชิตชัย

หัตถปะนิตย์

ผช.สด.จว.อ.ต.

มทบ.35 พ.ท.พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา

ผช.สด.จว.อ.ต.

มทบ.35

30 ต.ค.57

08-1022-1972

30 ต.ค.57

08-6260-1119

-ว่าง-

มทบ.35 พ.ท.สมสัก

หาดสุด

30 ต.ค.57

08-1642-5359

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ต.

มทบ.35 พ.ต.รัตนชัย

จาดแห

1 ต.ค.58

09-1623-4371

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ต.

มทบ.35

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.อ.ต.

-ว่าง-

0-5541-1039
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3 สด.อ.ตรอน จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.ตรอน จว.อ.ต.
4 สด.อ.พิชัย จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.พิชัย จว.อ.ต.
5 สด.อ.ลับแล จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.ลับแล จว.อ.ต.
6 สด.อ.ท่าปลา จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.ท่าปลา จว.อ.ต.
7 สด.อ.น้ําปาด จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.น้ําปาด จว.อ.ต.
8 สด.อ.ฟากท่า จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.ฟากท่า จว.อ.ต.
9 สด.อ.บ้านโคก จว.อ.ต.
ผช.สด.อ.บ้านโคก จว.อ.ต.
10 สด.อ.ทองแสนขัน จว.อ.ต.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.35 พ.ต.อนิรุทธิ์

อุดนัน

มทบ.35

-ว่าง-

มทบ.35

-ว่าง-

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี
19 พ.ย.56

08-7212-2591

โทรศัพท์
มือถือ
0-5549-1115
0-5542-1944

1 ต.ค.58

08-9143-4220

ศักดิ์สม

30 ต.ค.57

09-3164-1961

0-5543-1031

แสงเพชร

1 ต.ค.58

08-1786-5848

0-5549-9342

มทบ.35 พ.ต.พัฒนา

จากน่าน

30 ต.ค.57

08-4820-5383

0-5548-1443

มทบ.35 จ.ส.อ.ชลิต

อินคต

1 ก.ย.58

มทบ.35 ร.ต.สุรพล

แจ้งเอี่ยม

มทบ.35 พ.ต.ศิริ
มทบ.35

-ว่าง-

มทบ.35 ร.อ.วุฒิชัย
มทบ.35

มทบ.35

-ว่าง-

-ว่างทอกทิ

มทบ.35 ร.ต.ยศธนะ
มทบ.35

0-5548-9234
1 ต.ค.58

08-5728-6939

-ว่าง-

0-5548-6432

มทบ.35 ร.ท.สมชาย

มังคละเกษม

1 ต.ค.58

08-1971-0886

มทบ.35 พ.ต.สุประดิษฐ์

พินทะกัง

30 ต.ค.57

08-1962-2871

ผช.สด.อ.ทองแสนขัน จว.อ.ต. มทบ.35

0-5541-8117

-ว่าง-

จังหวัดแพร่ 054-511778 มท.21786
มทบ.35 พ.ท.สุวิช

มั่นเขตรวิทย์

1 ต.ค.58

08-1366-3493

ผช.สด.จว.พ.ร.

มทบ.35 พ.ท.ล้วน

พุทธวงศ์

1 ต.ค.58

08-1880-6507

ผช.สด.จว.พ.ร.

มทบ.35 พ.ต.ปริญญา

กันยะมี

30 ต.ค.57

08-1784-2719

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ร.

มทบ.35 พ.ท.อิทธิพล

พุ่มดอกไม้

1 ต.ค.58

08-8412-2892

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ร.

มทบ.35 พ.ต.นิรมิตร

นันทเสรี

1 ต.ค.58

08-6919-1065

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ร.

มทบ.35

วงศ์สิงห์

30 ต.ค.57

08-1472-0832

0-5459-3790

กอนมนต์

30 ต.ค.57

08-9839-3863

0-5452-4490

ไชยวงศ์

30 ต.ค.57

08-5720-4998

0-5458-3061

มทบ.35 จ.ส.อ.วัธนกานต์ กันแก้ว

1 ก.ย.58

มทบ.35 พ.ต.สุภัคพร

30 ต.ค.57

08-0501-0067

0-5459-6490

1 สด.จว.พ.ร.

3 สด.อ.สูงเม่น จว.พ.ร.
ผช.สด.อ.สูงเม่น จว.พ.ร.
4 สด.อ.สอง จว.พ.ร.
ผช.สด.อ.สอง จว.พ.ร.
5 สด.อ.ลอง จว.พ.ร.
ผช.สด.อ.ลอง จว.พ.ร.
6 สด.อ.ร้องกวาง จว.พ.ร.
ผช.สด.อ.ร้องกวาง จว.พ.ร.

-ว่าง-

มทบ.35 พ.ต.อนันต์
มทบ.35

-ว่าง-

มทบ.35 พ.ต.ประสิทธิ์
มทบ.35

-ว่าง-

มทบ.35 พ.ต.สมพร

มทบ.35

0-5452-4490

เวียงทอง
-ว่าง-
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7 สด.อ.วังชิ้น จว.พ.ร.
ผช.สด.อ.วังชิ้น จว.พ.ร.
8 สด.อ.เด่นชัย จว.พ.ร.
ผช.สด.อ.เด่นชัย จว.พ.ร.
9 สด.อ.หนองม่วงไข่ จว.พ.ร.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.35 พ.ต.คํานึง

อินทรประดิษฐ

มทบ.35

-ว่าง-

มทบ.35

-ว่าง-

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี
30 ต.ค.57

08-9953-8380

โทรศัพท์
มือถือ
0-5458-8009
0-5461-4046

มทบ.35 ร.ต.โอภาส

ปานอินทร์

1 ต.ค.58

08-3182-1376

มทบ.35 ร.ท.มนตรี

เข็มทอง

30 ต.ค.57

08-1112-2030

จังหวัดเพชรบูรณ์ 056-711511 มท.17380
1 สด.จว.พ.ช.

มทบ.36 พ.อ.บํารุง

เหล็งจุ๊ย

11 พ.ย.56

08-4095-8358

ผช.สด.จว.พ.ช.

มทบ.36 พ.ท.สมพงษ์

อุ่นใจ

30 ต.ค.57

08-1786-5696

ผช.สด.จว.พ.ช.

มทบ.36 พ.ต.วัฒนา

สุวรรณสิทธิ์

1 ต.ค.58

08-1151-4235

ผช.สด.จว.พ.ช.

มทบ.36 ร.ท.นพรัตน์

จีรัตน์

1 ต.ค.58

08-8291-4760

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ช.

มทบ.36 พ.ท.ประพันธ์

พรมนนท์

30 ต.ค.57

08-3629-5549

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ช.

มทบ.36 พ.ต.ถิรายุทธ

สักขะกิจ

1 ต.ค.58

08-9640-7136

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ช.

มทบ.36 ร.อ.นพดล

พรหมสิงห์

1 ต.ค.58

08-6679-8057

มทบ.36 พ.ท.วิโรจน์

เชื้อประดิษฐ์

30 ต.ค.57

08-9271-2002

ผช.สด.อ.หล่มสัก จว.พ.ช.

มทบ.36 พ.ต.บุญเลิศ

กันแสง

30 ต.ค.57

08-9565-4299

ผช.สด.อ.หล่มสัก จว.พ.ช.

มทบ.36

จันทสิงห์

1 ต.ค.58

08-1786-2310

0-5670-8336

มทบ.36 พ.ต.ประชากรณ์

ขันฤทธิ์

1 ต.ค.58

08-9640-9239

0-5679-1692

มทบ.36 ร.ท.นิพจน์

เกตุขุนทด

30 ต.ค.57

08-6204-0825

มทบ.36 พ.ต.วีระศักดิ์

มณีวรรณ

30 ต.ค.57

08-9460-8227

มทบ.36 ร.ต.จิรวัฒน์

ชาอินทร์

1 ต.ค.58

08-4814-8495

3 สด.อ.หล่มสัก จว.พ.ช.

4 สด.อ.หล่มเก่า จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.หล่มเก่า จว.พ.ช.
5 สด.อ.วิเชียรบุรี จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.วิเชียรบุรี จว.พ.ช.
6 สด.อ.หนองไผ่ จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.หนองไผ่ จว.พ.ช.
7 สด.อ.ชนแดน จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.ชนแดน จว.พ.ช.
8 สด.อ.บึงสามพัน จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.บึงสามพัน จว.พ.ช.
9 สด.อ.ศรีเทพ จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.ศรีเทพ จว.พ.ช.
10 สด.อ.วังโป่ง จว.พ.ช.
ผช.สด.อ.วังโป่ง จว.พ.ช.

มทบ.36

0-5670-8336

-ว่าง-

มทบ.36 พ.ต.ปัญญา
มทบ.36

0-5672-1450

-ว่าง-

0-5678-1953
0-5676-1405

-ว่าง-

มทบ.36 ร.ต.พิชิตพล

พึ่งไชย

1 ก.ย.56

08-9461-7199

มทบ.36 พ.ต.วรยศ

ดลราษี

19 พ.ย.56

08-0509-2260

0-5673-2884

สีสายคํา

30 ต.ค.57

08-3870-7728

0-5679-9534

เพ็งสาย

1 ต.ค.58

08-1040-4791

0-5692-3692

มทบ.36

-ว่าง-

มทบ.36 พ.ต.วินัย
มทบ.36

-ว่าง-

มทบ.36 พ.ต.อัศนีย์
มทบ.36

-ว่าง-

11 สด.อ.น้ําหนาว จว.พ.ช.

มทบ.36 ร.ท.ณรงค์วรรธ

ภูศรี

30 ต.ค.57

08-3153-1869

12 สด.อ.เขาค้อ จว.พ.ช.

มทบ.36 ร.ต.เหนือรัก

ไชยปัญญา

1 ต.ค.58

09-5315-9560

ทภ.3 หนาที่ 57

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดพิจิตร 056-612114 มท.16780
1 สด.จว.พ.จ.

มทบ.36 พ.ท.ฐานุพงศ์

ธนชัยบุบผารมย์

1 ต.ค.58

08-1859-0828

ผช.สด.จว.พ.จ.

มทบ.36 พ.ท.รัชพล

คุยสี

1 ต.ค.58

08-9957-3341

ผช.สด.จว.พ.จ.

มทบ.36

ชัยชนะ

1 ต.ค.58

08-5932-7944

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.จ.

-ว่าง-

มทบ.36 พ.ท.คมจักร์

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.จ.

มทบ.36

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.จ.

มทบ.36 ร.ท.ธฤตพน

เปี่ยมงาม

19 พ.ย.56

08-9641-4255

3 สด.อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.

มทบ.36 พ.ท.วัสน์พล

ธราพรสวัสดิ์

1 ต.ค.58

08-3485-4459

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.

มทบ.36

-ว่าง-

ผช.สด.อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.

มทบ.36

-ว่าง-

มทบ.36

-ว่าง-

4 สด.อ.บางมูลนาก จว.พ.จ.

ผช.สด.อ.บางมูลนาก จว.พ.จ. มทบ.36 ร.อ.กิตติ
5 สด.อ.โพทะเล จว.พ.จ.
ผช.สด.อ.โพทะเล จว.พ.จ.
6 สด.อ.สามง่าม จว.พ.จ.
ผช.สด.อ.สามง่าม จว.พ.จ.

มทบ.36 ร.อ.ประมวล
มทบ.36
มทบ.36 พ.ต.เสน่ห์
-ว่าง-

7 สด.อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ. มทบ.36

-ว่าง-

ผช.สด.อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ. มทบ.36 ร.ท.ศิลชัย

มทบ.36
มทบ.36

0-5663-2240
นวลแก้ว

1 ต.ค.58

08-2404-1518

จันทร์ทิม

1 ต.ค.58

08-9567-6820

0-5668-1019

ผงผาย

19 พ.ย.56

08-6928-1978

0-5669-1099
0-5668-9189

ไกรวารี

30 ต.ค.57

08-6932-9123

-ว่าง-

ผช.สด.อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. มทบ.36 ร.อ.มานพ
9 สด.อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.

0-5669-5099
เรือนมูล

1 ต.ค.58

08-1786-8809

-ว่าง-

0-5554-2294

มทบ.36 ร.ท.ธีระศักดิ์

บุญเสือ

30 ต.ค.57

08-4250-4836

10 สด.อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.

มทบ.36 พ.ต.ไพโรจน์

ดํานงค์

30 ต.ค.57

09-1093-0741

11 สด.อ.สากเหล็ก จว.พ.จ.

มทบ.36 ร.ต.บันเทิง

พ่วงดี

1 ต.ค.58

08-1283-4963

12 สด.อ.บึงนาราง จว.พ.จ.

มทบ.36 จ.ส.อ.เอกพงศ์

โชคธันยนันท์

1 ก.ย.57

08-3162-7084

13 สด.อ.ดงเจริญ จว.พ.จ.

มทบ.36 ร.อ.ศุภเศรษฐ์

คล้ายผึ้ง

1 ต.ค.58

08-7212-9249

ผช.สด.อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.

จังหวัดเชียงราย 053-150162 มท.26180
1 สด.จว.ช.ร.

0-5662-2705

-ว่าง-

มทบ.36

8 สด.อ.วังทรายพูน จว.พ.จ.

0-5661-1219

มทบ.37 พ.ท.ปรีชา

เชื้อเจ็ดตน

1 ต.ค.58

08-4810-5653

ผช.สด.จว.ช.ร.

มทบ.37 พ.ท.จรัมภงค์

แท่นทอง

1 ต.ค.58

08-9555-3536

ผช.สด.จว.ช.ร.

มทบ.37 พ.ต.สมัย

ดอนทิพย์ธรรม

1 ต.ค.58

08-1672-3187

ผช.สด.จว.ช.ร.

มทบ.37

-ว่าง-

0-5690-0009

ทภ.3 หนาที่ 58

ลําดับ

ตําแหน่ง

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ร.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.37 พ.ท.สุพัฒน์

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

บุตรชีวเกษม

1 ต.ค.58

08-4611-0486

0-5360-0069

มทบ.37 พ.ท.ทวี

เม็งขาว

1 ต.ค.58

08-9557-6798

0-5379-5425

ผช.สด.อ.เทิง จว.ช.ร.

มทบ.37 พ.ต.สมบูรณ์

จิตรประสาร

1 ต.ค.58

08-1531-8381

ผช.สด.อ.เทิง จว.ช.ร.

มทบ.37

เชื้อพูล

30 ต.ค.57

09-1858-7999

0-5372-3003

ณ ลําปาง

19 พ.ย.56

08-6911-3885

0-5377-1549

มทบ.37 พ.ต.ธชิร

สุริยะภัทช์

1 ต.ค.58

08-9956-5354

0-5373-4400

มทบ.37 ร.ท.โภชน์

โวหารดี

1 ต.ค.58

08-8849-2538

มทบ.37 พ.ต.กรกฏ

นันตา

19 พ.ย.56

09-0151-0646

0-5379-1920

ชุ่มใจ๋

1 ต.ค.58

08-9430-4318

0-5378-1749

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ร.

มทบ.37

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.ร.

มทบ.37

-ว่าง-

3 สด.อ.เทิง จว.ช.ร.

4 สด.อ.พาน จว.ช.ร.

-ว่าง-

มทบ.37 พ.ท.ศรัณ

ผช.สด.อ.พาน จว.ช.ร.

มทบ.37

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พาน จว.ช.ร.

มทบ.37

-ว่าง-

5 สด.อ.แม่จัน จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.แม่จัน จว.ช.ร.
6 สด.อ.แม่สาย จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.แม่สาย จว.ช.ร.
7 สด.อ.เชียงของ จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.เชียงของ จว.ช.ร.
8 สด.อ.เวียงป่าเป้า จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.เวียงป่าเป้า จว.ช.ร.
9 สด.อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
10 สด.อ.เวียงชัย จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.เวียงชัย จว.ช.ร.
11 สด.อ.แม่สรวย จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.แม่สรวย จว.ช.ร.
12 สด.อ.ป่าแดด จว.ช.ร.
ผช.สด.อ.ป่าแดด จว.ช.ร.
13 สด.อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร.

มทบ.37 พ.ต.นิรุธ
มทบ.37

มทบ.37

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.37 พ.ต.อนุมัติ
มทบ.37

-ว่าง-

มทบ.37

-ว่าง-

0-5377-7182

มทบ.37 ร.อ.พิษณุพร

เอกจิตร

30 ต.ค.57

09-3281-2211

มทบ.37 พ.ต.สุธรรม

ก๋าทุ่ง

19 พ.ย.56

08-1594-7051

0-5376-8642

30 ต.ค.57

08-5706-2401

0-5378-6146

จันทโชติ

1 ต.ค.58

09-3039-7359

0-5376-1256

อาจทวีกูล

1 ต.ค.58

08-9634-5349

0-5379-9207

มทบ.37

-ว่าง-

มทบ.37 พ.ต.สุขฉัตระวัฒน์ พรมพัง
มทบ.37

-ว่าง-

มทบ.37 พ.ต.อลงกต
มทบ.37

-ว่าง-

มทบ.37 พ.ต.ธรรมนูญ

ผช.สด.อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร. มทบ.37

-ว่าง-

14 สด.อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.

มทบ.37 ร.อ.สานิตย์

ห่วงศร

1 ต.ค.58

08-3577-2959

15 สด.อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.

มทบ.37 ร.ท.อติพจน์

ตุ่นสีใส

1 ต.ค.58

08-7555-5559

16 สด.อ.ขุนตาล จว.ช.ร.

มทบ.37 ร.อ.คนอง

ใจเที่ยง

30 ต.ค.57

08-3581-3078

17 สด.อ.แม่ลาว จว.ช.ร.

มทบ.37 ร.ท.สมพร

ทานศิลา

19 พ.ย.56

08-1961-4187

18 สด.อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.

มทบ.37 ร.ท.ภัทร์ติรัตน์

เกียรติวงศ์

1 ต.ค.58

08-5039-4625

19 สด.อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.

มทบ.37 ร.ท.ศรียนต์

หาทรัพย์

1 ต.ค.58

09-3046-0299

ทภ.3 หนาที่ 59

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดน่าน 054-710331 มท.21186
1 สด.จว.น.น.

มทบ.38 พ.อ.คณิศร

ปรางค์มณี

1 ต.ค.58

ผช.สด.จว.น.น.

มทบ.38 พ.ท.ชยุต

เทพทิพย์

1 ต.ค.58

ผช.สด.จว.น.น.

มทบ.38 พ.ต.สุทธิศักดิ์

วงษ์ยอด

30 ต.ค.57

08-4364-2531

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.น.

มทบ.38 พ.ท.จักรกฤษณ์

สุดสวาสดิ์

11 พ.ย.56

08-7182-7437

0-5471-6289

ธิติมูล

30 ต.ค.57

08-3564-8397

0-5469-1560

มทบ.38 พ.ต.อาคม

หัวนา

30 ต.ค.57

08-7178-7080

0-5479-1783

ผช.สด.อ.ปัว จว.น.น.

มทบ.38 จ.ส.อ.ธงชัย

สวาสดิ์วงค์

1 ก.ย.58

5 สด.อ.นาน้อย จว.น.น.

มทบ.38 พ.ต.ณัฐฐิพล

คนสูง

19 พ.ย.56

08-6187-5223

0-5478-9283

ไชยนอก

19 พ.ย.56

08-9553-7019

0-5479-5031

สุทธหลวง

30 ต.ค.57

08-1386-5584

0-5479-9262

ทิพย์สร

1 ต.ค.58

08-7188-3781

0-5479-7406

เพียรการ

1 ต.ค.58

08-1961-5209

0-5476-9140

ชินเทพ

30 ต.ค.57

08-3570-2973

0-5469-3528

ใจดี

1 ต.ค.58

08-7727-8215

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.น.

มทบ.38

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.น.

มทบ.38

-ว่าง-

3 สด.อ.เวียงสา จว.น.น.
ผช.สด.อ.เวียงสา จว.น.น.
4 สด.อ.ปัว จว.น.น.

ผช.สด.อ.นาน้อย จว.น.น.
6 สด.อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.
ผช.สด.อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.
7 สด.อ.ท่าวังผา จว.น.น.
ผช.สด.อ.ท่าวังผา จว.น.น.
8 สด.อ.เชียงกลาง จว.น.น.
ผช.สด.อ.เชียงกลาง จว.น.น.
9 สด.อ.แม่จริม จว.น.น.
ผช.สด.อ.แม่จริม จว.น.น.

มทบ.38 พ.ต.ศุภกิจ
มทบ.38

มทบ.38

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.38 พ.ต.ประเสริฐ
มทบ.38

-ว่าง-

มทบ.38 พ.ต.สิทธิชัย
มทบ.38

-ว่าง-

มทบ.38 พ.ต.สมนึก
มทบ.38

-ว่าง-

มทบ.38 พ.ต.อุทัย
มทบ.38

-ว่าง-

10 สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มทบ.38 พ.ต.กิตติภพ
ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มทบ.38

08-1716-3537

-ว่าง-

11 สด.อ.บ้านหลวง จว.น.น.

มทบ.38 ร.ต.สุระศักดิ์

12 สด.อ.นาหมื่น จว.น.น.

มทบ.38

13 สด.อ.สันติสุข จว.น.น.

มทบ.38 ร.ท.อรรถพล

ทองหอม

9 พ.ย.57

08-1706-0985

14 สด.อ.สองแคว จว.น.น.

มทบ.38 จ.ส.อ.สายัณ

ป้อฟั่น

1 ก.ย.57

08-1950-4304

15 สด.อ.บ่อเกลือ จว.น.น.

มทบ.38 ร.อ.บรรลือศักดิ์

คันทะลือ

1 ต.ค.58

08-9870-6839

16 สด.อ.ภูเพียง จว.น.น.

มทบ.38 ร.ต.ราชันต์

จาดจีน

30 ต.ค.57

09-4712-0441

-ว่าง-

0-5477-8052
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สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดพิษณุโลก 055-259200 มท.20486
1 สด.จว.พ.ล.

มทบ.39 พ.อ.ชัชวาล

ศิริเขต

11 พ.ย.56

08-4741-5111

ผช.สด.จว.พ.ล.

มทบ.39 พ.ท.รุ่ง

จันทร์สุวรรณ

11 พ.ย.56

08-5726-2305

ผช.สด.จว.พ.ล.

มทบ.39

ผช.สด.จว.พ.ล.

มทบ.39 ร.ต.สมัยศักดิ์

อ่อนดีกุล

28 พ.ย.57

08-7195-7456

มทบ.39 พ.ท.ศรีไว

สายจิตร

11 พ.ย.56

08-6592-8091

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ล.

มทบ.39 ร.อ.วินัย

อยู่ดี

1 ต.ค.58

08-9262-1558

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ล.

มทบ.39

พึ่งเพียร

1 ต.ค.58

08-6738-0143

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ล.

3 สด.อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.

มทบ.39

ผช.สด.อ.บางระกํา จว.พ.ล.
6 สด.อ.นครไทย จว.พ.ล.
ผช.สด.อ.นครไทย จว.พ.ล.
7 สด.อ.วังทอง จว.พ.ล.
ผช.สด.อ.วังทอง จว.พ.ล.
8 สด.อ.ชาติตระการ จว.พ.ล.

-ว่าง-

ผช.สด.อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล.
10 สด.อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.

0-5539-1250
ขวัญทองอินทร์

19 พ.ย.56

08-7838-9984

มทบ.39 พ.ต.สมศักดิ์

แป้นสง

30 ต.ค.57

08-3518-9997

มทบ.39 ร.อ.ปรีชา

กําลังมาก

19 พ.ย.56

08-6936-3301

มทบ.39 พ.ต.วิชิต

ทองกวด

30 ต.ค.57

08-6933-9719

0-5538-8373

ศรีอินทร์

1 ต.ค.58

08-9638-3869

0-5531-1008

เชื้อประดิษฐ์

30 ต.ค.57

08-7317-5985

0-5538-1373

มทบ.39
มทบ.39

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.ทวีป
มทบ.39

-ว่าง0-5536-1031

-ว่าง-

มทบ.39 ร.อ.จักร์

เฉียงเหนือ

1 ต.ค.58

08-9272-1148

มทบ.39 พ.ต.ประสิทธิชัย

โชติพรม

19 พ.ย.56

08-1423-3434

ผช.สด.อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. มทบ.39

0-5537-1771

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.สุรเชษฐ

ผช.สด.อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. มทบ.39
9 สด.อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล.

0-5536-9081

-ว่าง-

ผช.สด.อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล. มทบ.39 ร.อ.สิทธิกร
5 สด.อ.บางระกํา จว.พ.ล.

0-5525-9303

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.ยุทธพงศ์

ผช.สด.อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. มทบ.39
4 สด.อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล.

-ว่าง-

0-5539-9151

-ว่าง-

จังหวัดสุโขทัย 055-612168 มท.22980
มทบ.39 พ.อ.คามิน

นาคภานุวัฒน์

1 ต.ค.58

08-6658-0822

ผช.สด.จว.ส.ท.

มทบ.39 พ.ท.ประสาร

จันทร์เชื้อ

1 ต.ค.58

08-5031-9397

ผช.สด.จว.ส.ท.

มทบ.39

ผช.สด.จว.ส.ท.

มทบ.39 ร.ท.จุมพล

1 ต.ค.58

08-2166-9394

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ท.

มทบ.39 พ.ท.นเรศ

1 ต.ค.58

08-2174-1543

1 สด.จว.ส.ท.

-ว่างศรีปัจฉิม
วงศ์สะอาด

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ท.

มทบ.39

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ท.

มทบ.39

-ว่าง-

0-5561-0611
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ลําดับ

ตําแหน่ง

3 สด.อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.
ผช.สด.อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.
4 สด.อ.ศรีสําโรง จว.ส.ท.
ผช.สด.อ.ศรีสําโรง จว.ส.ท.
5 สด.อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.39 พ.ต.ดุสิต
มทบ.39

โทรศัพท์
มือถือ

อยู่นิ่ม

19 พ.ย.56

08-9439-2145

0-5569-1500

วิชญาลักษณ์

30 ต.ค.57

08-4814-2088

0-5568-2228

ระบอบ

30 ต.ค.57

08-6935-4309

0-5567-2099

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.กานต์
มทบ.39

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.บรรเทิง

ผช.สด.อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. มทบ.39
6 สด.อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

มทบ.39

-ว่าง-

0-5569-3556

ผช.สด.อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.

มทบ.39 ร.ต.วีระพล

อารีรมย์

1 ก.ย.57

7 สด.อ.สวรรคโลก จว.ส.ท.

มทบ.39 พ.ต.พเยาว์

คงหนองลาน

30 ต.ค.57

08-9707-6361

0-5564-3323

อภัยโรจน์

19 พ.ย.56

08-1162-8379

0-5565-9323

มณี

30 ต.ค.57

08-9960-2336

0-5568-9255

พรานบุญ

30 ต.ค.57

08-1031-4815

0-5565-2323

ผช.สด.อ.สวรรคโลก จว.ส.ท.
8 สด.อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท.
ผช.สด.อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท.

มทบ.39

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.ชรินทร์
มทบ.39

-ว่าง-

9 สด.อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. มทบ.39 พ.ต.ไตรภพ
ผช.สด.อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. มทบ.39

10 สด.อ.ศรีนคร จว.ส.ท.
ผช.สด.อ.ศรีนคร จว.ส.ท.

-ว่าง-

มทบ.39 พ.ต.ดิเรก
มทบ.39

-ว่าง-

จังหวัดตาก 055-511217 มท.23582
มทบ.310 พ.อ.เชน

แตงนารา

30 ต.ค.57

08-6216-1921

ผช.สด.จว.ต.ก.

มทบ.310 พ.ท.วินัย

สุขทัศน์

1 ต.ค.58

08-9961-7273

ผช.สด.จว.ต.ก.

มทบ.310

โสภา

30 ต.ค.57

08-9960-6982

0-5551-1040

มั่นเขตกร

30 ต.ค.57

08-9639-3919

0-5559-1018

มทบ.310 พ.ต.สมบูรณ์

หลวงไชยคํา

1 ต.ค.58

08-9958-8864

0-5580-0586

มทบ.310 จ.ส.อ.วารินทร์

ตันทางกูล

1 ก.ย.58

1 สด.จว.ต.ก.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ก.

-ว่าง-

มทบ.310 พ.ท.อดุลย์

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ก.

มทบ.310

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ก.

มทบ.310

-ว่าง-

3 สด.อ.บ้านตาก จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.บ้านตาก จว.ต.ก.
4 สด.อ.สามเงา จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.สามเงา จว.ต.ก.
5 สด.อ.อุ้มผาง จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.อุ้มผาง จว.ต.ก.
6 สด.อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.

มทบ.310 พ.ต.สมพล

-ว่าง-

มทบ.310

-ว่าง-

มทบ.310
มทบ.310 ร.ต.วีระพล
มทบ.310
มทบ.310

0-5556-1042
ลําคํา

25 มิ.ย.58

-ว่างร.อ.วัฒนา กรณีย์

0-5558-9161
1 ต.ค.58

08-6969-1122
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7 สด.อ.แม่ระมาด จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.แม่ระมาด จว.ต.ก.
8 สด.อ.พบพระ จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.พบพระ จว.ต.ก.
9 สด.อ.แม่สอด จว.ต.ก.
ผช.สด.อ.แม่สอด จว.ต.ก.
10 สด.อ.วังเจ้า จว.ต.ก.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.310

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

โทรศัพท์
มือถือ
0-5558-1161

มทบ.310 ร.อ.เมธาวี

ท้าวทอง

30 ต.ค.57

08-1040-2430

มทบ.310 พ.ต.พงศธร

จรบุรี

19 พ.ย.56

08-1036-8855

0-5556-9019

อัคนิถิน

19 พ.ย.56

09-8857-1833

0-5553-1065

มูลจ้อย

1 ก.ย.57

09-2107-9510

มทบ.310

-ว่าง-

มทบ.310 พ.ต.ไพฑูรย์
มทบ.310
มทบ.310 จ.ส.อ.สมาน

-ว่าง-

ทภ.4 หนาที่ 63
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สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

แผนก/ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ./จทบ.
1 นายทหารสรรพกําลัง ทภ.4
สด.ทภ.4
2 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.41
สด.มทบ.41
3 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.42
สด.มทบ.42
4 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.43
สด.มทบ.43
5 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.44
สด.มทบ.44
6 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.45
สด.มทบ.45
7 หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.46
สด.มทบ.46

ทภ.4 พ.อ.เหมือนหมาย สิทธิศักดิ์

11 พ.ย.56

08-4308-1991

ทภ.4 พ.ต.ณรงค์

สุขสวัสดิ์

1 ต.ค.58

08-0867-7987 FAX.075-383334

มทบ.41 พ.อ.ประธาน

ตลับทอง

29 ส.ค.58

มทบ.41 พ.ต.สมพร

บุญสุภาพ

1 ต.ค.58

08-1788-9417 FAX.075-383487

มทบ.42 พ.ท.เรืองพจน์

พุ่มช่วย

1 ต.ค.58

08-4840-4996

ทบ.44314

มทบ.42 พ.ท.นันทพล

ธนะภพ

30 ต.ค.57

08-1990-9767

FAX.ทบ.44314

มทบ.43
มทบ.44

11 พ.ย.56

08-6171-1001

-ว่าง1 ต.ค.58

08-9731-5583

-ว่าง-

FAX.ทบ.44069
ทบ.45633

เคนเครือ

1 ต.ค.58

08-7345-7365 FAX.077-283473

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ต.ปรีชา

FAX.ทบ.45001
ทบ.44035

เย็นฤดี

มทบ.45 พ.ต.ทศพร
มทบ.46

ทบ.45044
วิเศษศักดิ์

มทบ.44 พ.ท.รัชฎา
มทบ.45

ทบ.40287

-ว่าง-

มทบ.43 พ.ท.ยุทธพงษ์

ทบ.40139

073-340141
ศรีสุวรรณ

1 ต.ค.58

08-8450-6909 FAX.073-340141

จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-356467 มท.70083
มทบ.41 พ.อ.ประยูร

เจริญพันธุ์

1 ต.ค.58

08-1476-8608

ผช.สด.จว.น.ศ.

มทบ.41 พ.ท.วินัย

อินทรอุดม

1 ต.ค.58

08-1969-3890

ผช.สด.จว.น.ศ.

มทบ.41

ผช.สด.จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.ท.สิทธิชัย

คงเกิด

1 ต.ค.58

08-4131-2339

มทบ.41 พ.ท.กุศล

เพ็ชร์ขวัญ

11 พ.ย.56

08-7296-5311

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ศ.

มทบ.41 พ.ต.สมพร

หนูนวล

9 พ.ย.57

08-6946-4181

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.ท.จํารัส

หลงขาว

1 ต.ค.58

08-7284-7370

1 สด.จว.น.ศ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ศ.

3 สด.อ.ปากพนัง จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ปากพนัง จว.น.ศ.
4 สด.อ.ฉวาง จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ฉวาง จว.น.ศ.
5 สด.อ.หัวไทร จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.หัวไทร จว.น.ศ.
6 สด.อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

มทบ.41

-ว่าง-

-ว่าง-

0-7551-7731

มทบ.41 ร.อ.บรรเทิง

พิศมัย

10 ต.ค.56

08-5791-2152

มทบ.41 พ.ต.ประเสริฐ

สมมุ่ง

9 พ.ย.57

08-1479-7289

ผ่องใส

1 ต.ค.58

08-1326-4996

มทบ.43 พ.ต.อนันต์

ภุมรินทร์

10 ต.ค.56

08-6389-9754

มทบ.43 ร.ท.ยงยุทธ์

ครุฑคง

9 พ.ย.57

08-9649-8922

มทบ.41

0-7548-0373

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.สมคิด
มทบ.41

0-7545-1762

-ว่าง0-7542-1789
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7 สด.อ.เชียรใหญ่ จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.เชียรใหญ่ จว.น.ศ.
8 สด.อ.ชะอวด จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ชะอวด จว.น.ศ.
9 สด.อ.ท่าศาลา จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ท่าศาลา จว.น.ศ.
10 สด.อ.ร่อนพิบูลย์ จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ร่อนพิบูลย์ จว.น.ศ.
11 สด.อ.สิชล จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.สิชล จว.น.ศ.
12 สด.อ.ลานสกา จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ลานสกา จว.น.ศ.
13 สด.อ.ทุ่งใหญ่ จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ทุ่งใหญ่ จว.น.ศ.
14 สด.อ.ขนอม จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.ขนอม จว.น.ศ.
15 สด.อ.พิปูน จว.น.ศ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.41

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

โทรศัพท์
มือถือ
0-7538-6011

มทบ.41 ร.ท.ชาลี

แย้มรัตนกุล

1 ต.ค.58

08-9299-9943

มทบ.41 พ.ต.มนตรี

ขวัญเมือง

1 ต.ค.58

08-9909-6957

0-7838-0151

มีหิ้น

9 พ.ย.57

08-1541-7416

0-7552-2022

คงสุด

10 ต.ค.56

08-1598-0897

0-7544-7821

จันทร์วาศ

9 พ.ย.57

08-9873-6020

0-7577-1579

จรัญสุข

10 ต.ค.56

08-8385-5309

0-7539-1151

ไกรนุกูล

9 พ.ย.57

08-9592-7645

0-7548-9224

มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.คะเณย์
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.ฟอง
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.ประสิทธิ์
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.สุพันธ์
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.ฉลอง
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 ร.ต.ยอดชาย
มทบ.41

0-7552-8679
ภูสีน้ํา

1 ต.ค.58

08-1435-4468
0-7549-9202

-ว่าง-

ผช.สด.อ.พิปูน จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.ท.จิรวงศ์

กาญจนนุกูล

1 ต.ค.58

08-6294-6332

16 สด.อ.พรหมคีรี จว.น.ศ.

มทบ.41 พ.ต.ธงชัย

สว่างเย็น

10 ต.ค.56

08-1958-8097

0-7539-6565

ปานการ

9 พ.ย.57

08-1599-2549

0-7549-1687

ชูละเอียด

9 พ.ย.57

08-6947-3950

0-7530-8375

จงดู

1 ต.ค.58

08-6687-6330

0-7577-2767

09-3663-3920

ผช.สด.อ.พรหมคีรี จว.น.ศ.
17 สด.อ.นาบอน จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.นาบอน จว.น.ศ.
18 สด.อ.จุฬาภรณ์ จว.น.ศ.
ผช.สด.อ.จุฬาภรณ์ จว.น.ศ.

มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.ทศมาส
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.กมล
มทบ.41

-ว่าง-

19 สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.ศ. มทบ.41 พ.ต.บุญเลิศ
ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.ศ. มทบ.41

-ว่าง-

20 สด.อ.บางขัน จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.อ.วิรศักดิ์

เรืองชรักษ์

10 ต.ค.56

21 สด.อ.ถ้ําพรรณรา จว.น.ศ.

มทบ.41 จ.ส.อ.ประพันธุ์

ชุมเกตุ

1 ก.ย.57

22 สด.อ.พระพรหม จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.อ.กาณฑ์

ทองทุม

10 ต.ค.56

08-0706-6363

23 สด.อ.นบพิตํา จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.ท.ชาคริส

รักสํารวจ

9 พ.ย.57

08-6295-9101

24 สด.อ.ช้างกลาง จว.น.ศ.

มทบ.41 ร.ท.ธนภณ

วงษ์กวี

1 ต.ค.58

08-2280-1538

ทภ.4 หนาที่ 65

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดภูเก็ต 076-212830 มท.67940
1 สด.จว.ภ.ก.

มทบ.41 พ.ท.กิตติพงษ์

ขวัญเมือง

1 ต.ค.58

08-9074-0760

ผช.สด.จว.ภ.ก.

มทบ.41 พ.ท.สุพรรณ

ชูถนอม

1 ต.ค.58

08-9730-9801

ผช.สด.จว.ภ.ก.

มทบ.41

กลับอําไพ

1 ต.ค.58

08-1271-2794

0-7621-2445

กําลังรูป

9 พ.ย.57

08-1415-1837

0-7631-1026

สงวนวงศ์

9 พ.ย.57

08-6946-8855

0-7632-1345

1 ต.ค.58

08-1415-2053

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ภ.ก.

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ท.ประภาส

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ภ.ก.

มทบ.41

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ภ.ก.

มทบ.41

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.ถลาง จว.ภ.ก.
ผช.สด.อ.ถลาง จว.ภ.ก.
4 สด.อ.กระทู้ จว.ภ.ก.
ผช.สด.อ.กระทู้ จว.ภ.ก.

มทบ.41 พ.ต.สญชัย
มทบ.41

-ว่าง-

มทบ.41 พ.ต.ธนภูมิ
มทบ.41 ร.ต.ยศวันต์

รักษ์นวลละออง

จังหวัดสงขลา 074-311771 มท.73482
1 สด.จว.ส.ข.

มทบ.42 พ.อ.ทองคํา

ลูกสยาม

30 ต.ค.57

08-2273-2864

ผช.สด.จว.ส.ข.

มทบ.42 พ.ท.เขมชาติ

ศุภวโรดม

1 ต.ค.58

08-1698-8758

ผช.สด.จว.ส.ข.

มทบ.42

ผช.สด.จว.ส.ข.

มทบ.42 ร.ต.ประพัฒน์

พรหมหากุล

1 ต.ค.58

08-9730-8175

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ข.

มทบ.42 พ.ท.สุรพงษ์

เพชรเรือง

30 ต.ค.57

08-0690-5869

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ข.

มทบ.42 พ.ต.สุริยา

พรหมดํา

9 พ.ย.57

08-4858-6525

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ข.

มทบ.42
มทบ.42 พ.ท.อุดม

เส้งนนท์

30 ต.ค.57

08-6297-7181

ผช.สด.อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

มทบ.42 พ.ต.โกศล

พุทรา

10 ต.ค.56

08-5080-6199

ผช.สด.อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

มทบ.42 ร.ท.สมพงศ์

ปานบุญ

9 พ.ย.57

08-1959-0152

มทบ.42 พ.ต.ฟ้าประทาน

แสงกลิ่น

1 ต.ค.58

08-9657-7272

ไวยพันธ์

9 พ.ย.57

08-9298-8688

0-7439-7058

ศรีสุวรรณ

10 ต.ค.56

08-2436-7564

0-7420-7145

สุขนิยม

9 พ.ย.57

08-1766-3950

0-7438-8054

จันทนะ

9 พ.ย.57

08-1609-4947

0-7441-1525

3 สด.อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

4 สด.อ.ระโนด จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.ระโนด จว.ส.ข.
5 สด.อ.สทิงพระ จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.สทิงพระ จว.ส.ข.
6 สด.อ.จะนะ จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.จะนะ จว.ส.ข.
7 สด.อ.รัตภูมิ จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.รัตภูมิ จว.ส.ข.
8 สด.อ.สะเดา จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.สะเดา จว.ส.ข.

มทบ.42

-ว่าง-

-ว่าง-

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.สมศักดิ์
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.รณกร
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.วิเชษฐ์
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.สมหมาย
มทบ.42

0-7431-6055

-ว่าง-

ทภ.4 หนาที่ 66

ลําดับ

ตําแหน่ง

9 สด.อ.เทพา จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.เทพา จว.ส.ข.
10 สด.อ.นาทวี จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.นาทวี จว.ส.ข.
11 สด.อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.
12 สด.อ.ควนเนียง จว.ส.ข.
ผช.สด.อ.ควนเนียง จว.ส.ข.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.42 พ.ต.จํารูญ
มทบ.42

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

สุวรรณมาลา

1 ต.ค.58

08-4198-3095

อุไรวงค์

9 พ.ย.57

08-9978-6579

0-7437-3417

ทองวงศ์

1 ต.ค.58

08-9737-6275

0-7437-7160

กาชะวงศ์

10 ต.ค.56

08-6967-0367

0-7438-6521

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.โสภณ
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 ร.อ.กิจจา
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.ภาณุมาศ
มทบ.42

-ว่าง-

13 สด.อ.นาหม่อม จว.ส.ข.

มทบ.42 ร.ต.กรกมล

สุวรรณโณ

1 ต.ค.58

08-9659-2475

14 สด.อ.กระแสสินธุ์ จว.ส.ข.

มทบ.42 ร.ท.สมนึก

แทนบุญ

1 ต.ค.58

08-9146-5481

15 สด.อ.บางกล่ํา จว.ส.ข.

มทบ.42 ร.ต.นิคม

ภูมิพันธ์

1 ต.ค.58

08-8038-0993

16 สด.อ.สิงนคร จว.ส.ข.

มทบ.42 ร.ท.พงศ์พณัช

พานิช

1 ต.ค.58

08-9466-2104

17 สด.อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.

มทบ.42

-ว่าง-

จังหวัดพัทลุง 074-611919
1 สด.จว.พ.ท.

มทบ.42 พ.อ.ไพรัช

ศรีสารัตน์

11 พ.ย.56

08-9706-6190

ผช.สด.จว.พ.ท.

มทบ.42 พ.ท.คมสันต์

อนุมาศ

1 ต.ค.58

08-9591-2037

ผช.สด.จว.พ.ท.

มทบ.42

ผช.สด.จว.พ.ท.

มทบ.42 ร.ท.ทรงยศ

ฤทธิ์ตรีเนียม

10 ต.ค.56

08-7837-1814

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ท.

มทบ.42 พ.ท.สุพจน์

มากแก้ว

30 ต.ค.57

08-1082-6101

0-7461-1404

ทองคง

9 พ.ย.57

08-1479-2130

0-7468-1997

เมฆเฉลิม

9 พ.ย.57

09-8083-2305

0-7469-1441

ทองเพ็ง

9 พ.ย.57

08-1088-0001

0-7469-9403

คงสุด

10 ต.ค.56

08-1540-1423

0-7468-7103

หาณรงค์

9 พ.ย.57

08-9878-0352

0-7469-5886

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ท.

มทบ.42

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ท.

มทบ.42

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.ควนขนุน จว.พ.ท.
ผช.สด.อ.ควนขนุน จว.พ.ท.
4 สด.อ.เขาชัยสน จว.พ.ท.
ผช.สด.อ.เขาชัยสน จว.พ.ท.
5 สด.อ.ปากพะยูน จว.พ.ท.
ผช.สด.อ.ปากพะยูน จว.พ.ท.
6 สด.อ.กงหรา จว.พ.ท.
ผช.สด.อ.กงหรา จว.พ.ท.
7 สด.อ.ตะโหมด จว.พ.ท.
ผช.สด.อ.ตะโหมด จว.พ.ท.

มทบ.42 พ.ต.จารุกิตติ์
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.พินิต
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.ชํานาญ
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.จรัล
มทบ.42

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ต.วินัย
มทบ.42

-ว่าง-

ทภ.4 หนาที่ 67

ลําดับ

ตําแหน่ง

8 สด.อ.ป่าบอน จว.พ.ท.
ผช.สด.อ.ป่าบอน จว.พ.ท.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.42 พ.ต.สุพิณ
มทบ.42

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

แสงจง

9 พ.ย.57

08-4376-7583

โทรศัพท์
มือถือ
0-7484-1650

-ว่าง-

9 สด.อ.ศรีบรรพต จว.พ.ท.

มทบ.42 ร.อ.เกษมสันต์

ธรรมพิทักษ์

1 ต.ค.58

08-6960-4526

10 สด.อ.บางแก้ว จว.พ.ท.

มทบ.42 ร.ต.วิชัย

นิลศรี

9 พ.ย.57

08-1608-7602

11 สด.อ.ป่าพะยอม จว.พ.ท.

มทบ.42 ร.อ.เกื้อกูล

กล้วยเครือ

1 ต.ค.58

08-5894-5055

12 สด.อ.ศรีนครินทร์ จว.พ.ท.

มทบ.42 ร.ท.สายัญ

นุ่นตุ้ง

10 ต.ค.56

08-5797-8079

จังหวัดสตูล 074-711450 มท.73780
1 สด.จว.ส.ต.

มทบ.42 พ.อ.ลิขิต

ทองเจือเพ็ชร

30 ต.ค.57

09-0975-7179

ผช.สด.จว.ส.ต.

มทบ.42 พ.ท.พิทยา

บัวพึ่ง

30 ต.ค.57

08-9971-9678

ผช.สด.จว.ส.ต.

มทบ.42

บาวสหัด

1 ต.ค.58

08-9879-1613

0-7477-2148

ทิพย์มะณี

1 ต.ค.58

08-7295-2102

0-7478-3295

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ต.

-ว่าง-

มทบ.42 พ.ท.ธเนศ

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ต.

มทบ.42

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ต.

มทบ.42

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.ละงู จว.ส.ต.

มทบ.42 ร.อ.ครองธรรม

ผช.สด.อ.ละงู จว.ส.ต.

มทบ.42

-ว่าง-

4 สด.อ.ทุ่งหว้า จว.ส.ต.

มทบ.42

-ว่าง-

0-7478-9517

ผช.สด.อ.ทุ่งหว้า จว.ส.ต.

มทบ.42 ร.ต.สิทธิพันธุ์

คงเดชา

25 มิ.ย.58

5 สด.อ.ควนกาหลง จว.ส.ต.

มทบ.42 พ.ต.เจนวิทย์

พุ่มเอี่ยม

10 ต.ค.56

08-4631-0593

0-7479-1215

มทบ.42 พ.ต.คณิต

สุวลักษณ์

9 พ.ย.57

08-9468-9415

0-7479-5206

มทบ.42 จ.ส.อ.ธีรยุทธ์

ด้วงชาญ

1 ก.ย.58

7 สด.อ.ท่าแพ จว.ส.ต.

มทบ.42 ร.ท.ดัซดาฟีร์

บินตะสอน

1 ต.ค.58

08-8488-1835

8 สด.อ.มะนัง จว.ส.ต.

มทบ.42 ร.ต.สุรชัย

เนาวพันธ์

1 ก.ย.56

09-5509-0120

ผช.สด.อ.ควนกาหลง จว.ส.ต. มทบ.42
6 สด.อ.ควนโดน จว.ส.ต.
ผช.สด.อ.ควนโดน จว.ส.ต.

-ว่าง-

จังหวัดตรัง 075-210310 มท.71963
ขนาน

1 ต.ค.58

08-9647-2020

มทบ.43 พ.ท.เผียน

แก้วเสถียร

30 ต.ค.57

08-9736-7065

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ง.

มทบ.43 พ.ต.สุนทร

กับปา

10 ต.ค.56

08-9592-6533

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ง.

มทบ.43 ร.ท.สมพงศ์

หิรัญกูล

9 พ.ย.57

08-9599-3604

มทบ.43 พ.ต.กิตติศักดิ์

หอมช่วย

9 พ.ย.57

08-9649-7114

มทบ.43 ร.ท.สมจิต

ปันทโมรา

10 ต.ค.56

08-9589-3654

1 สด.จว.ต.ง.

มทบ.43 พ.อ.วีระ

ผช.สด.จว.ต.ง.

มทบ.43

-ว่าง-

ผช.สด.จว.ต.ง.

มทบ.43

-ว่าง-

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ต.ง.

3 สด.อ.กันตัง จว.ต.ง.
ผช.สด.อ.กันตัง จว.ต.ง.

0-7421-5652

0-7525-2880

ทภ.4 หนาที่ 68

ลําดับ

ตําแหน่ง

4 สด.อ.ห้วยยอด จว.ต.ง.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

มทบ.43 พ.ต.ยงยุทธ์

เทียมสิงห์

9 พ.ย.57

08-6943-2508

มทบ.43 ร.อ.ดนัย

สมะพงษ์

10 ต.ค.56

08-6949-3521

มทบ.43 พ.ต.ประพันธ์

สงประสพ

9 พ.ย.57

08-6691-3380

มทบ.43 ร.ท.เสรีย์

เดชประสิทธิ์

9 พ.ย.57

08-4628-3853

มทบ.43 พ.ต.ประกอบ

ฟักทองพันธ์

10 ต.ค.56

08-9725-8800

มทบ.43 ร.ท.ฉัตรชัย

นุ่นดํา

9 พ.ย.57

08-7281-1432

มทบ.43 พ.ต.กิตติชัย

จิตรอักษร

9 พ.ย.57

08-1963-5159

ผช.สด.อ.สิเกา จว.ต.ง.

มทบ.43 ร.อ.สุวิทย์

แก่งเซี้ยว

1 ต.ค.58

08-9730-8175

8 สด.อ.วังวิเศษ จว.ต.ง.

มทบ.43 ร.อ.มงคล

ส่องแก้ว

1 ต.ค.58

08-4747-2126

มทบ.43 ร.ท.โสภณ

กองเอียด

1 ต.ค.58

08-9879-4147

9 สด.อ.นาโยง จว.ต.ง.

มทบ.43 ร.อ.ทวีป

วารีรักษ์

1 ต.ค.58

08-8765-2945

10 สด.อ.รัษฎา จว.ต.ง.

มทบ.43 ร.ท.อุทัย

สิงหเสม

1 ต.ค.58

08-1693-6121

11 สด.อ.หาดสําราญ จว.ต.ง.

มทบ.43 ร.ท.จักรพงษ์

แก้วนาง

1 ต.ค.58

08-6041-6182

ผช.สด.อ.ห้วยยอด จว.ต.ง.
5 สด.อ.ปะเหลียน จว.ต.ง.
ผช.สด.อ.ปะเหลียน จว.ต.ง.
6 สด.อ.ย่านตาขาว จว.ต.ง.
ผช.สด.อ.ย่านตาขาว จว.ต.ง.
7 สด.อ.สิเกา จว.ต.ง.

ผช.สด.อ.วังวิเศษ จว.ต.ง.

โทรศัพท์
มือถือ
0-7527-1604
0-7528-8509
0-7558-4066
0-7529-1016
0-7529-6166

จังหวัดกระบี่ 075-611794 มท.71181
มทบ.43 พ.อ.ไพโรจน์

โตตามวงศ์

11 พ.ย.56

08-1738-6227

ผช.สด.จว.ก.บ.

มทบ.43 พ.ท.สมรรถ

นวกันห์วรกุล

1 ต.ค.58

08-0535-7748

ผช.สด.จว.ก.บ.

มทบ.43
มทบ.43 พ.ท.อภิรัตน์

สุปรียสุนทร

1 ต.ค.58

08-9591-7654

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.บ.

มทบ.43 พ.ต.ลอบ

ยงหนู

9 พ.ย.57

08-5888-2301

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.บ.

มทบ.43

มทบ.43 พ.ต.ประภาส

สังขาชาติ

1 ต.ค.58

08-9508-0425

มทบ.43 ร.ต.สมพร

สุโทสา

1 ต.ค.58

09-1267-1909

มทบ.43 พ.ต.ชวลิต

สุขประเสริฐ

9 พ.ย.57

08-1270-3862

0-7568-4050

มทบ.43 พ.ต.พิสุทธา

สาระณะ

10 ต.ค.56

08-4186-0168

0-7568-1113

มทบ.43 ร.ต.ธงชัย

พันธราช

9 พ.ย.57

08-1965-9762

มทบ.43 พ.ต.อุทัย

ชาตอริยะกุล

1 ต.ค.58

08-6471-4059

ผช.สด.อ.เขาพนม จว.ก.บ.

มทบ.43 ร.ท.พงศักดิ์

ร้อยไพ

9 พ.ย.57

08-9033-3189

7 สด.อ.ปลายพระยา จว.ก.บ.

มทบ.43 พ.ต.วสันต์

สุขสบาย

9 พ.ย.57

08-1092-8860

1 สด.จว.ก.บ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ก.บ.

3 สด.อ.คลองท่อม จว.ก.บ.
ผช.สด.อ.คลองท่อม จว.ก.บ.
4 สด.อ.เกาะลันตา จว.ก.บ.
ผช.สด.อ.เกาะลันตา จว.ก.บ.
5 สด.อ.อ่าวลึก จว.ก.บ.
ผช.สด.อ.อ่าวลึก จว.ก.บ.
6 สด.อ.เขาพนม จว.ก.บ.

-ว่าง0-7561-1078

ปิดการบรรจุ

มทบ.43

ผช.สด.อ.ปลายพระยา จว.ก.บ. มทบ.43

0-7570-2761

-ว่าง-

-ว่าง-

8 สด.อ.ลําทับ จว.ก.บ.

มทบ.43 ร.อ.กิตติภพ

ประมาณ

30 ต.ค.57

08-9998-3854

9 สด.อ.เหนือคลอง จว.ก.บ.

มทบ.43 ร.ท.นวัต

นุ้ยนุ่น

30 ต.ค.57

08-7268-0169

0-7568-9320
0-7568-7237
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ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดชุมพร 077-511870
1 สด.จว.ช.พ.

มทบ.44 พ.อ.อรรถสิทธิ์

จิณณวาโส

30 ต.ค.57

08-0669-9982

ผช.สด.จว.ช.พ.

มทบ.44 พ.ท.ปฐมพงศ์

เฟื่องรอด

1 ต.ค.58

08-1271-9493

ผช.สด.จว.ช.พ.

มทบ.44
มทบ.44 พ.ท.ณรงค์ชัย

อัครกานต์

30 ต.ค.57

08-9723-6321

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.พ.

มทบ.44 พ.ต.ประทิพย์

ไชยชนะ

10 ต.ค.56

08-9291-5909

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.พ.

มทบ.44

บุญยะศิลป์

9 พ.ย.57

08-6684-3926

0-7759-9417

พลรักษ์เขตต์

9 พ.ย.57

08-1541-9197

0-7754-4004

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ช.พ.

3 สด.อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.
ผช.สด.อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.
4 สด.อ.หลังสวน จว.ช.พ.
ผช.สด.อ.หลังสวน จว.ช.พ.
5 สด.อ.สวี จว.ช.พ.

-ว่าง0-7750-3414

ปิดการบรรจุ

มทบ.44 พ.ต.อนุชาติ
มทบ.44

-ว่าง-

มทบ.44 พ.ต.อดิศักดิ์
มทบ.44 โควตา ทบ. ปี 58
มทบ.44

-ว่าง-

0-7753-1038

ผช.สด.อ.สวี จว.ช.พ.

มทบ.44 ร.อ.นุมาศ

เผือกขํา

1 ต.ค.58

08-2281-4096

6 สด.อ.ปะทิว จว.ช.พ.

มทบ.44 พ.ต.วิรุฬห์

ดวงมรกต

9 พ.ย.57

09-3689-9799

0-7759-1147

สังขมรรทร

15 พ.ย.56

08-9995-8695

0-7755-9186

ผช.สด.อ.ปะทิว จว.ช.พ.
7 สด.อ.ละแม จว.ช.พ.
ผช.สด.อ.ละแม จว.ช.พ.

มทบ.44

-ว่าง-

มทบ.44 พ.ต.สยาม
มทบ.44

-ว่าง-

8 สด.อ.พะโต๊ะ จว.ช.พ.

มทบ.44 ร.ต.วินัย

บุญคงมาก

25 มิ.ย.58

9 สด.อ.ทุ่งตะโก จว.ช.พ.

มทบ.44 ร.อ.ชัยพร

จันทร์รัศมี

10 ต.ค.56

08-1894-7105

จังหวัดระนอง 077-800151
1 สด.จว.ร.น.

มทบ.44 พ.อ.ตรีรัตน์

ตันศรีวงษ์

30 ต.ค.57

09-5659-2583

ผช.สด.จว.ร.น.

มทบ.44 พ.ท.อนันต์

อยู่ประสิทธิ์

11 พ.ย.56

08-1893-6867

ผช.สด.จว.ร.น.

มทบ.44 พ.ต.สํารวม

ธิมากุล

1 ต.ค.58

08-1898-4018

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.น.

มทบ.44 พ.ท.มานะ

นิลงาม

11 พ.ย.56

08-1749-4815

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.น.

มทบ.44

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ร.น.

มทบ.44

ปิดการบรรจุ

มทบ.44

-ว่าง-

มทบ.44

-ว่าง-

มทบ.44

-ว่าง-

3 สด.อ.กระบุรี จว.ร.น.
ผช.สด.อ.กระบุรี จว.ร.น.
4 สด.อ.กะเปอร์ จว.ร.น.
ผช.สด.อ.กะเปอร์ จว.ร.น.
5 สด.อ.ละอุ่น จว.ร.น.
ผช.สด.อ.ละอุ่น จว.ร.น.
6 สด.อ.สุขสําราญ จว.ร.น.

0-7789-1746
0-7789-7030

มทบ.44 ร.ท.ยงค์ยุทธิ์

บุญเรือง

31 ก.ค.55

08-3280-5529

มทบ.44 พ.ต.สรศักดิ์

จํารัสศรี

1 ต.ค.58

08-1895-2985

บุตรบุรี

1 ก.ย.55

มทบ.44
มทบ.44 ร.ต.เพชร

0-7782-5091

-ว่าง-

0-7789-9292
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ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-273317 มท.65084
1 สด.จว.ส.ฎ.

มทบ.45 พ.อ.ไชยา

ไมทอง

30 ต.ค.57

09-3578-7559

ผช.สด.จว.ส.ฎ.

มทบ.45 พ.ท.จักรี

พรหมแก้ว

30 ต.ค.57

08-6481-5689

ผช.สด.จว.ส.ฎ.

มทบ.45

ผช.สด.จว.ส.ฎ.

มทบ.45 ร.ต.อนุวัฒน์

มุขพริ้ม

1 ต.ค.58

08-1737-4141

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ฎ.

มทบ.45 พ.ท.เฉลิม

นาคแก้ว

11 พ.ย.56

08-1078-7130

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ฎ.

มทบ.45

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ส.ฎ.

มทบ.45 ร.ต.วิสิษฎ์

เอียดจุรี

1 ต.ค.58

08-6034-5328

3 สด.อ.บ้านนาสาร จว.ส.ฎ.

มทบ.45 พ.ต.กัมพล

เหมเดโช

9 พ.ย.57

08-1958-5920

14 ส.ค.57

08-3697-5779

ผช.สด.อ.บ้านนาสาร จว.ส.ฎ.
4 สด.อ.พุนพิน จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.พุนพิน จว.ส.ฎ.
5 สด.อ.กาญจนดิษฐ์ จว.ส.ฎ.

ผช.สด.อ.เวียงสระ จว.ส.ฎ.
7 สด.อ.ไชยา จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.ไชยา จว.ส.ฎ.
8 สด.อ.เกาะสมุย จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.เกาะสมุย จว.ส.ฎ.
9 สด.อ.ท่าชนะ จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.ท่าชนะ จว.ส.ฎ.
10 สด.อ.คีรีรัฐนิคม จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.คีรีรัฐนิคม จว.ส.ฎ.
11 สด.อ.ท่าฉาง จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.ท่าฉาง จว.ส.ฎ.
12 สด.อ.พระแสง จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.พระแสง จว.ส.ฎ.
13 สด.อ.พนม จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.พนม จว.ส.ฎ.
14 สด.อ.ดอนสัก จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.ดอนสัก จว.ส.ฎ.

-ว่าง-

มทบ.45 ร.ต.วชิระ

วงศ์พุ่ม

0-7734-1724

มทบ.45 พ.ต.ศิรสิทธิ์

เผือกขํา

1 ต.ค.58

08-5850-2460

มทบ.45 ร.ต.สมบัติ

สอนจันดา

9 พ.ย.57

08-6238-0411

มทบ.45 ร.อ.ทวี

เจริญศรี

1 ต.ค.58

08-1978-6544

0-7737-9217

บุญชนะ

1 ต.ค.58

08-3391-8803

0-7736-9238

นุชชาติ

9 พ.ย.57

08-1789-0339

0-7743-1711

พรหมประสาท

9 พ.ย.57

08-7265-3646

0-7742-0890

ประศาสตร์ศิลป์

1 ต.ค.58

08-3174-9500

0-7738-1311

1 ต.ค.58

08-1270-1811

0-7739-1325

สังข์วิเศษ

10 ต.ค.56

08-1895-6292

0-7738-9212

พลายสวัสดิ์

10 ต.ค.56

08-1891-9692

0-7736-9238

หนูทองแก้ว

9 พ.ย.57

09-8707-3241

0-7739-9401

ผช.สด.อ.กาญจนดิษฐ์ จว.ส.ฎ. มทบ.45
6 สด.อ.เวียงสระ จว.ส.ฎ.

0-7720-5042

-ว่าง-

มทบ.45 ร.อ.วันชัย
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.สําเนา
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.สายันต์
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.ศุภชัย
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.กฤษณ์ชนพล พันธ์รังษี
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.สุรชัย
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.อุดมพร
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.สุรพล
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 ร.ต.ประเสริฐ

0-7731-1253

0-7737-7012
ทองสกุล

9 พ.ย.57

08-1273-5509
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ลําดับ

ตําแหน่ง

15 สด.อ.เคียนซา จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.เคียนซา จว.ส.ฎ.
16 สด.อ.บ้านตาขุน จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.บ้านตาขุน จว.ส.ฎ.
17 สด.อ.เกาะพะงัน จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.เกาะพงัน จว.ส.ฎ.
18 สด.อ.บ้านนาเดิม จว.ส.ฎ.
ผช.สด.อ.บ้านนาเดิม จว.ส.ฎ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.45 พ.ต.ณรงค์ศักดิ์
มทบ.45

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จงมี

1 ต.ค.58

08-7881-8318

0-7738-7334

คงทุ่ง

10 ต.ค.56

08-7279-8001

0-7739-7468

ภิรมย์กิจ

9 พ.ย.57

08-6293-4655

0-7737-7353

ศรีสวัสดิ์

10 ต.ค.56

08-1541-3207

0-7735-9121

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.ณวภณ
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.พงษ์สันต์
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ต.วันชัย
มทบ.45

-ว่าง-

19 สด.อ.ชัยบุรี จว.ส.ฎ.

มทบ.45 ร.ท.ประสาทพร

สอนขํา

1 ต.ค.58

08-9590-6793

20 สด.อ.วิภาวดี จว.ส.ฎ.

มทบ.45 ร.ท.วัชรินทร์

บุญฤทธิ์

1 ต.ค.58

08-9731-5021

จังหวัดพังงา 076-412029 มท.67380
1 สด.จว.พ.ง.

มทบ.45 พ.อ.สุรชัย

ไตรยางค์

30 ต.ค.57

09-0420-9192

ผช.สด.จว.พ.ง.

มทบ.45 พ.ท.จรูญ

เกิดแก้ว

11 พ.ย.56

08-9652-7965

ผช.สด.จว.พ.ง.

มทบ.45

อ่อนชื่นจิตร

1 ต.ค.58

08-1797-0171

0-7641-4137

พวงกระโทก

9 พ.ย.57

08-1892-2231

0-7642-2314

มทบ.45 พ.ต.พิธิวัฒณ์

ชมขวัญ

9 พ.ย.57

09-8671-6374

0-7649-6330

มทบ.45 จ.ส.อ.เชาวลิต

อินธุสาร

1 ก.ย.58

มทบ.45 พ.ต.สมพงษ์

เจริญรัตน์

10 ต.ค.56

08-1892-8255

0-7657-1189

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ง.

-ว่าง-

มทบ.45 พ.ท.ฉลอง

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ง.

มทบ.45

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.พ.ง.

มทบ.45

ปิดการบรรจุ

3 สด.อ.ตะกั่วป่า จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.ตะกั่วป่า จว.พ.ง.
4 สด.อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พ.ง.
5 สด.อ.ท้ายเหมือง จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.ท้ายเหมือง จว.พ.ง.
6 สด.อ.กะปง จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.กะปง จว.พ.ง.
7 สด.อ.ทับปุด จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.ทับปุด จว.พ.ง.
8 สด.อ.คุระบุรี จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.คุระบุรี จว.พ.ง.
9 สด.อ.เกาะยาว จว.พ.ง.
ผช.สด.อ.เกาะยาว จว.พ.ง.

มทบ.45 พ.ต.สุชาติ
มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45

-ว่าง-

0-7649-9656

มทบ.45 ร.ต.เกียรติศักดิ์

รอดคํา

25 มิ.ย.58

มทบ.45 พ.ต.สาธิต

หนูประสิทธิ์

9 พ.ย.57

08-9290-1575

มทบ.45 ร.ท.สุฎชานนท์

ภาพยนตร์

9 พ.ย.57

08-9898-1496

มทบ.45 ร.อ.ชาญชัย

บุญสวาสดิ์

1 ต.ค.58

08-9754-9476

มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45

-ว่าง-

มทบ.45 ร.ต.เอกรินทร์

0-7659-9253
0-7649-1095
0-7659-7260

ผลวิจิตร

1 ก.ย.56

ทภ.4 หนาที่ 72

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

โทรศัพท์
มือถือ

จังหวัดปัตตานี 073-336202 มท.74780
1 สด.จว.ป.น.

มทบ.46 พ.ท.ปิยะพล

ทั่งกรณ์

1 ต.ค.58

08-1450-8398

ผช.สด.จว.ป.น.

มทบ.46 พ.ท.พงษ์ศักดิ์

เรืองมี

1 ต.ค.58

08-9760-9245

ผช.สด.จว.ป.น.

มทบ.46

-ว่าง-

ผช.สด.จว.ป.น.

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ท.เอกชาติ

อัฏฐะพงศ์

30 ต.ค.57

08-1963-5150

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.น.

มทบ.46 พ.ต.สามารถ

ยีมูดา

9 พ.ย.57

08-1389-6730

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.น.

มทบ.46

ปิดการบรรจุ

มทบ.46

-ว่าง-

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ป.น.

3 สด.อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.
ผช.สด.อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.
4 สด.อ.สายบุรี จว.ป.น.
ผช.สด.อ.สายบุรี จว.ป.น.
5 สด.อ.ยะหริ่ง จว.ป.น.
ผช.สด.อ.ยะหริ่ง จว.ป.น.
6 สด.อ.ยะรัง จว.ป.น.
ผช.สด.อ.ยะรัง จว.ป.น.
7 สด.อ.หนองจิก จว.ป.น.
ผช.สด.อ.หนองจิก จว.ป.น.
8 สด.อ.มายอ จว.ป.น.
ผช.สด.อ.มายอ จว.ป.น.
9 สด.อ.ปะนาเระ จว.ป.น.
ผช.สด.อ.ปะนาเระ จว.ป.น.

0-7333-2564

0-7343-1100

มทบ.46 จ.ส.อ.จรูญ

ยังอภัย

1 ก.ย.57

มทบ.46 พ.ต.พงษ์ศักดิ์

พันทะยู

1 ต.ค.58

08-9735-8653

0-7341-1765

เกตุพงศ์

10 ต.ค.56

08-9738-3445

0-7349-1443

พรหมสุทธิ์

1 ต.ค.58

08-9738-3445

0-7343-9526

กันธาซาว

1 ต.ค.58

08-1882-9621

0-7343-7161

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ต.วิฑูรย์
มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ต.สุรศักดิ์
มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ต.ชรินทร์
มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46

-ว่าง-

0-7349-7051

มทบ.46 ร.ท.ธนบดินทร์

หาญสนาม

9 พ.ย.57

08-3322-9264

มทบ.46 พ.ต.วินัย

มณีฉาย

10 ต.ค.56

08-9739-3445

มทบ.46

-ว่าง-

10 สด.อ.กะพ้อ จว.ป.น.

มทบ.46

-ว่าง-

11 สด.อ.ทุ่งยางแดง จว.ป.น.

มทบ.46 จ.ส.อ.สิปปกรณ์

หลิบแก้ว

1 ก.ย.58

12 สด.อ.ไม้แก่น จว.ป.น.

มทบ.46 จ.ส.อ.อัมพร

โออินทร์

1 ก.ย.58

13 สด.อ.แม่ลาน จว.ป.น.

มทบ.46 ร.ท.นนทนัส

ศรีสวัสดิ์

1 ต.ค.58

0-7349-9381

08-6285-9540

จังหวัดยะลา 073-203729 มท.75382
1 สด.จว.ย.ล.

มทบ.46 พ.อ.ขจรเดช

สมิตะโยธิน

30 ต.ค.57

08-2273-2864

ผช.สด.จว.ย.ล.

มทบ.46 พ.ท.สุชาติ

คุ้มผล

30 ต.ค.57

08-9635-2506

ผช.สด.จว.ย.ล.

มทบ.46

เทพอุบล

1 ต.ค.58

08-9873-3264

จันทร์สีดา

10 ต.ค.56

09-0481-4007

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.ย.ล.

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ท.กันตภณ

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ย.ล.

มทบ.46

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.ย.ล.

มทบ.46 ร.อ.นรสิงห์

-ว่าง-

0-7322-1516

ทภ.4 หนาที่ 73

ลําดับ

ตําแหน่ง

สังกัด

3 สด.อ.รามัน จว.ย.ล.

มทบ.46

ผช.สด.อ.รามัน จว.ย.ล.
4 สด.อ.เบตง จว.ย.ล.
ผช.สด.อ.เบตง จว.ย.ล.
5 สด.อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
ผช.สด.อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
6 สด.อ.ยะหา จว.ย.ล.
ผช.สด.อ.ยะหา จว.ย.ล.
7 สด.อ.ธารโต จว.ย.ล.
ผช.สด.อ.ธารโต จว.ย.ล.

ยศ - ชื่อ - สกุล

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

0-7329-5196

มทบ.46 ร.อ.ชัยยศ

เภรีกล

9 พ.ย.57

08-7291-5575

มทบ.46 พ.ต.บุญชัย

มิ่งเจริญทรัพย์

10 ต.ค.56

08-1915-5150

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ต.สุทธินันท์
-ว่าง-

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 ร.ต.ปราการณ์

8 สด.อ.กาบัง จว.ย.ล.

มทบ.46

-ว่าง-

9 สด.อ.กรงปินัง จว.ย.ล.

มทบ.46

-ว่าง-

0-7323-4637
0-7328-9083

หนูไชยแก้ว

มทบ.46

โทรศัพท์
มือถือ

1 ต.ค.58

08-9296-3578

0-7329-1375
0-7329-7190

บุราคร

1 ก.ย.56

08-7394-8861

จังหวัดนราธิวาส 073-511593 มท.76080
มทบ.46 พ.ท.สนิท

บุญราศรี

1 ต.ค.58

08-1542-6138

ผช.สด.จว.น.ธ.

มทบ.46 พ.ท.คัมภีร์

โคตอาษา

1 ต.ค.58

08-1415-4153

ผช.สด.จว.น.ธ.

มทบ.46

กาญจนปรีชากร

1 ต.ค.58

09-3987-0902

0-7351-2771

เจริญไชย

15 พ.ย.56

08-9132-9526

0-7367-1008

1 สด.จว.น.ธ.

2 สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ธ.

-ว่าง-

มทบ.46 พ.ท.ถาวร

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ธ.

มทบ.46

-ว่าง-

ผช.สด.อ.เมือง ฯ จว.น.ธ.

มทบ.46

-ว่าง-

3 สด.อ.ระแงะ จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.ระแงะ จว.น.ธ.
4 สด.อ.รือเสาะ จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.รือเสาะ จว.น.ธ.
5 สด.อ.บาเจาะ จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.บาเจาะ จว.น.ธ.
6 สด.อ.ตากใบ จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.ตากใบ จว.น.ธ.
7 สด.อ.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.

มทบ.46 พ.ต.อนุวัต
มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 ร.ต.วีระยุทธ

ละอองแก้ว

5 ก.ค.56

08-9659-2475

มทบ.46 พ.ต.จงวิทย์

จางวาง

10 ต.ค.56

08-2438-9931

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46

-ว่างณ ปานแก้ว

30 ต.ค.57

08-1275-4858

มทบ.46 พ.ต.ชาตรี

สุขสบาย

9 พ.ย.57

08-1096-1575

ผช.สด.อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ.

มทบ.46
มทบ.46 จ.ส.อ.อดุล

0-7359-9353
0-7358-1202

มทบ.46 ร.ท.ประเสริฐ

ผช.สด.อ.สุไหง -โกลก จว.น.ธ. มทบ.46
8 สด.อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ.

0-7357-1557

0-7361-5219

-ว่าง-ว่าง-

0-7365-1523
อุ่นปลอด

1 ก.ย.57

08-3153-1869

ทภ.4 หนาที่ 74

ลําดับ

ตําแหน่ง

9 สด.อ.ยี่งอ จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.ยี่งอ จว.น.ธ.
10 สด.อ.แว้ง จว.น.ธ.

สังกัด

ยศ - ชื่อ - สกุล

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46 จ.ส.อ.สิงหา
-ว่าง-

ผช.สด.อ.แว้ง จว.น.ธ.

มทบ.46

-ว่าง-

11 สด.อ.ศรีสาคร จว.น.ธ.

มทบ.46

-ว่าง-

12 สด.อ.สุคิริน จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.สุคิริน จว.น.ธ.
13 สด.อ.จะแนะ จว.น.ธ.
ผช.สด.อ.จะแนะ จว.น.ธ.
14 สด.อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.

มทบ.46 ร.ท.จักรี

0-7356-1162
9 พ.ย.57

08-1543-3396

1 ต.ค.58

08-2161-4886

0-7356-6252

เมืองประเสริฐ

9 พ.ย.57

08-1328-7740

0-7354-3542

วงษ์สุริยา

1 ต.ค.58

08-1654-2685

มทบ.46

ร.อ.กรีฑา ชูทิ้ง

มทบ.46

-ว่าง-

มทบ.46
มทบ.46 ร.ท.อาทิตย์

1 ก.ย.57
0-7365-9036

เจ๊ะด๊ะ

มทบ.46 พ.ต.สุรชัย

โทรศัพท์
มือถือ
0-7359-1322

ปิลวาสน์

มทบ.46

ผช.สด.อ.ศรีสาคร จว.น.ธ.

ดํารงตําแหน่ง โทรศัพท์
เมื่อ
หน่วยสัสดี

-ว่าง-

