สกบ.
ต�ำแหน่ง

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(ธุรการ/ก�ำลังพล)
สว.(งบประมาณ/ยุทธศาสตร์)
สว.(การเงิน/พัสดุ)
ฝ่ายพลาธิการ 1
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานจัดหาพัสดุ)
สว.(งานจัดหาครุภัณฑ์)
สว.(งานธุรการฯ)
ฝ่ายพลาธิการ 2
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานคลังครุภัณฑ์)
สว.(งานคลังวัสดุ)
สว.(งานสนับสนุนกิจการพิเศษ)
สว.(งานรับ-จ่าย บัญชีคุม)
ฝ่ายพลาธิการ 3
ผกก.
รอง ผกก.
สว.(งานคลังพาหนะ)
สว.(งานรับ-จ่าย บัญชีคุมยานพาหนะ)
สว.(งานน�้ำมันเชื้อเพลิงและขนส่ง)
สว.(งานซ่อมยานพาหนะ)

กองโยธาธิการ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ท�ำงาน [ภายใน]

มือถือ

พ.ต.อ. ภูวเดช วรหิรัญ
พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์ธ�ำรง
พ.ต.ท. กีรติ วีระพันธ์
พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ พฤกษาชาติ
-

0-2241-0577
0-2241-3341-5 [1320]
0-2241-3341-5 [1321]
0-2241-3341-5 [1242]
-

09-4551-8041
08-7080-2945
08-9153-4530
08-7058-7451
-

พ.ต.อ. วีระยุทธ หิรัญ
พ.ต.ท.หญิง จันทิลา พรหมมาส
พ.ต.ท.หญิง วิมล เถลิงพงษ์
พ.ต.ท. จุฑาวัชร จิตรประเสริฐ
พ.ต.ท. พาสิษฐ์ ชัยรุ่งพิสิทธิ์

0-2241-2162
0-2241-3341-5 [1302]
0-2241-3341-5 [1311]
0-2241-3341-5 [1307]
0-2241-3341-5 [1303]

08-9921-4011
08-1659-2456
08-0492-5565
08-7075-7843
08-8959-3653

พ.ต.อ. เอกวีร์ พงศ์สร้อยเพ็ชร
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา เนตินันทน์
พ.ต.ท. สมเดช จินดาอินทร์
พ.ต.ท. เด่นชัย ศิลป์ศรีกุล
พ.ต.ท. จตุรวิชญาณ์ นิลละออ
พ.ต.ท. วินัย จ้อยประสิทธิ์

0-2241-3341-5 [1201]
0-2241-3341-5 [1202]
0-2241-3341-5 [1411]
0-2241-3341-5 [1203]
0-2241-3341-5 [1203]
0-2241-3341-5 [1215]

08-1555-4343
08-1466-2461
08-6988-4132
08-9104-2533
08-9041-8844
08-1908-8970

พ.ต.อ. กริช แสงพล
พ.ต.ท. วุฒิชัย ตุ๊คง
พ.ต.ท. กิติศักดิ์ เกตุกะเสริม
พ.ต.ท. กฤษฎา นุ่มนวล
-

0-2241-3341-5 [1207]
0-2241-3341-5 [1317]
0-2241-3341-5 [1221]
0-2241-3341-5 [1216]
-

08-1814-5417
08-6744-7444
08-6793-9342
08-1666-7908
-

โทรศัพท์กลาง 0-2241-3341-5 โทรสารกลาง 0-2243-7846
ผบก.
พล.ต.ต. วัลลภ ประทุมเมือง
รอง ผบก.
พ.ต.อ. ธงชัย เสรีวัฒนา
รอง ผบก.
พ.ต.อ. ณัฐเดช พงศ์วรินทร์
รอง ผบก.
พ.ต.อ. ณัฏฐชัย บุญทวี
รอง ผบก.
พ.ต.อ. บุญลือ กงแจ
รอง ผบก.
พ.ต.อ. พรชัย งามทิพย์วัฒนา
นว.(สบ 1)
ร.ต.อ. โกเมน สุวรรณชาตรี

Civil Engineering Division
0-2241-0033 [1501]
0-2241-0033
0-2241-0033 [2742]
0-2241-0033 [2701]
0-2241-0033
0-2241-0033 [1521]
0-2241-0033 [1505]

08-9815-5898
08-1493-7277
08-5933-5595
08-7938-8181
08-1437-2476
08-1824-1888
08-8751-3266
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สกบ.
ต�ำแหน่ง

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ผกก.
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ จามจุรีรักษ์
รอง ผกก.
พ.ต.ท.หญิง สุธนิ นั ท์ ธนภัทรปภาวิชญ์
สว.(งานธุรการ/ก�ำลังพล) พ.ต.ท. สุดเขต สมัครเขตรการ
สว.(งานนโยบายและแผน) พ.ต.ท.หญิง กรชนก โพธิ์ทอง
สว.(งานการเงินและพัสดุ)
ฝ่ายโยธาธิการ 1
ผกก.
พ.ต.อ. วินัย บัวลอย
รอง ผกก.
พ.ต.ท. สุริยา แจ้งสุวรรณ์
สว.
พ.ต.ท. อ�ำนาจ รอดดอนไพร
สว.
พ.ต.ท. ทรงชัย ลายลวดแก้ว
ฝ่ายโยธาธิการ 2
ผกก.
พ.ต.อ. สุทธิโรจน์ โสภณกิตติวัฒน์
รอง ผกก.
พ.ต.ท. ทองปลิว เล็กเส็ง
สว.(งานบริหารงานก่อสร้าง) พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ สืบวิสัย
สว.(งานบริหารงานก่อสร้าง) พ.ต.ต. นคร อุทยาน
ฝ่ายโยธาธิการ 3
ผกก.
พ.ต.อ. บรรยงค์ ลาภเจริญ
รอง ผกก.
พ.ต.ท. ณัฐ วุฒิเสถียร
สว.
กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ
ผกก.
พ.ต.อ. กอปร เปรมฤทัย
ผกก.
พ.ต.อ. สิทธิชัย ศิริลักขณานันท์
ผกก.
พ.ต.อ. คมกริบ นุตาลัย
ผกก.
พ.ต.อ. สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์
รอง ผกก.
พ.ต.ท. จามิกร เพชรปราณี
รอง ผกก.
พ.ต.ต. สรรชัย พ่วงพี
รอง ผกก.
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิริพลังคานนท์
รอง ผกก.
พ.ต.ท. เชวงศักดิ์ ผิวสุวรรณ์
รอง ผกก.
พ.ต.ท. ณัฐนินท์ ธาราชัยประสิทธิ์
รอง ผกก.
พ.ต.ท. สักรินทร์ เขียวเซ็น
สว.(งานวิศวกร)
พ.ต.ท. สิทธิไพบูลย์ ค�ำนิล
สว.(งานวิศวกร)
พ.ต.ท. ปริญญา เจริญบัณฑิต
สว.(งานวิศวกร)
พ.ต.ต. กฤษณ์ ภูวดลไพโรจน์
สว.(งานวิศวกร)
สว.(สถ.1)
สว.(สถ.1)
-
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ที่ท�ำงาน [ภายใน]

มือถือ

0-2241-0033 [2722]
0-2241-0033 [2727]
0-2241-0033 [2725]
0-2241-0033 [2740]
-

08-1615-3232
08-5915-6414
08-9433-7143
08-1556-1232
-

0-2241-0033 [2715]
0-2241-0033 [2715]
0-2241-0033 [2705]
0-2241-0033 [2705]

08-1255-1240
08-1626-8010
08-6898-1388
08-5123-3807

0-2241-0033 [2743]
0-2241-0033 [2743]
0-2241-0033 [2719]
0-2241-0033 [2744]

08-1733-1131
08-9766-7477
08-6886-9333
09-0194-8899

0-2241-0033 [1522]
0-2241-0033 [1514]
-

08-1334-2797
08-1638-9099
-

0-2241-0033
0-2241-0033 [1526]
0-2241-0033 [1534]
0-2241-0033 [2743]
0-2241-0033 [1523]
0-2241-0033 [2750]
0-2241-0033 [2754]
0-2241-0033 [1517]
0-2241-0033 [1525]
-

08-1699-2636
08-1832-1792
08-1668-5200
08-9766-7477
08-6771-1320
08-1819-6507
08-9231-1080
08-1552-8099
08-1716-2249
08-6393-0414
08-6555-5593
08-5820-6999
08-3464-6664
-

