กองบังคับการตารวจน้า
เลชที่ 169 ซ.เทศบาล6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342 โทรสาร 0-2394-1962, 0-2384-5905 มหาดไทย 33547
Web Site : http://marine.police.go.th E-mail : tmrp@police.go.th
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
มือถือ
พล.ต.ต.
ศิร์ธชั เขต
ครูวฒ
ั นเศรษฐ์
ผบก.รน.
0-2394-1964
09-8789-4555
พล.ต.ต.
สหภูมิ
สง่าเมือง
ผชพ.(สบ 6) บก.รน.
0-2394-1964
08-1918-7879
พ.ต.อ.
ชริธ
อาจอาสา
รอง ผบก.รน.
0-2394-1964
08-1405-8822
พ.ต.อ.
โชคชัย
นนท์ปฏิมากุล
รอง ผบก.รน.
0-2394-1964
08-6633-0200
พ.ต.อ.
จีรเศรษฐ์
ดาวเงินตระกูล
รอง ผบก.รน.
0-2394-1964
08-5672-4095
พ.ต.อ.
วิชชุโชติ
ขวัญใจธัญญา
รอง ผบก.รน.
0-2394-1964
08-1911-0505
พ.ต.อ.
สมศักย์
บุญประเสริฐนนท์
รอง ผบก.รน.
0-2394-1964
08-8528-3224
พ.ต.อ.
วิระศักดิ์
แย้มแสง
รอง ผบก.รน.
0-2394-1964
08 1921 1705
พ.ต.อ.
ชาติชาย
ชาติเวช
ผชช.(สบ ๕) บก.รน.
0-2394-1964
08-1819-6141
ร.ต.อ.
มานพ
ลึกอะหร่า
นว.(สบ 1)
0-2394-1964
08-3131-5380
ฝ่ายอานวยการ กองบังคับการตารวจน้า (General Staff-Sub-Division, Marine Police Division)
ชั้น 2 อาคาร บก.รน. เลชที่ 169 ซ.เทศบาล6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง/โทรสาร 0-2394-6821
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
มือถือ
ว่าที พ.ต.อ.
รัชเดช
มูลมานัส
ผกก.ฝอ.บก.รน.
0-2394-6821
08-1316-7909
พ.ต.ท.
สมศักดิ์
เย็นยาซัน
รอง ผกก.ฝอ.บก.รน.
0-2394-6821
08-1830-7604
พ.ต.ท.
ดิลก
พิมพ์สราญ
รอง ผกก.ฝอ.บก.รน.
0-2394-6821
08-7944-4982
งาน 1 (ธุรการและกาลังพล)
พ.ต.ต.
ธีรพจน์
ทองเกตุ
สว.ผอ.บก.รน.
0-2394-6821
08-1355-9896
ร.ต.อ.หญิง
มนัสนันท์
กระดังงา
รอง สว.ฝอ.บก.รน.
0-2394-6821
06-2645-9445
งาน 2 (งานการข่าว ความมั่นคง และเทคโนโลยี)
พ.ต.ต.
กิตติ
ฟักน้อย
สว.ฝอ.บก.รน.
08-1750-5850
งาน 3 (งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ)
ว่าที พ.ต.ต.
โสพล
คงทองเมือง
สว.ฝอ.บก.รน.
08-3501-8191
ร.ต.อ.
ศิรพงศ์
วงษ์จิราษฎร์
รอง สว.ฝอ.บก.รน.
08-9753-4981
งาน 4 (งานส่งกาลังบารุง และพลาธิการ)
พ.ต.ท.
สมศักดิ์
ทองค่า
สว.ฝอ.บก.รน.
0-2394-5213
08-6956-0709
ร.ต.อ.หญิง
นิสา
ศรีษเกต
รอง สว.
0-2394-5213
08-4766-5147
ร.ต.ท.
ไชยศิริ
วัฒนศิริ
รอง สว.
0-2394-5213
08-6942-0777
งาน 5 (งานกิจการพิเศษ และจิตอาสา)
ว่าที พ.ต.ต.
กิตติพงศ์
วัชรจิตรกุล
สว.ฝอ.บก.รน.
08-9732-6685
ร.ต.อ.
สงกรานต์
พลดงนอก
รอง สว.ฝอ.บก.รน.
08-9119-8312
ร.ต.อ.
สงคราม
บุญทัศนา
รอง สว.ฝอ.บก.รน.
09-5661-6178
งาน 6 (งานการเงิน และบัญชี) โทรศัพท์ 0-2394-1027 โทรสาร 0-2380-2549
ว่าที พ.ต.ต.หญิง วิรมณ
นิลอาชา
สว.ฝอ.บก.รน.
0-2394-1027
08-8953-9289
ร.ต.อ.หญิง
ชญาภา
จันทรัตน์
รอง สว.ฝอ.บก.รน.
0-2394-1027
09-0946-3645

ยศ

ชื่อ

ว่าที พ.ต.ต.

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.

ชื่อสกุล

ตาแหน่ง
ที่ทางาน
งาน 7 (งานกฎหมายและวินยั )
สมมารถ
แถมพันธ์
สว.ฝอ.บก.รน.
กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 1, Marine Police Division)
ที่อยู่ 228 ซอย เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์กลาง 0-2236-8731 โทรสาร 0-2236-8731
สกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
ชื่อ
ฤทธี
เผ่าพันธุ์
ผกก.1 บก.รน.
0-2236-8731
วีระวัฒน์
ศรีสุนทร
รอง ผกก.1 บก.รน.
0-2236-8731
จีระ
ยาฟอง
รอง ผกก.1 บก.รน.
0-2236-8731
เสถียร
ไชยสวัสดิ์
รอง ผกก.1 บก.รน.
0-2236-8731
มาโนต
นายช่างกลเรือ (สบ ๓) บก.รน.
กายง
0-2236-8731
ทศพร
นายช่างกลเรือ (สบ ๓) บก.รน.
มันคง
0-2236-8731
ศักดิ์สิทธ์
นายช่างกลเรือ (สบ ๓) บก.รน.
มุ่งฝอยกลาง
0-2236-8731
อานาจ
นายช่างกลเรือ (สบ ๓) บก.รน.
ชูกลิน
0-2236-8731

มือถือ
09-2164-6595

มือถือ
08-9812-1256
08-1819-8759
08-9656-5398
08-6964-9398
08-1626-0164
08-9813-1012
๐๘๑-๘๐๔-๐๑๔๓
08-0580-5726

นายช่างกลเรือ (สบ 1) บก.รน.
ชืนสงวน
0-2236-8731
08-๕๘๘๑-๙๙๙๖
กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 2, Marine Police Division)

กณวรรธน์พินิจ

ที่อยู่ อาคารโรงบินเก่า เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342 โทรสาร 0-2394-1962
ยศ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ง

ที่ทางาน

มือถือ

พ.ต.อ.

ปรเมษฐ

โพยนอก

ผกก.2 บก.รน.

0-2384-2342

06-5594-6244

พ.ต.ท.

นมัสการ

นิลก่าแหง

รอง ผกก.2 บก.รน.

0-2384-2342

09-2260-9292

พ.ต.ท.

ชรัญชร์เชษฐ์

พุทธิรานนท์

รอง ผกก.2 บก.รน.

0-2384-2342

09-6956-6535

พ.ต.ท.

วีระศักดิ์

อักษรพันธุ์

นักประดาน่า(สบ 3) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

พ.ต.ต.

ไตรรง

แจ้งเสียง

สว.กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-3034-7906
08-3650-9342

พ.ต.ท.

สมภพ

ศฤงค์สวัสดิ์

สว.กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

พ.ต.ต.

จักรกฤษณ์

วงศ์สวัสดิ์

สว.(ทนท.)ทางน่า กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-0999-6685
08-7351-4284

พ.ต.ต.

พัชระ

รัตนกูล

สว.กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

09-6789-4953

ร.ต.อ.

สิทธิชัย

ครุฑธาพันธ์

สว.กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-9014-2728

ร.ต.อ.

วิทธวัฒน์

อ่อนเลิศ

นักประดาน่า(สบ 1) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-1596-6494

ร.ต.อ.

สุรัตน์

ข่าสา

นักประดาน่า(สบ 1) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-6342-5260

ร.ต.ท.

ธนพล

จันทรเสนา

นักประดาน่า(สบ 1) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-9326-3635

ร.ต.ท.

ณัฐดนัย

วันจันทึก

นักประดาน่า(สบ 1) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

06-3171-9054

ร.ต.ท.

พิทกั ษ์

กิตติ

รอง สว.(ทนท.ทางนา่ ) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

09-2258-5582

ร.ต.ท.

นนทพัทธ์

กาวชู

รอง สว.(ทนท.ทางนา่ ) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

09-2834-2583

ร.ต.ท.

จีรศักดิ์

อุดมสินานนท์

รอง สว.(ทนท.ทางนา่ ) กก.2 บก.รน.

0-2384-2342

08-9699-5359

ยศ

ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 3, Marine Police Division)

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคาร บก.รน. เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์กลาง 0-2394-6711 โทรสาร 0-2394-1962
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
พ.ต.อ.
ภัทราวุธ
จารุจารีต
ผกก.3 บก.รน.
0-2394-1026
พ.ต.ท.
สมเกียรติ
จิวตัน
รอง ผกก.3 บก.รน.
0-2394-1026
พ.ต.ท.
วรวิทย์
บุญประคอง
รอง ผกก.3 บก.รน.
0-2394-1026
พ.ต.ท.
สันติพงษ์
พันธ์สวัสดิ์
สว.กก.3 บก.รน.
0-2394-1026
พ.ต.ท.
พีรศักดิ์
สวยสม
สว.กก.3 บก.รน.
0-2394-1026
ว่าที พ.ต.ต.
ชยพล
โตโส
สว.กก.3 บก.รน.
0-2394-1026
ว่าที พ.ต.ต.
ฐิติกร
ทองเต็ม
สว.กก.3 บก.รน.
0-2394-1026
ว่าที พ.ต.ต.
บูชิต
เพ็ชรมาก
สว.กก.3 บก.รน.
0-2394-1026
ร.ต.อ.หญิง
มนัสนันท์
เกตุพงษ์เพียร
รอง สว.กก.3 บก.รน.
0-2394-1026
กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 4, Marine Police Division)
ที่อยู่ ถนนท่าเรือ 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์กลาง 0-2249-7740 โทรสาร 0-2249-0957
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
พ.ต.อ.
ราม
รสหอม
ผกก.4 บก.รน.
0-2249-7740
พ.ต.ท.
สมพร
เก่งธีระพัฒน์
รอง ผกก.4 บก.รน
0-2249-7740
พ.ต.ท.
คณาธิป
ศรีทพิ ย์
รอง ผกก.4 บก.รน
0-2249-7740
พ.ต.ท.
จเร
รุ่งสาย
รอง ผกก.4 บก.รน
0-2249-7740
รอง ผกก.4 บก.รน
0-2249-7740
พ.ต.ท.
ขจรยศ
ทรงประดิษฐ์
รอง สว.กก.4 บก.รน.
0-2249-7740
ร.ต.อ.หญิง
จตุพร
พึงสถิตย์
ส.รน.1 กก.4 บก.รน. (ตารวจน้าบางปะอิน)
พ.ต.ท.
อากร
หนุนภักดี
สว.ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.อ.
จารุจน์
รัศมี
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.ท.
ภาณุวฒ
ั น์
แจ่มมี
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.อ.
สืบพงษ์
ก้ามสันเทียะ
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.อ.
สนิท
กลินหอม
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.อ.
สนัน
ปัทมะนาวิน
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.ท.
ชาลี
ผิวบาง
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.ท.หญิง
พนัชกร
สายแสงฉาย
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.ท.
ทนงค์ศักดิ์
เกตุแก้ว
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.ท.
ธนชาติ
ชืนใจ
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ร.ต.ต.
โชติ
นันทกุลพงศ์
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
0-3537-1831
ส.รน.2 กก.4 บก.รน. (ตารวจน้าบางรัก)
พ.ต.ท.
ณรงค์ฤทธิ์
ชะเอมทอง
สว.ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
0-2235- 7187
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ธนรัฐ
ศรีสงคราม
ร.ต.ท.
0-2235- 7187

มือถือ
10270
มือถือ
08-1828-9955
09-5463-3281
08-5006-4900
09-5905-9059
08-1914-4384
08-5059-5966
08-7091-8149
08-4427-6012
08-6530-3655

มือถือ
08-0414-4771
08-6313-3553
08-5357-4949
09-4519-5193
086-6189702
08-1346-1366
08-6598-0996
08-5550-4747
06-2217-8778
08-5131-6784
06-3853-8151
08-1829-9938
09-8427-4281
09-1928-9941
08-8524-0514
06-3093-7998
08-4333-9330
08-9968-4411
09-7130-9414

ยศ
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ว่าที พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.

ชื่อ
ธีรพงษ์
เอือการย์

ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ดีนุช
0-2235- 7187
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ผดุงกาล
0-2235- 7187
ส.รน.3 กก.4 บก.รน. (ตารวจน้าสมุทรปราการ)
วรรณา
อินเชือ
สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
0-2384-5313
สุภาพ
ผลบุญ
สว.(ทนท.ทางน่า)ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
0-2384-5313
องอาจ
ชังชัว
สว.(ทนท.ทางน่า)ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
0-2384-5313
ภูวเนตร
เม็ดดี
รอง สว.(ทนท.ทางนา่ )ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
0-2384-5313
ฐานันดร์
มนูจันทรัถ
รอง สว.(ทนท.ทางนา่ )ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
0-2384-5313
ส.รน.4 กก.4 บก.รน. (ตารวจน้าสมุทรสาคร)
สาโรจน์
เลิศประเสริฐ
สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
0-3441-1016
ปัญญา
ชัยชนะ
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
0-3441-1016
ทวีลาภ
สุวรรณฤกษ์
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
0-3441-1016
พงศธร
สระแก้ว
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
0-3441-1016
ส.รน.5 กก.4 บก.รน. (ตารวจน้าปราณบุรี)
ปริญญา
หงษ์สร้อย
สว.ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
0-3843-7056
สว.(ทนท.) ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
นิติพฒ
ั น์
รัฐเมือง
0-3843-7056
พีรพัฒน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รอง สว.(ทนท.) ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 0-3843-7056
ส.รน.6 กก.4 บก.รน. (ตารวจน้าบางสะพาน)
กิตตกร
0-3269-9048
ทองปลอด
สว.ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
สังวาล
0-3269-9048
เนตรวงษ์
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
เวทิศ
0-3269-9048
ต๊ะแก้ว
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
กองกากับการ 5 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 5, Marine Police Division)
ที่อยู่ 34 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์กลาง 0-3832-1422 โทรสาร 0-3831-2748
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
วัลลภ
พวงผกา
ผกก.5 บก.รน.
0-3832-1422
อนุชิต
หลักโลก
รอง ผกก.5 บก.รน.
0-3832-1422
วชิรศักดิ์
คชน่วม
รอง ผกก.5 บก.รน.
0-3832-1423
พงษ์ศักดิ์
สิทธิโพธิ์
รอง สว.กก.5 บก.รน.
0-3832-1422
ก้องเกียรติ
วิทยาวุฒริ ัตน์
รอง สว.กก.5 บก.รน.
0-3832-1422
สมยงค์
ไชยเมือง
รอง สว.กก.5 บก.รน.
0-3832-1422
ส.รน.1 กก.5 บก.รน. (ตารวจน้าศรีราชา)
ทศพล
มนทสิทธิ์
สว.ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
0-3831-1285
วันไชย
รุ่งรักษา
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
0-3831-1286
เสกสรรค์
พรรณรักษ์
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
0-3831-1287
เทพรัตน์
ถมฉิมพลี
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
0-3831-1288
ธิติพนธ์
ณ จันตา
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
0-3831-1289
ทยากร
กุศลศิลปบัญชร รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 0-3831-1290

มือถือ
09-4962-5911
08-0381-6871
08-6682-8097
08-1874-7930
08-6970-6315
08-6515-3653
06-1851-1645
09-7978-2365
08-1894-7489
08-6308-5252
08-3643-5146
08-5533-4198
08-7069-0824
09-3556-2695
08-5555-2509
09-3951-9269
06-2712-4550

มือถือ
08-1820-2023
08-1805-7460
08-7557-5592
08-9935-7657
08-9605-8663
08-6053-6174
09-6985-9071
08-1761-6935
09-5948-8292
09-1872-3594
06-3949-1594
08-1939-6483

ยศ
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.หญิง
พ.ต.ต.

ยศ
ว่าที พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.ท.หญิง
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.

ชื่อ
รณชิต

ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
ใจเทียงแท้
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
0-3831-1291
ส.รน.2 กก.5 บก.รน. (ตารวจน้าเกาะสีชัง)
0-3821-6192
สมมาตร
เสือบัว
สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ปิยะพล
ธวัชสุนทร
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
0-3821-6192
ประชานาถ
แดงเนียม
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
0-3821-6192
ส.รน.3 กก.5 บก.รน. (ตารวจน้าสัตหีบ)
ฉัตราธีรพล
แทนสง่า
สว.ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7026
ประจวบ
ศรีเรือง
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
สมภพ
ศิริจันทร์
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
กอบชัย
โตอ่อน
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
ขจร
สมรูป
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
ณัฐพงศ์
จิตสุวรรณ
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
วรฉัตร
ข่าวงษ์
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
รุ่งโรจน์
สิงห์ค่า
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
จาตุรงค์
กันธะเรียน
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
0-3843-7056
ส.รน.4 กก.5 บก.รน. (ตารวจน้าจันทบุร)ี
อนุพนั ธ์
สมบูรณ์ทรัพย์
สว.ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
0-3939-1018
ส.รน.5 กก.5 บก.รน. (ตารวจน้าแหลมงอบ)
จักรวัฒน์
มูลศรี
สว.ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
0-3959-7209
วิหาร
บุญลาภ
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
0-3959-7209
ราวี
ศรีโพธิก์ ลาง
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
0-3959-7209
เอกราช
ศรีละออ
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
0-3959-7209
ดวงมณี
ถาวรกฤษ
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
0-3959-7209
ส.รน.6 กก.5 บก.รน. (ตารวจน้าคลองใหญ่)
เกษมสันต์
ราชโสภา
สว.ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
0-3958-1505
กองกากับการ 6 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 6, Marine Police Division)
ที่อยู่ 116 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎ์ธานี
โทรศัพท์กลาง 0-7727-2245 โทรสาร 0-7727-3955
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
วัชชิรานนท์
นนท์นา
ผกก.6 บก.รน.
0-7728-7966
อัคราวัส
สีหธ์ นบุญอุบล
รอง ผกก.6 บก.รน.
0-7728-7966
สุริยา
ขุนโต
รอง ผกก.6 บก.รน.
0-7728-7966
แพรพรรณ
อุทร
รอง สว.กก.6 บก.รน.
0-7728-7966
ส.รน.1 กก.6 บก.รน. (ตารวจน้าชุมพร)
วินัย
นิมฟัก
สว.ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
0-7755-3091
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
0-7755-3091
วสุ
บัวจีน
ส.รน.2 กก.6 บก.รน. (ตารวจน้าเมืองสุราษฎร์ธานี)
กนกพงษ์
ส่าราญใจ
สว.ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
0-7727-2245
วิษณุ
จินาวงษ์
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
0-7727-2245
ส.รน.3 กก.6 บก.รน. (ตารวจเกาะสมุย)
โยธิน
สีหาทิพย์
สว.ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
0-7742-1245

มือถือ
06-3665-5355
08-7919-5890
09-0909-7022
08-3061-7501
06-3883-9888
09-0728-3643
09-4830-9214
08-2475-6333
09-9110-6283
09-7942-2653
09-5947-3051
06-2519-4535
09-2280-8122
08-3511-4142
09-9969-3335
08-1590-6056
09-9268-2839
09-5464-5355
08-5842-9907
08-5084-9348

มือถือ
08-9996-9697
09-8879-5456
09-1716-2933
09-5440-2328
08-1597-5234
08-3595-1456
08-7290-4889
06-3626-2629
08-7919-5890

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.หญิง
ร.ต.อ.หญิง

ชื่อ

ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
ส.รน.4 กก.6 บก.รน. (ตารวจน้าขนอม)
ก้องเกียรติ
เหมทานนท์
สว.ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
0-7552-8140
สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
เศรษฐพงศ์
ทองทราย
0-7552-8141
ส.รน.5 กก.6 บก.รน. (ตารวจน้าปากน้าพนัง)
อนุสรณ์
สมุทรกิตติศักดิ์
สว.ส.รน.5 กก.6 บก.รน.
0-7551-7330
กองกากับการ 7 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 7, Marine Police Division)
ที่อยู่ 1/9 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์กลาง 0-7431-1140 โทรสาร 0-7431-4515
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
ศราวุฒิ
ลิจฉวีราช
ผกก.7 บก.รน.
0-7431-1140
เดชา
อุปชั ฌาย์
รอง ผกก.7 บก.รน.
0-7431-1140
นัฐพงศ์
ตาแก้ว
รอง ผกก.7 บก.รน.
0-7431-1140
ณิชาภา
ตินสัน
รอง สว.กก.๗ บก.รน.
0-7431-1140
นาถอนงค์
อานนท์
รอง สว.กก.7 บก.รน.
0-7431-1140
ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน. (ตารวจน้าสงขลา)

มือถือ
08-9326-4561
09-5763-0182
08-5112-3035

มือถือ
0๖-๑๔๒๔-๗๘๙๓
08-189๘-4679
08-6079-7954
06-3412-7119
08-2868-5310

พ.ต.ต.

อนิรุทธิ์

สอรักษา

สว.ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน.

0-7431-3984

08-4922-5199

ร.ต.อ.

ศิวชั

กาญจนอุดมการ

รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน.

0-7431-3984

08-0023-0001

ร.ต.อ.

จารึก

ตุละ

รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน.

0-7431-3984

ร.ต.ท.

นรวิชญ์

0-2384-2342

08-6479-0929
08-6377-3254

พ.ต.ต.

ศรัณย์วทิ ย์

0-7346-0105

08-1355-7735

พ.ต.ต.
ร.ต.อ.

ภราดร
นิวตั ิ

0-7351-1052
0-7351-1052

08-8208-3948
08-0587-0801

พ.ต.ต.

ธรรมปพน

๐-๗๔๖๔-๒๒๙๙

08-9664-1551

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.หญิง
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.

ฤทธิผล
รอง สว.(ทนท.ทางนา่ ) กก.2 บก.รน.
ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน. (ตารวจน้าปัตตานี)
ฐีระเวช
สว.ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน. (ตารวจน้านราธิวาส)
สวัสดี
สว.ส.รน.3 กก.7 บก.รน.
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
เฉ่งไล่
ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน. (ตารวจน้าตากใบ)
ช่วงฉา
สว.ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.

กองกากับการ 8 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 8, Marine Police Division)
ที่อยู่ 473 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์กลาง 0-7621-4368 โทรสาร 0-7621-6677
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
ประเสริฐ
ศรีคุณรัตน์
ผกก.8 บก.รน.
0-7621-4368
กมลศักดิ์
วันประดุง
รอง ผกก.8 บก.รน.
0-7621-4368
อนุราช
วิมล
รอง ผกก.8 บก.รน.
0-7621-4368
กุลณภัทษา
ถกเอียด
รอง สว.กก.8 บก.รน.
0-7621-4368
ส.รน.1 กก.8 บก.รน. (ตารวจน้าระนอง)
สุภทั รชัย
ศิริธรรม
0-7781-1098
สว.ส.รน.1 กก.8 บก.รน.
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.8 บก.รน.
อภิวฒ
ั น์
เสทธะยะ
0-7781-1098

หมายเลขโทรศัพท์
08-9650-8999
08-1802-0479
08-9899-0994
09-4598-8659
08-0451-9656
09 4830 0821

ยศ

ชื่อ

พ.ต.ท.

เอกรัฐ

พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.หญิง
ร.ต.อ.หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
ร.ต.อ.หญิง

ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ส.รน.2 กก.8 บก.รน. (ตารวจน้าพังงา)
สว.ส.รน.2 กก.8 บก.รน. ปฏิบัติราชการ ส.รน.1 กก.6ฯ
อรุณ

ที่ทางาน

มือถือ

0-7649-1131

08-9987-9256

ส.รน.3 กก.8 บก.รน. (ตารวจน้าภูเก็ต)
ดุษฎียากร
กองทองพิพฒ
ั น์
สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.
0-7621-1883
ณัฐพงศ์
พฤกษ์ธาราธิกุล สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 0-7621-1883
ประพันธ์
ชาญประโคน
0-7621-1883
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน.
บรรเจิด
จันทร์อินพรม สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 0-7621-1883
สุนทร
รามสุวรรณ์
0-7621-1883
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน.
ทวิช
สิงห์นุเคราะห์ สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 0-7621-1883
อุดม
แก้วมณีรัตน์
0-7621-1883
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน.
กองกากับการ 9 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 9, Marine Police Division)
ที่อยู่ 2/12 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์กลาง 0-7523-7251 โทรสาร 0-7523-7250
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
ผกก.9 บก.รน.
จตุรวิทย์
คชน่วม
0-7525-3208
นิรัตน์
อนุรักษ์
สุดใจ
ธัญธารีย์

ช่วยจิตต์
รอง ผกก.9 บก.รน.
0-7525-3208
ปริญญาสถิรกุล
รอง ผกก.9 บก.รน.
0-7525-3208
บุตรพิษ
รอง สว.กก.9 บก.รน.
0-7525-3208
แท่นทอง
รอง สว.กก.9 บก.รน.
0-7525-3208
ส.รน.1 กก.9 บก.รน. (ตารวจน้ากระบี)่
ราเชนทร์
สวนค่าศรี
สว.ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
0-7561-2756
ธนินวัฒน์
หิรัญเชวงศักดิ์
สว.(ทนท.ทางน่า)ฯ
0-7561-2756
ศิโรจน์
ชุมศรี
รอง สว.(ทนท.ทางน่า)ฯ
0-7561-2756
ส.รน.2 กก.9 บก.รน. (ตารวจน้ากันตัง)
มนัสชัย
0-7525-1103
จักรพงษ์
สว.ส.รน.2 กก.9 บก.รน.
แก้วด้วง
0-7525-1103
จิรายุทธ์
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.9 บก.รน.
กรดด่า
0-7525-1103
ญาณภัทร
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.9 บก.รน.
ส.รน.3 กก.9 บก.รน. (ตารวจน้าสตูล)
บรรเจิด
มานะเวช
สว.ส.รน.3 กก.9 บก.รน.
0-7471-0614
กองกากับการ 10 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 10, Marine Police Division)
ที่อยู่ กก.10 บก.รน. ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์กลาง 0-4261-5465 โทรสาร 0-4261-5466
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
ชนะไชย
บันเทิง
สิงหา
สุนทราภรณ์

เกษมวงศ์
คงชนะนันท์
ควรบ่ารุง
ศรีโสม

ผกก.10 บก.รน.
รอง ผกก.10 บก.รน.
รอง ผกก.10 บก.รน.
รอง สว.กก.10 บก.รน.

0-4261-5465
0-4261-5465
0-4261-5465
0-4261-5465

08-9965-9132
08-8825-2498
08-9726-2482
08-6944-2853
08-0524-8218
09-9319-7979
08-1894-8384

หมายเลขโทรศัพท์
๐๘-๑๙๘๘-๘๘๙๕
08-1737-9351
09-4789-7191
๐๙-๕๒42-6593
๐๘-๔๖๙๙-๓๘๘๓
09-9392-4998
06-1509-4556
09-09949508
0806368-3547
08-7322-6707
08-3398-2629
08-1898-6726

หมายเลขโทรศัพท์
08-1838-9191
08-1964-8428
08-8595-3935
08-6372-3150

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
พ.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
ร.ต.ต.

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ชื่อ

ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
ส.รน.1 กก.10 บก.รน. (ตารวจน้านครพนม)
อัศรายุทธ
ทองลอง
สว.ส.รน.1 กก.10บก.รน.
0-4251-1427
ส.รน.2 กก.10 บก.รน. (ตารวจน้าธาตุพนม)
กิตติพงศ์
พึงชมภู
สว.ส.รน.2 กก.10 บก.รน.
0-4253-2032
ถนอมจันทร์
รอดคลองตัน
รอง สว.ส.รน.2 กก.10บก.รน. 0-4253-2032
ทองอินทร์
สุภตู ัง
รอง สว.ส.รน.2 กก.10บก.รน. 0-4253-2032
ณัฐพล
ว่องไว
รอง สว.ส.รน.2 กก.10บก.รน. 0-4253-2032
สมหวัง
แสนโคตร
รอง สว.ส.รน.2 กก.10บก.รน. 0-4253-2032
วีระ
นนยะโส
รอง สว.ส.รน.2 กก.10บก.รน. 0-4253-2032
ส.รน.3 กก.10 บก.รน. (ตารวจน้ามุกดาหาร)
พงษ์พพิ ฒ
ั น์
บูรณะบัญญัติ
สว.ส.รน.3 กก.10บก.รน.
๐-๔๒๖๑-๑๑๗๒
กิตติศักดิ์
สุขเกษม
รอง สว.ส.รน.3 กก.10บก.รน. ๐-๔๒๖๑-๑๑๗๒
ภคพล
ไชยนามน
รอง สว.ส.รน.3 กก.10บก.รน. ๐-๔๒๖๑-๑๑๗๒
ทวีศักดิ์
สุระสะ
รอง สว.ส.รน.3 กก.10บก.รน. ๐-๔๒๖๑-๑๑๗๒
สงบ
วงศ์แสน
รอง สว.ส.รน.3 กก.10บก.รน. ๐-๔๒๖๑-๑๑๗๒
0-2384-2342
ธัชพล
โชคชัยวัฒนะ
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.3 กก.10บก.รน.
ภักดี
สุวรรณไตรย์
รอง สว.ส.รน.3 กก.10บก.รน. ๐-๔๒๖๑-๑๑๗๒
ส.รน.๔ กก.10 บก.รน. (ตารวจน้าเขมราฐ)
พิจักษณ์
พงษ์บบุ ผา
สว.ส.รน.๔ กก.๑๐ บก.รน.
๐-๔๕๔๙-๑๒๔๑
ศรศักดิ์
มูลสาร
รอง สว.ส.รน.๔ กก.๑๐บก.รน. ๐-๔๕๔๙-๑๒๔๑
ทรงศักดิ์
วงละคร
รอง สว.ส.รน.๔ กก.๑๐บก.รน. ๐-๔๕๔๙-๑๒๔๑
สุทธิภาพ
ภาคสุทธิ
รอง สว.ส.รน.๔ กก.๑๐บก.รน. ๐-๔๕๔๙-๑๒๔๑
ประดิษฐ์
เศรษฐจ่านงค์ รอง สว.ส.รน.๔ กก.๑๐บก.รน. ๐-๔๕๔๙-๑๒๔๑
โอฬาร
พันธุด์ ี
รอง สว.ส.รน.๔ กก.๑๐บก.รน. ๐-๔๕๔๙-๑๒๔๑
ส.รน.5 กก.10 บก.รน. (ตารวจน้าโขงเจียม)
คณพศ
บุญนฤธี
สว.ส.รน.๕ กก.๑๐ บก.รน.
0-4535-1008
อุคิต
บูชายันต์
รอง สว.ส.รน.๕ กก.๑๐บก.รน. 0-4535-1008
ธานี
ชันตรา
รอง สว.ส.รน.๕ กก.๑๐บก.รน. 0-4535-1008
พงศ์ปณต
เกษรบัว
รอง สว.ส.รน.๕ กก.๑๐บก.รน. 0-4535-1008
กองกากับการ 11 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 11, Marine Police Division)
ที่อยู่ 845 หมู่ 14 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
โทรศัพท์กลาง 0-4241-2332 โทรสาร 0-4242-0990
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
0-4241-1514
ขวัญชาติ
วงศ์ขจรไพบูลย์
ผกก.11 บก.รน.
0-4241-1514
ฟุ้ง
ชัยนนท์นอก
รอง ผกก.11 บก.รน.
0-4241-1514
รังสิมันต์
วิจิตธ่ารงค์ศักดิ์
รอง ผกก.11 บก.รน.
ส.รน.๑ กก.11 บก.รน. (ตารวจน้าเชียงคาน)
ชยพล
ใหญ่ยิง
สว.ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
0-4282-1010

มือถือ
09-5179-3504
08-0994-4548
06-1028-0274
09-1062-4727
08-8330-2316
08-7862-8416
09-9210-9796
08-6985-7939
๐๘-๐๔๑๐-๗๘๔๗
๐๖-๒๗๓๘-๔๒๔๑
๐๙-๕๘๑๕-๘๓๐๐
๐๘-๕๙๑๗-๕๗๔๙
08-1593-0127
๐๘-๑๐๖๒-๖๕๐๕
๐๘-๓๕๖๕-๕๖๓๕
๐๘-๑๐๖๘-๐๐๘๔
๐๘-๕๗๗๓-๑๔๕๐
๐๘-๖๒๒๖-๖๐๕๒
๐๘-๕๖๘๖-๖๙๐๗
๐๘-๖๒๖๑-๖๕๓๔
09-8268-2245
08-7846-8079
09-6924-4942
08-1070-3821

หมายเลขโทรศัพท์
08-6588-9995
08-6114-1626
09-7123-6325
08-1814-8404

ยศ

ชื่อ

ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ที่ทางาน
มือถือ
ส.รน.๒ กก.11 บก.รน. (ตารวจน้าศรีเชียงใหม่)
08-3550-1199
พ.ต.ท.
จีรยุทธ์
นิยมเดช
สว.ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
0-4208-0279
ส.รน.๓ กก.11 บก.รน. (ตารวจน้าเมืองหนองคาย)
พ.ต.ท.
อครเดชน์
ภูทอง
สว.ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
0-4241-1514
09-5663-6981
ร.ต.อ.
ศิริวฒ
ั น์
ต๊ะอาจ
รอง สว.(ทนท.ทางน่า)ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
0-4241-1514
08-5623-3022
ส.รน.๔ กก.11 บก.รน. (ตารวจน้าบึงกาฬ)
0-4249-1276
พ.ต.ต.
ปิยะณัฐ
ปะโสทะกัง
สว.ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
08-9749-9966
สว.(ทนท.ทางนา่ ) ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
0-4249-1276
๐๘-๘๕๕๑-๔๕๖๓
พ.ต.ต.
ศิโรดม
สนุ่นดี
กองกากับการ 12 กองบังคับการตารวจน้า (Sub-Divion 12, Marine Police Division)
ที่อยู่ 18 หมู่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์กลาง 0-5377-7003 โทรสาร 0-5377-7003
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.อ.
สมเกียรติ
ตันติกนกพร
ผกก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-1646-3058
พ.ต.ท.
กรกฏ
อินทร์สาลี
รอง ผกก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-0405-3939
พ.ต.ท.
ตรีเพชร
พิกุล
รอง ผกก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-1970-9298
พ.ต.ท.
นิรุต
เหลืองแดง
รอง ผกก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-4876-6955
พ.ต.ต.
ชวเรศวร์
มีมา
สว.กก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-7944-4982
ร.ต.อ.
จ่าลอง
น้อยเมือง
รอง สว.กก.12 บก.รน.
0-5377-7003
09-3230-6493
ร.ต.อ.หญิง
ดวงกมล
เมืองแก้ว
รอง สว.กก.12 บก.รน.
0-5377-7003
09-8884-6461
ส.รน.๑ กก.12 บก.รน. (ตารวจน้าเชียงแสน)
พ.ต.ต.
ณัฐวัฒน์
ศรีอินทร์
สว.ส.รน.1 กก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-1683-7308
ร.ต.อ.
ภาณุวฒ
ั น์
ชัยสาคร
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.1 กก.12 บก.รน.
0-5377-7003
08-1157-1357
ส.รน.๒ กก.12 บก.รน. (ตารวจน้าเชียงของ)
พ.ต.ท.
อุดมกฤษฏิ์
กัลยากรพงศ์
สว.ส.รน.2 กก.12 บก.รน.
0-5379-1450
09-5695-3991
ร.ต.อ.
บดินทร์
ศรีอ่อน
รอง สว.(ทนท.ทางน่า) ส.รน.2 กก.12 บก.รน
0-5379-1450
06-4696-9532
ส.รน.๓ กก.12 บก.รน. (ตารวจน้าเวียงแก่น)
ว่าที พ.ต.ต.
พิเชษฐ์
ยินสูตร์
สว.ส.รน.3 กก.12 บก.รน.
0-5360-8333
08-9929-2325
กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ กองบังคับการตารวจน้า (Patrol Vessel Group, Marine Police Division)
ที่อยู่ ชั้น ๔ อาคาร บก.รน. เลขที่ 169 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-5377-7003 โทรสาร 0-5377-7003
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.อ.
สุชล
พ่าขุนทด
ผู้บังคับการเรือ(สบ 4) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 08-1638-8626
พ.ต.อ.
สาธร
สุขส่ง
ผู้บังคับการเรือ(สบ 4) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 09-2032-8989
พ.ต.อ.
ธนวัตถ์
พุ่มอยู่
ผู้บังคับการเรือ(สบ 4) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 08-1855-4488
พ.ต.อ.
ศราวุธ
วรรณสวนหม่อน ผู้บังคับการเรือ(สบ 4) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 08-1638-8993
พ.ต.อ.
ธวัช
สิทธิกิจโยธิน
ผู้บังคับการเรือ(สบ 4) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 08-1685-0201
ว่าที พ.ต.อ.
ชยเดช
มิงรักษาธนา
ผู้บังคับการเรือ(สบ 4) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 06-4635-4462
พ.ต.ท.
สมเกียรติ
สวัสดิ์ศรี
ต้นเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310 08-1349-5711

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.

ชื่อ
วรเอก
ศักรินทร์
ศักดิธชั
ชลัช
จักรี
ประการณ์
สัญญา
ไกรลาศ
โกวิท
ยุทธพงษ์
เจนณรงค์
จักรี
กิตติศักดิ์
พันเทพ
ทนงศักดิ์
รงคสิทธิ์
บูชิต
สมพงษ์
ราชวัตร
อภิวฒ
ั น์

ชื่อสกุล
เนตินิยม
จตุทอง
วันจันทึก
ไชยสงคราม
เมฆอ่าพลสุทธิ์
ภู่เกตุ
พุ่มโพธิท์ อง
ใจสามารถ
สุมงคล
ห่วงทอง
จารุภา
เมฆอ่าพลสุทธิ์
พุทธิมา
โอมี
ทองทรัพย์
ถนอมสิน
เพ็ชรมาก
แก้วมัน
ลาบุตร
ยานสุวรรณ์

ตาแหน่ง
ต้นเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน.

ที่ทางาน
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310

นายช่างกลเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310

ต้นปืน(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นปืน(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นปืน(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นหน(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นหน(สบ 3) กรต.บก.รน.
ต้นเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน.

0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310
0-2384-2342 ต่อ 310

นายช่างกลเรือ(สบ 3) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310
นายช่างกลเรือ(สบ 2) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310
นายช่างกลเรือ(สบ 2) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310

รอง สว.กรต.บก.รน.

0-2384-2342 ต่อ 310

นายช่างกลเรือ(สบ 1) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310
นายช่างกลเรือ(สบ 1) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310
นายช่างกลเรือ(สบ 1) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310

นายช่างกลเรือ(สบ1) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310
นายช่างกลเรือ(สบ 1) กรต.บก.รน. 0-2384-2342 ต่อ 310

มือถือ
06-2949-9941
08-5888-1236
08-2999-3419
08-1516-9659
06-3898-5416
08-5811-3955
08-6328-6342
08-9271-7785
08-3512-7468
08-4646-7725
08-7696-1696
06-3898-5416
08-5484-6648
09-1058-7669
08-1427-0092
06-2229-9289
08-4427-6012
09-8283-8145
08-5421-4772
08-2991-9656

