
ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบช.ตชด. พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม 08 1328 8023
รอง ผบช.ตชด. (กร ๑) พล.ต.ต. วันชำติ ค ำเครือคง 08 1922 1755
รอง ผบช.ตชด. (ปป) พล.ต.ต. กรเอก เพชรไชยเวส 08 2419 5999
รอง ผบช.ตชด. (มค, ยศ) พล.ต.ต. วิชัย เกษมวงศ์ 08 4749 3838
รอง ผบช.ตชด. (กร ๒) พล.ต.ต. วิชิต ปักษำ 08 1657 7218
รอง ผบช.ตชด. (บร ๑) พล.ต.ต. อ ำนวย พวกสนิท 08 1882 2586
รอง ผบช.ตชด. (จต) พล.ต.ต. รณกร ศุภสมุทร 08 4548 3535
รอง ผบช.ตชด. (บร ๒) พล.ต.ต. องอำจ ชุณหะนันทน์  08 9811 7512
ผบก.ประจ ำ บช.ตชด. พล.ต.ต. นิตินัย หลังยำหน่ำย 08 1898 7420
ผบก.ตชด.ภำค ๑ พล.ต.ต. พงศ์ศักด์ิ ล้ิมเฉลิมฉัตร 09 7998 0514
ผบก.ตชด.ภำค ๒ พล.ต.ต. ไพโรจน์ ทำนธรรม 08 1897 9720
ผบก.ตชด.ภำค ๓ พล.ต.ต. มนต์ชัย เรืองจรัส 08 1933 9961
ผบก.ตชด.ภำค ๔ พล.ต.ต. สมเกียรติ เน้ือทอง 08 1946 0298
ผบก.สอ.บช.ตชด. พล.ต.ต. ทัศนำ แสงงำม 08 1857 4260
ผบก.อก.บช.ตชด. พล.ต.ต. ณัฐ สิงห์อุดม 08 1830 3922
ผบก.สสน.บช.ตชด. พล.ต.ต. ยุทธพล แก้วเจริญ 08 4931 9541
ผบก.กฝ.บช.ตชด. พล.ต.ต. พันธ์ุพงษ์ สุขศิริมัช 08 9814 0134
รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด. พ.ต.อ.  นพพล ชำติวงศ์ 08 1888 9796
นว.(สบ ๒) ผบช.ตชด. พ.ต.ต. ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ 09 4583 7555

กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  

1279  ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  10400
General Staff Division, Border Patrol Police Bureau



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก. พล.ต.ต. ณัฐ สิงห์อุดม [51010] 08 1830 3922
รอง ผบก. พ.ต.อ. วรพัฒน์ บุญมำ [51006] 08 1783 8479
รอง ผบก. พ.ต.อ. นพดลภ์ มณีใส [51005] 08 1866 3300
รอง ผบก. พ.ต.อ. พหล เกตุแก้ว [51003] 08 1898 9772
รอง ผบก. [51002]
รอง ผบก. [51004]
นว. (สบ 1) ร.ต.อ.หญิง พนิดำ รัตนเรืองเดช [51010] 08 6864 7331

กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Staff Division, Border Patrol Police Bureau

1279  ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  10400
โทรศัพท์ 0 2278 8000, 0 2279 8250 - 9



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. อ ำพล อมรลักษณ์ปรีชำ [51101] 08 1641 4841
รอง ผกก. พ.ต.ท. อนุศักด์ิ โกษฐ์เพชร [51103] 08 4155 2257
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ประวีณำ กระจ่ำงจิตร [51102] 08 1850 0160
สว.อ ำนวยกำรและธุรกำร พ.ต.ต. อดิศักด์ิ แน่นอุดร [51111] 08 6642 3773
สว.งำนทะเบียนพล พ.ต.ต. อัครพนธ์ เนียมสุวรรณ [51113] 06 1985 2995
สว.งำนพัฒนำก ำลังพล พ.ต.ต. อรรถพล แพสอำด [51112] 08 6402 7586
สว.งำนควำมชอบ พ.ต.ท.หญิง ประวันนำ สิริโชติธนสกุล [51114] 09 1716 8537
สว.งำนประวัติ พ.ต.ท.หญิง เรณู จันทร [51115] 08 1811 7346

General Staff  Sub-division 1 General Staff Division Border Patrol Police Bureau
โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2279 4370

E-mail : fa.1bg.og101@gmail.com

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
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ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. สมชำย สุวจสุวรรณ  [51201] 09 8558 5356
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี แสงสง่ำ  [51202] 09 7135 5369
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีระเดช แก้วมรกต  [51203] 08 4729 3457
สว.อ ำนวยกำรและแผนท่ี พ.ต.ต. เสรี พรหมชำติ  [51205] 08 5471 7805
สว.งำนข่ำวกรองควำมม่ันคง ร.ต.อ. เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข  [51206] 08 7018 3562
สว.งำนข่ำวกรองอำชญำกรรม พ.ต.ท. ศุภพงษ์ ประดับสุข  [51207] 09 7240 7587
สว.งำนต่อต้ำนข่ำวกรอง พ.ต.ท. อภินันท์ พันธ์ุหิม  [51208] 09 1773 7600
สว.งำนรักษำควำมปลอดภัย พ.ต.ต. บัญญัติ จันทร์ทอง  [51209] 08 3192 8335

General Staff  Sub-division 2 General Staff Division Border Patrol Police Bureau
โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2279 8130

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ปฐม อุ่นอบ [51301] 08 1372 1146
รอง ผกก. พ.ต.ท. มำนิต นำโควงศ์ [51302] 06 2961 6615
รอง ผกก. พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ร้ิวไสว [51303] 08 1988 8288
สว.งำนอ ำนวยกำรวิจัยและประเมินผล พ.ต.ต. เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ [51305] 08 9117 8846
สว.งำนนโยบำยและแผน พ.ต.ท.หญิง ชัชฎำกรณ์ ขำวแม้นจันทร์ [51306] 08 1633 8046
สว.งำนควำมม่ันคง พ.ต.ต. เขมณัฏฐ์ ห่อเล [51307] 09 8914 2351
สว.งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย พ.ต.ต. เมธิส น้ ำดอกไม้ [51308] 09 4659 9689

                                

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34 ต่อ 51304, 51312  โทรสำร 0 2278 5733
E-mail : bpp_st03@bpp.go.th

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Staff  Sub-division 3 General Staff Division Border Patrol Police Bureau



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ.หญิง วิธิดำ เจริญวงศ์ 0 2279 4371 [51401] 08 1255 3525
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นธี หงษ์ษำ 0 2619 6538 [51403] 08 4088 1886
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อรัญญำ สุกุลนนท์ [51402] 08 9819 0498
สว.งำนอ ำนวยกำร พ.ต.ท. สมคิด เจตนำ 0 2279 1675 [51405] 08 0524 8886
สว.งำนวิเครำะห์และต้ังค ำของบประมำณ พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ สิทธิมหำทรัพย์ [51406], [51408] 08 1726 8999, 08 1699 7190
สว.งำนบริหำรจัดสรรงบประมำณ พ.ต.ต. ปัญจพล คุ้มภัย [51407], [51413] 08 1943 1659

General Staff  Sub-division 4 General Staff Division Border Patrol Police Bureau
โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2279 1675

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ.หญิง ภคภณ อมกำร [51501] 08 9406 0278
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ชนัญญำ วรอนุวัฒนกุล [51502] 08 9922 2388
รอง ผกก. พ.ต.ท. เทวิล วำสิกศิริ [51506] 08 1771 8918
สว.งำนอ ำนวยกำร ว่ำท่ี พ.ต.ต. มนัสชัย รัตนรักษ์ [51505] 08 1778 5622
สว.งำนพัฒนำและช่วยเหลือประชำชน ว่ำท่ี พ.ต.ต. ปริญญำ สุมณฑำ [51503] 09 5541 3861
สว.งำนมวลชนสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์ พ.ต.ท.หญิง กีรติภรณ์ สิงห์วิเศษ [51513] 08 0509 3299

General Staff  Sub-division 5 General Staff Division Border Patrol Police Bureau
โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2278 4513
E-mail : bpp_st512@hotmail.com, 005bpp@gmail.com

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. จักร์กฤษฎ์ จีระเศรษฐ [51601] 08 9889 5499
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรีธร ถ่ินโท [51602] 08 9792 6880
รอง ผกก. พ.ต.ท. วัลลภ ขุนหม่ืน [51603] 08 1616 1100, 08 1874 4044
สว.งำนคดีปกครองและคดีแพ่ง พ.ต.ท. วัชระ ศรีสว่ำง [51607] 08 9996 3809
สว.งำนอ ำนวยกำรและรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ พ.ต.ต. วัชรพงษ์ ไชยแก้ว [51605] 08 2249 5353
สว.งำนนิติกำร พ.ต.ต. สกลภัทร พุฒตำล [51608] 08 4647 2823
สว.งำนวินัย พ.ต.ต. ยงยุทธ ขุนทองแก้ว [51606] 09 2207 9507

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 6 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Staff  Sub-division 6 General Staff Division Border Patrol Police Bureau

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2278 5259



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. นิตินัย สุขะวิริยะ 0 2278 4505 [51701] 08 1838 2329
รอง ผกก.(1) พ.ต.ท.หญิง กุลชไม  สมิตทันต์ [51702] 08 9084 4662
รอง ผกก.(2) พ.ต.ท.หญิง เสำวณีย์ เรืองสุภำภิชำติ [51703] 08 1869 7372
สว.งำนอ ำนวยกำร พ.ต.ท. อะหลี  เอียดไหน [51705] 08 1328 0042
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณกำรศึกษำ พ.ต.ต. วิณพงศ์ บัวทองค ำวิเศษ [51706] 09 7992 2268
สว.งำนหลักสูตรและประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ต.ท. สมชำย  กำละวงศ์ [51707] 08 9533 1478
สว.งำนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำรพ.ต.ท. สุทธิพันธ์ แสงศรีจันทร์ [51708] 08 1884 2748
สว.งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ว่ำท่ี พ.ต.ต. สุนทร หำญณรงค์ [51709] 08 1895 5769

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 7 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Staff  Sub-division 7 General Staff Division Border Patrol Police Bureau

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2278 4505



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ สกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ.หญิง นันทิกำนต์ สุทัศษำ [51801] 08 9925 6362
รอง ผกก. พ.ต.ท. พัฒนสิทธ์ิ เข็มเงิน [51802] 08 4754 6660
สว. พ.ต.ท. กัลป์ วงศ์มณี [51805] 09 2398 7951
สว. พ.ต.ต. ทัน ทองดี [51807] 08 1494 9897

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34 
General Staff  Sub-division 8 General Staff Division Border Patrol Police Bureau

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 8 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผบก. พล.ต.ต. ยุทธพล แก้วเจริญ 0 2278 5351 [52001] 08 4931 9541

รอง ผบก.  พ.ต.อ. กันตพิชญ์ ฤษตวงศ์วิมำน 0 2278 5014 [52005]  08 5379 3939

รอง ผบก.  พ.ต.อ. ธรรมนูญ ม่ันคง 0 2278 5014 [52004]  08 1818 2137

รอง ผบก.  พ.ต.อ. พงศกร เศรษฐวชิรำ 0 2279 1661 [52003]  09 2427 9797

รอง ผบก. 0 2278 5131 [52002]

นว. (สบ 1)
รับ-ส่ง [52011]

กองบังคับกำรสนับสนุน กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Support Division, Border Patrol Police Bureau

โทรศัพท์กลำง 0 2279 8250 - 9, 0 2279 9520 - 34  โทรสำรกลำง 0 2279 4373



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุลดำ คงสวน 0 2279 2669 [52101] 08 6009 6655
รอง ผกก. พ.ต.ท. สันต์ธร โตไทยะ [52103] 08 1371 8542
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง อัญชิสำ เรืองณรงค์ [52102] 08 3399 4739
สว.งำนอ ำนวยกำรและบริกำร พ.ต.ท. วรกิจ บุญธรรม [52106] 08 9789 2610
สว.งำนสงเครำะห์และมูลนิธิ พ.ต.ต. สุพรรณ พัดไธสง [52105] 08 4328 0058
สว.งำนสวัสดิกำร [52107]
สว.งำนส่งเสริมจริยธรรม พ.ต.ท. ปรีชำ พวงจันทร์ [52108] 08 6273 2863

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 227๑ ๒๗๖๖

ฝ่ำยสนับสนุน 1  กองบังคับกำรสนับสนุน กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Support Sub - Division 1 General Support Division Border Patrol Police

E-mail : supdivision1@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. วชิระ พยำน้อย 0 2279 6408 [52201] 08 1851 7504
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปชำ  อมรสิริพำณิชย์ [52202] 08 5702 3009
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิสิทธ์ิ สัมพัชนี [52203] 08 6294 7327
สว.งำนอ ำนวยกำรและพัสดุส่ือสำร พ.ต.ท.หญิง เฉลยศรี แทนรินทร์ [52205] 08 1267 4390
สว.งำนปฏิบัติกำรส่ือสำร พ.ต.ท. นัชพณ ฤทธ์ิค ำรพ [52206] 08 7519 3539
สว.งำนซ่อมบ ำรุงพัสดุส่ือสำร พ.ต.ต. อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ [52207] 09 1865 6951
สว.งำนฝึกอบรมด้ำนส่ือสำรและสถำนีวิทยุ พ.ต.ท. ถวิล เทียนบุญ [52208] 08 1856 4730

ฝ่ำยสนับสนุน 2  กองบังคับกำรสนับสนุน กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Support Sub - Division 2 General Support Division Border Patrol Police

โทรศัพท์กลำง 0 2279 ๘๒๕0 - ๙, ๐ ๒๒๗๙ ๙๕๒๐ - ๓๓, ๐ ๒๒๗๘ ๘๐๐๐  โทรสำร 0 2279 1674, 0 2279 6292
โทรคมนำคมทหำร 5346001, 5346002  E-mail : bpp_su2@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. สุกิจ หังสนำวิน [52301] 08 7911 8171
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง กนกพรรณ ทองอ่อน [52302] 08 7074 9931
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชำลี ศรีค ำวงศ์ [52303] 09 8194 5325
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุธี พุฒตำล [52304] 08 1628 7046
สว.งำนอ ำนวยกำรและส่งก ำลัง พ.ต.ท. ชำติลักษณ์  ดิเรกวัฒนะ [52305] 08 6296 1108
สว.งำนพลำธิกำร พ.ต.ท. ชัยชนะ ศรีประไหม [52306] 08 9683 1081
สว.งำนสรรพำวุธ พ.ต.ท. สมศักด์ิ เอ่ียมส ำอำงค์ [52308] 08 9055 5822
สว.งำนโยธำธิกำร พ.ต.ต. กำจน์พิพัฒน์ ชำญวุฒิธรรม [52316] 09 4406 6363
สว.งำนยำนพำหนะและขนส่ง พ.ต.ต. เอกภำพ สินพูล [52309] 08 4414 1429

ฝ่ำยสนับสนุน 3  กองบังคับกำรสนับสนุน กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Support Sub - Division 3 General Support Division Border Patrol Police

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2619 6590
E-mail : support731@hotmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ชำตรี สุขศิริ 0 2279 1733 [52401] 08 1344 7162
หน้ำห้อง ผกก. [52415]
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นิธิกำนต์ เปียค ำ [52402] 08 1835 4289
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ ปำนคง [52403] 08 9181 2109
สว.งำนอ ำนวยกำรและเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ พ.ต.ต. จำรุพงษ์ สะอำดย่ิง [52405] 06 2167 9260
สว.งำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ พ.ต.ต.หญิง ณัฏฐณิชำ เพ็งพี [52411] 09 3320 7228
สว.งำนเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และงบกลำง พ.ต.ท.หญิง ศิริณิฐศำนน ปำนเรือนแสน [52407] 09 2251 9648
สว.งำนบัญชี พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ชนะภัย [52408] 08 1866 4569

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2270 1953

ฝ่ำยสนับสนุน 4  กองบังคับกำรสนับสนุน กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Support Sub - Division 4 General Support Division Border Patrol Police

E-mail : bpp-su4@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ.หญิง สุดำพร ปัญญำภิญโญผล 0 2279 2154 [52501] 08 1836 9656
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ลดำวัลย์ ชำติไทย [52503] 08 1441 3732
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ ข ำสอำด [52502] 08 1377 3277
สว.งำนส่งเสริมสุขภำพ [52506]
สว.งำนพยำบำลสนำม พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐำ ศรีบุญ [52507] 08 8584 3498
สว.งำนแพทย์โรงเรียน พ.ต.ท.หญิง ภัทรำนิษฐ์ พิทักษ์สกุลกิตยำ [52508] 08 1929 5765
สว.งำนอ ำนวยกำร พ.ต.ต. อรรถพล จินตำคม [52505] 09 2071 1974

ฝ่ำยสนับสนุน 5  กองบังคับกำรสนับสนุน กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
General Support Sub - Division 5 General Support Division Border Patrol Police

โทรศัพท์กลำง 0 2279 9520 - 34  โทรสำร 0 2279 2154
E-mail : nursebpp@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก. พล.ต.ต. พันธ์ุพงษ์ สุขศิริมัช 0 2278 5136 [70001] 08 9814 0134
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กุลัตถ์นำม 0 2279 4375 [70003] 08 6264 0111
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธนพล โอบอ้อม 0 2278 4127 [70004] 08 1617 2223
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันชนะ ธรรมเสมำ 0 2279 4376 [70002] 08 1984 1392
นว. (สบ 1) ร.ต.อ.หญิง คนึงนิตย์ นำคทอง 0 2279 9520-34 [70010] 09 4621 5954
สนง. 0 2279 9520-34 [70009]
ผกก. พ.ต.อ. สมศักด์ิ สีบุญเรือง 0 2278 5373 [70051] 08 4708 1161
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สวยสม บุญโนนแต้  0 2279 9520 [70053] 08 1319 0905
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง มำณ์นิจก์ ถนอมนวล 0 2279 9520 [70052] 08 0507 3330
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและสวัสดิกำร พ.ต.ต. สำยชล ตุงคะศิริ 0 2279 9520 [70055] 08 9040 9704
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ท. โสตถิ พรหมณี 0 2279 9520 [70056] 08 5164 2727
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล 0 2279 9520 [70057] 09 0909 6959
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง 0 2279 9520 [70058]
กลุ่มงำนนิติกำรและวินัย ร.ต.อ. อุเทน โพธ์ิสร้อย 0 2279 9520 [70059] 08 1819 8391
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 0 2279 9520 [70061]
รับ-ส่ง 0 2279 9520 [70011]

กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Special Training Division, Border Patrol Police Bureau 
1279  ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  10400

โทรศัพท์กลำง 0 - 2279 - 9520 - 34  โทรสำร 0 - 2278 - 5266
Website : www.bpp.go.th/bpp_tr   E-mail : bpp_tr@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. ว่ำท่ี พ.ต.อ. ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ 0 3250 8029 [71001] 09 9535 2945
รอง ผกก. พ.ต.ท. อดุลย์ สิริสิทธินันท์ 0 3250 8034 [71002] 08 5721 4848
รอง ผกก. พ.ต.ท. ยงศักด์ิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 0 3250 8035 [71003] 08 1542 4260
หน้ำห้อง ผกก. ร.ต.ท. ปัญญำ ไชยชำญพันธ์ 0 3250 8399 [71004] 08 9502 4339
รรท.สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและวินัย ร.ต.ท. เกรียงไกร มะลิทอง [71014] 09 5184 4997
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ต. ประวิน คุรุเสถียร 0 3250 8027 [71015] 08 1856 2415
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. ภคิน ภัทรฐิติดิลก [71016] 09 2642 5499
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ต.หญิง มยุรี วงศ์รักษำ 0 3250 8030 [71036] 08 1986 8460
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ แต้มจันทร์ [71031] 08 1880 9646
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. ปัญญำ ว่องไว [71032] 08 1759 3010
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. เชิดชัย หน่อทอง [71033] 09 2935 3256
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. อนุชิต เพ็ญสดใส [71034] 08 9996 7318
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. ณัชพล ช้ำงแก้ว [71035] 08 0137 7778
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. พยุงศักด์ิ เจริญสุข [71017] 08 9826 8211

กองก ำกับกำร 1  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 1 Special Training Division
1281  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120

โทรศัพท์กลำง 0 - 3250 - 8026  โทรสำร 0 - 3250 - 8032
Website : www.praramhog.com   E-mail : bpp_tr1@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. ว่ำท่ี พ.ต.อ. ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์ [72001] 08-1878-4404
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ ำนำจ หำญไฟฟ้ำ [72002] 08-7820-7308
รอง ผกก. พ.ต.ท. วิบูลย์ อุ่นนันกำศ [72003] 08-1785-2507
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและสวัสดิกำร พ.ต.ท.หญิง เยำวลักษณ์ พรหมดี [72006] 08-5128-1119
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ท. อำทร ท้ำวศรีบุญเรือง [72004] 08-1826-5534
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท.หญิง บุญศรี หอมเหมือน [72005,72022] 08-1948-8979
รรท.สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง ร.ต.อ.หญิง วรณัน อนุรักษ์ลำภวงศ์ [72024] 08-1982-6085
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ธีรพล ภู่เนติ [72042,72044] 08-1762-4266
ผบ.ร้อย 2 [72036]
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ละมุล [72040] 08-4858-0831
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ต. พงษ์อ ำนำจ สมศรี [72039] 08-9024-8895
ผบ.ร้อย 5 ร.ต.อ. ชอบ เอ่ียมสอำด [72037] 08-6171-4313
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. ประธำน แจ้งสว่ำง [72030] 08-0641-0470

Website : www.bpptr2.go.th   E-mail : bpp_tr2@bpp.go.th

กองก ำกับกำร 2  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 2 Special Training Division
ค่ำยพระยำสุรสีห์  เลขท่ี 180  ต ำบลวังเย็น   อ ำเภอแปลงยำว  จังหวัดฉะเชิงเทรำ  24190

โทรศัพท์กลำง 0 - 3858 - 911๔,๕   โทรสำร 0 - 3858 - 9118



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. วิศำลพงศ์ สร้อยกุลบดี 0-4531-1687 08-9939-2945
รอง ผกก. พ.ต.ท. ค ำรณ ถีสูงเนิน 0-4531-1687 09-3525-2883
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประสพโชค จันทรำเรืองฤทธ์ิ 0-4531-1687 09-8552-5885
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. โชค เมินธนู 0-4531-1687 08-1898-9352
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ต. สมชำย หลีวิจิตร 0-4531-1687 08-9976-1923
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ต. นฤบดินทร์ สินทรำนพ 0-4531-1687 08-8563-8214
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง ธีระรัตน์ ทองกระจ่ำง 0-4531-1687 09-1470-8605
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ต่อศักด์ิ ธงชัย 0-4531-1687 08-3366-3268
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ต. จ ำลอง ก ำมะหย่ี 0-4531-1687 08-1265-9829
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ บุญประสม 0-4531-1687 08-1725-9768
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. สุวิทย์ บัวถำ 0-4531-1687 09-2935-5921
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. เกษม เริญตะขิล 0-4531-1687 08-1111-5146
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. ประจวบ ประเสริฐแก้ว 0-4531-1687 09-4542-1108

กองก ำกับกำร 3  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 3 Special Training Division
ค่ำยพระยอดเมืองขวำง  1019  หมู่ 10  ถนนแจ้งสนิท  ต ำบลแจระแม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000 

โทรศัพท์กลำง 0 - 4531 - 1687  โทรสำร 0 - 4531 - 1687
Website : www.bpptr3.go.th  E-mail : bpp_tr3@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. [74001]
รอง ผกก. พ.ต.ท. นพรัตน์  กองเมืองปัก [74002] 08-1066-6373
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิโรจน์  โลกนิยม [74003] 08-5905-8046
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. รณวัน   ป่ินทอง [74011] 08-8101-8382
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ท. กฤตพล  ศิริภูธร [74012] 08-6255-5915
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท.หญิง ยุพำพักตร์  สำยสุทธิ [74013] 08-1369-0300
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง ลัดดำ   ฟิลลิปส์ [74014] 08-3358-5351
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. วิชิต  เครือจันทร์ [74021] 08-5450-3305
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ท. ประยุทธ  จุ้มอังวะ [74022] 08-1954-8395
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. บรรหำร   กองพิมพ์ [74023] 08-9276-7684
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. ค ำสอน  ค ำจันวงษำ [74024] 08-7223-1384
ผบ.ร้อย 5 ว่ำท่ี พ.ต.ต. ด ำรงค์รักษ์ อินจันทร์ [74025] 08-7209-5715
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. เวชชำ  จันทร์ศรี [74020] 08-0480-4866

กองก ำกับกำร  4  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 4 Special Traning Division 
 ค่ำยเสนีย์รณยุทธ  เลขท่ี ๑๘๗  หมู่ ๔  ถนนนิตโย  ต ำบลหนองบัว  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธำนี  41000 

โทรศัพท์กลำง 0 - 4222 - 2202  โทรสำร 0 - 4224 - 8819
Website : www.bpptr4.org  E-mail : bpp_tr4@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. อุดม อินอยู่ 0-5304-6611 08-9633-4665
รอง ผกก. พ.ต.ท. บงกำร เจริญสุข 0-5304-6612 08-1504-4973
รอง ผกก. พ.ต.ท. ช ำนำญโรจน์ สมศักด์ิหิรัญ 0-5304-6613 08-1531-8667
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. สุวัฒน์ โล่ห์จิรกำญจนกุล 0-5304-6614 08-1746-7999
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ท. บุญมี เข้มแข็งบุญ 0-5304-6615 06-3269-5434
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ต. ขจรพล เดชมี 0-5304-6616 08-7186-0780
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง 0-5304-6617
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ชินวัฒน์ อำรินทร์ 0-5304-6623 08-9845-1121
ผบ.ร้อย 2 0-5304-6618
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ต. นรินทร์ เกิดสังข์ 0-5304-6619 09-3729-6661
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ต. วัฒนะ ศักด์ิเศรษฐ 0-5304-6625 08-2285-9547
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ต. ไพโรจน์ เร่งมีศรีสุข 0-5304-6622 08-9591-7060
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. อนันต์ ญำณไพศำล 0-5304-6621 08-4047-0123

Website : www.bpptr5.go.th   E-mail : bpp_tr5@bpp.go.th

กองก ำกับกำร  5  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 5 Special Traning Division 
ค่ำยนเรศวรมหำรำช  เลขท่ี 231 หมู่ 11  ต ำบลอินทขิล  อ ำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  50150

โทรศัพท์กลำง 0 - 5304 - 6620  โทรศัพท์มหำดไทย - โทรสำร 0 - 5304 - 6620



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. นพเก้ำ โกกิละวำที 0-5594-5090 08-6445-1763
รอง ผกก.

รอง ผกก. พ.ต.ท. ชัยวรุตม์ พร้อมญำติ 08-6291-9091
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. ด ำรง สุขเชย 08-9568-7547
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ท. ประพัฒน์ สุริยะมล 08-4486-6592
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. สมศักด์ิ รัชตวัชรำงกูร 08-1705-3804
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ต.หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ 08-9460-6997
ผบ.ร้อย 1 พ.ต.ท. ประวัติ นำคเมือง 08-1562-6951
ผบ.ร้อย 2 พ.ต.ต. ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์ 08-6288-6716
ผบ.ร้อย 3 พ.ต.ท. จตุรงค์ ยมมะลิวรวงค์ 08-9599-8985
ผบ.ร้อย 4 พ.ต.ท. สมจิตร เขียนน้อย 08-7195-3263
ผบ.ร้อย 5 พ.ต.ท. ขวัญเมือง คุ้งวำรี 08-9461-0506
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด

กองก ำกับกำร 6  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Sub-Division 6 Special Traning Division
147  หมู่ 4  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต ำบลเมืองเก่ำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64210 

โทรศัพท์กลำง 0 - 5594 - 5090  โทรสำร 0 - 5594 - 5096
Website : www.bpptr6train.com   E-mail : bpp_tr6@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ.                วชิระ พำนิชกำร [77001] 08-1446-3505
รอง ผกก. พ.ต.ท.    กิตติกำนต์ กัปปิยบุตร [77002] 09-6365-4659
รอง ผกก. พ.ต.ท.             ถวัลย์ พัฒนเจริญ [77003] 08-9567-3638
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท.หญิง  ประไพ ทองนุช 08-9055-2629
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ท.           อดิศักด์ิ ใจดี 08-9689-8208
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท.           บรรพต สุดยอด 08-9510-7730
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง วิภำ เก่งปำนสิงห์ 08-9504-3003
ผบ.ร้อย  1 พ.ต.ท.              สุชำติ ศรีหิรัญ 08-9825-1379
ผบ.ร้อย  2 พ.ต.ต.              ทรงกลด ก้ิมเฉ้ียง 08-9036-5371
ผบ.ร้อย  3 พ.ต.ต.           ชำยวุธ ชำยโอฬำร 09-2319-4359
ผบ.ร้อย  4 พ.ต.ต. ไพโรจน์ พันธ์พงศ์ 09-8450-8118
ผบ.ร้อย  5

กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด

กองก ำกับกำร 7  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 7 Special Traning Division BPP
ค่ำยศรียำนนท์   ต ำบลบำงเก่ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  76121
โทรศัพท์กลำง 0 - 3250 - 3041 - 2  โทรสำร 0 - 3250 - 3041

Website : www.bpptr7.go.th   E-mail : bpp_tr7@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ชัยณรงค์  สุตสม 0-7577-3301 [78011] 06-1642-8285
รอง ผกก. พ.ต.ท. โกเศรธฐ์ สำอุ 0-7577-3301 [78012] 08-3549-6065
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรรณะ บุญชัย 0-7577-3301 [78013] 08-9724-6329
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. วิโรจน์ จันทนำ 0-7577-3301 [78014] 08-9879-0855
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร 0-7577-3301 [78015]
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. บุญเลิศ ธำนีรัตน์ 0-7577-3301 [78016] 06-3080-3738
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง วิภำ องค์สวัสด์ิ 0-7577-3301 [78017] 08-1082-2557
ผบ.ร้อย  1 พ.ต.ท. วิทยำ สุวรรณมณี 0-7577-3301 [78031] 08-1963-6485
ผบ.ร้อย  2 พ.ต.ท. ยุทธนันต์ ขันโสม 0-7577-3301 [78032] 09-1823-0554
ผบ.ร้อย  3 พ.ต.ต. กัณฑ์พัฒน์ ชัยชนะ 0-7577-3301 [78033] 08-9905-6599
ผบ.ร้อย  4 พ.ต.ต. สงบ ศรีประดิษฐ์ 0-7577-3301 [78034] 08-9872-5856
ผบ.ร้อย  5 พ.ต.ต. อำคม โพธ์ิอ่อง 0-7577-3301 [78035] 08-5473-8265
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.ท. จุตินันท์ วรรณสถิตย์ 0-7577-3301 [78036] 08-1092-7271

Website : www.bpptr8.go.th   E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th

กองก ำกับกำร 8  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 8 Special Traning Division 
43/1 หมู่ 7  ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมรำช  ต ำบลถ้ ำใหญ่  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  80110

โทรศัพท์กลำง 0 - 7577 - 3301,๐ - ๗๕๗๗ - ๓๒๙๗   โทรสำร 0 - 7577 - 3296



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ผกก. พ.ต.อ. กิตติณัฐ์ ทุมเพชร 0-7429-2188 08-1802-5496
รอง ผกก. พ.ต.ท. บูรหัน ตำนีเห็ง 0-7429-2226 08-1896-4831
รอง ผกก. พ.ต.ท. อ ำนวย ชูสงค์ 0-7429-2226 09-3584-8617
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. นพพันธ์ สุขศรีเจริญวงศ์ 0-7429-2225 08-1478-7368
สว.งำนกำรฝึกและวิชำกำร พ.ต.ต. วิเชียร   ขำวสังข์ 0-7429-2226 08-1728-9404
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ต. กิติศักด์ิ   มูสิก 0-7429-2225 08-6286-6908
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์   สุขศรีเจริญวงศ์ 0-7429-2223 08-6599-8799
ผบ.ร้อย  1 พ.ต.ต. สัมพันธ์ มรกต 0-7429-2225 08-1370-7606
ผบ.ร้อย  2 พ.ต.ต. สมหวัง ย้อยพลแสน 0-7429-2225 08-1748-2485
ผบ.ร้อย  3 พ.ต.ท. ปรำโมทย์   เทพทวี 0-7429-2225 08-9658-4929
ผบ.ร้อย  4 พ.ต.ท. สุนันท์   ไชยศรี 0-7429-2225 08-6742-6363
ผบ.ร้อย  5 พ.ต.ต. ไพโรจน์   วินิตกฤษฎำ 0-7429-2225 08-9566-2450
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. อุดม   แก้วชูเสน 0-7429-2146 08-4691-4104

กองก ำกับกำร 9  กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Sub-Division 9 Special Traning Division
ค่ำยท่ำนมุก  เลขท่ี 93  หมู่ 5  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลเขำมีเกียรติ  อ ำเภอสะเดำ  จังหวัดสงขลำ  90170

โทรศัพท์กลำง 0 - 7429 - 2225  โทรสำร 0 - 7429 - 2227, 0 - 7429 - 2228
Website : www.bpp_tr9.com   E-mail : bpp_tr9@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ยุทธนำ กิจพ่วงสุวรรณ 0-3270-6030 [71901] 08-9836-0908
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง นันทวัน เพ้ียนภักตร์ [71902] 08-9893-4485
สว.งำนอ ำนวยกำร พ.ต.ท. ส ำรำญ มำโชค 0-3240-6232 [71903] 08-1989-7500
สว.งำนฝึกอบรม พ.ต.ท. ไสว คีรี 0-3270-6032 [71904] 08-6001-3330
สว.งำนสัตวบำล พ.ต.ท. นิธินันท์ นำคบุรี 0-3270-6031 [71905] 08-1904-6864
สว.งำนวิจัยพัฒนำ 0-3270-6029 [71906]

โทรศัพท์กลำง 0 - 3240 - 6147   โทรสำร 0 - 3240 - 6147  
Website : www.bpptrd.go.th   E-mail : trd_bpp@hotmail.com

ศูนย์ฝึกสุนัขต ำรวจกองบังคับกำรฝึกพิเศษกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   Police k-9 training centet special training division
1283  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก. พล.ต.ต. ทัศนำ แสงงำม [81001] 08-1857-4260
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธ์ิ [81002] 08-9913-3999

รอง ผบก. พ.ต.อ. อรินทร เดชำธรอมร [81003] 08-1493-7946
รอง ผบก. พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ อินทชำติ [81004] 09-3190-8989
นว. (สบ 1) 0-3244-2357 [81005]
สง.ผบก. [81107]
ผกก. พ.ต.อ. พีระศักด์ิ กลีบจันทร์ [81201] 08-9135-5889
รอง ผกก. พ.ต.ท. รณรงค์ เช้ือนำค [81006] 08-1743-4019
รอง ผกก. พ.ต.ท. พนม เพ็ชรมีค่ำ [81203] 09-4581-0428
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและสวัสดิกำร พ.ต.ท. ธีรศักด์ิ ศรีรำยชยำ [81210] 08-6292-8007
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ต. สุทิน ขำวเรือง [81221] 08-6312-0878
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. ประชำ วังคีรี [81230] 08-9271-8777
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. สมบูรณ์ ปิดสำยะ [81240] 08-1995-2506
สว.งำนกิจกำรพลเรือน พ.ต.ท. ชูศักด์ิ วิมล [81250] 08-6291-0546
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ต.หญิง อุไร วงษ์ลำ [81260] 08-1995-8058
ผบ.ร้อย สสน. พ.ต.ท. ศุภพล อำรีย์ [81270] 08-1858-6003

กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Airborne Support Division, Border Patrol Police
ค่ำยนเรศวร  เลขท่ี 1280  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์กลำง 0๓๒ - ๔๔๒๓๕๕ - ๖  โทรสำร ๐๓๒ - ๔๔๒๔๕๘
Website : www.bppparu.go.th   E-mail : paru@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. เสวัจ พิชิตภัย [81101] 08-1572-4838
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิพัฒน์ นุฤทธ์ิมนตรี [81100] 08-9699-8700
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุชำติ มำกก ำเหนิด [81100] 08-1802-8121
รอง ผกก. พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ลดขุนทด [81100] 09-9459-0055
สว. (อก.) พ.ต.ต. ถนอมศักด์ิ บุญรอด [81100] 08-7968-4898
ผบ.ร้อย รบพิเศษท่ี 1 พ.ต.ต. สุวิทย์ มณีวงษ์ [81100] 09-1776-5477
ผบ.ร้อย รบพิเศษท่ี 2 พ.ต.ต. สุ่น อ้นพันธ์ [81100] 08-9257-1118
ผบ.ร้อย รบพิเศษท่ี 3 พ.ต.ท. เดชฤทธ์ิ สถิตรโชติ [81100] 08-1846-4505
ผบ.ร้อย รบพิเศษท่ี 4 พ.ต.ท. วรวิเชียร คงสม [81100] 08-8176-8858
ผบ.ร้อย ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ พ.ต.ต. อ ำนวย ตะเภำทอง [81100] 08-7152-1939
ผบ.ร้อย อำวุธ พ.ต.ท. อภินันท์ศักด์ิ ธำตุไพบูลย์ [81100] 08-5465-2258

ค่ำยนเรศวร  เลขท่ี 1280  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐
กองก ำกับกำร ๑ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Sub-Division 1 Airborne Support Division

โทรศัพท์กลำง 0๓๒ - ๔๔๒๓๕๕ - ๖  โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๔๒๔๗๕  โทรสำร ๐๓๒ - ๔๔๒๔๕๘
Website : www.bppparu.go.th   E-mail : Support_paru1@hotmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ไกรวรรณ ประชุมพันธ์ [20] 08-2267-5779
รอง ผกก. [22]
รอง ผกก. พ.ต.ท. ป่ินเพชร ช่อคง [21] 08-9299-0383
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุชำติ บุปปำจันโท 09-9534-1658
สว. (อก.) พ.ต.ต. สมฤกษ์ ทองมี 08-4840-6384
ผบ.ร้อย กิจกำรพิเศษท่ี 1 พ.ต.ท. วิชัย หำญเลิศ [11] 08-6245-8099
ผบ.ร้อย กิจกำรพิเศษท่ี 2 ร.ต.อ. ปถมชัย ผกำแก้ว 08-9806-2492
ผบ.ร้อย กิจกำรพิเศษท่ี 3 พ.ต.ท. เอกภพ กมลสัจจะ [11] 08-7899-4459
ผบ.ร้อย กิจกำรพิเศษท่ี 4 พ.ต.ท. พลวัฒน์ พลอยพิมล [11] 08-1008-7427

กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Sub-Division 2 Airborne Support Division
ค่ำยนเรศวร  เลขท่ี 2/112  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลหัวหิน  อ ำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๑๐

โทรศัพท์กลำง 0๓๒ - ๕๑๑๒๑๘  โทรสำร ๐๓๒ - ๕๑๑๒๑๘ ต่อ ๑๖
Website : www.bppparu.go.th   E-mail : parusw2@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ชำตรี มีรสสม [81300] 08-1857-7302
รอง ผกก. พ.ต.ท. อินทรัตน์ ปัญญำ [81300] 08-1874-7222
รอง ผกก. พ.ต.ท. สิทธิสุนทร สุนทรโชติ [81300] 08-1902-8122
รอง ผกก. พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ลำสุทธิ 08-5381-0099
สว.งำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด พ.ต.ท. ชูพันธ์ จันทะเมนชัย [81338] 08-1737-9085
สว. (อก.) พ.ต.ต. อดุลย์ คงไข่ศรี [81300] 08-9551-2260
ผบ.ร้อย ปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 1 พ.ต.ท. เจษฎำ ชุมพล 06-2692-5596
ผบ.ร้อย ปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 2 พ.ต.ท. อนุรักษ์ ไชยสิทธิ 09-4787-4701
ผบ.ร้อย ปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 3 พ.ต.ต. จิตพงษ์ ภู่บัวเผ่ือน [81335] 08-0113-0962
ผบ.ร้อย กู้ชีพ พ.ต.ต. วีรวัฒน์ เจริญศิลป์ [81334] 08-1138-1762

กองก ำกับกำร 3 กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Sub-Division 3 Airborne Support Division
ค่ำยนเรศวร  เลขท่ี 1280  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์กลำง 0๓๒ - ๔๔๒๓๕๕ - ๖  โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๔๒390  โทรสำร ๐๓๒ - ๔๔๒๔๕๘

Website : www.bppparu.go.th   E-mail : paru3bpp@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ประจวบ พินิจสกุล [81401] 08-1477-0364
รอง ผกก. พ.ต.ท. สวัสด์ิ บุญม่ัน [81403] 08-1940-6175
รอง ผกก. พ.ต.ท. รังสรรค์ เนตรเก้ือกิจ [81402] 08-1291-1342
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรนำรี ศรพรมมำส [81404] 08-1941-3224
สว. (อก.) พ.ต.ต. ธำดำ มำนิตย์ [81400] 08-1898-4103
สว. (วจพ.) ร.ต.อ. ศุพล พรมภักดี [81405] 09-3640-0434
ผบ.ร้อย ฝึกรบพิเศษ พ.ต.ท. อนุชำ อุดมเกษตรรัตน์ [81407] 08-4917-5077
ผบ.ร้อย ฝึกอำวุธยุทธวิธี พ.ต.ท. เชำวลิต บุญเพ็ง [81406] 08-1986-7678
ผบ.ร้อย ฝึกส่งก ำลังบ ำรุงทำงอำกำศ พ.ต.ท. รชต เรียงอิศรำง 0-3250-8115 08-1929-0904

โทรศัพท์กลำง 0๓๒ - ๔๔๒๓๕๕ - ๖  โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๔๒546  โทรสำร ๐๓๒ - ๔๔๒๔๕๘

กองก ำกับกำร 4 กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Sub-Division 4 Airborne Support Division
ค่ำยนเรศวร  เลขท่ี 1280  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐

Website : www.bppparu.go.th   E-mail : paru840@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. สมชำย ศรีสรยุทธ์ [81501] 08-1898-9342
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง พธู วุฑฒวิภำต [81501] 06-2395-1495
รอง ผกก. พ.ต.ท. พีระศักด์ิ เครือสุวรรณ [81501] 08-2486-3983
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศุภดล วงศ์ชีวะ [81501] 08-1899-2851
รอง ผกก. พ.ต.ท. ประพันธ์ มิตรเฉลียว [81501] 08-8141-5565
สว. พ.ต.ท. สมรัฐ อำวรณ์ [81501] 08-9952-7322
สว. พ.ต.ท. ปัญญำชโย อุนำสิงห์ [81501] 08-8896-5908
สว. พ.ต.ท. สุริยันห์ หำญจริง [81501] 08-3568-0516
สว. พ.ต.ต. วิโรจน์ ชอบเอียด [81501] 08-9975-1565
สว. พ.ต.ต. สมบัติ สัมฤทธ์ิ [81501] 08-2826-7425
สว. พ.ต.ต. สุรศักด์ิ บุญรอด [81501] 09-2656-2998
สว. พ.ต.ต. ด ำรงชำติ ช่ำงปลูก [81501] 08-1198-0980
สว. พ.ต.ต. สมพงษ์ สินสมุทรไทย [81501] 08-5266-4969
สว. [81501]
สว. พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ซุ้นห้ัว [81501] 08-1969-2341
สว. พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ จันทะเอียด [81501] 06-1193-0244
สว. พ.ต.ต. ทวี จุลนิล [81501] 08-2245-8136
สว. พ.ต.ท. ไพโรจน์ เขียวนรภัย [81501] 08-5951-2377
สว. ร.ต.อ. พุฑฒินันท์ สุวรรณ [81501] 08-5682-9547
สว. ร.ต.อ. ฤทธิไกร เหมทำนนท์ [81501] 08-0658-8804

กองก ำกับกำร 5 กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  Sub-Division 5 Airborne Support Division
ค่ำยนเรศวร  เลขท่ี 1280  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลชะอ ำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์กลำง 0๓๒ - ๔๔๒๓๕๕ - ๖  โทรศัพท์ ๐๓๒ - 406202  โทรสำร ๐๓๒ - ๔๔๒๔๕๘

Website : www.bppparu.go.th   E-mail : paru5bpp.gongha@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
รอง ผบก.   พ.ต.อ.  นพพล ชำติวงศ์ 0 3259 3252 08 1888 9796
ผกก. พ.ต.อ. นพคุณ บ ำรุงพงษ์ 0 3259 3252 09 2453 9535
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงศ์พัชร นิคมภักดี 0 3259 3252 08 4827 0000
สว.งำนศึกษำทดลองและขยำยผล พ.ต.ท. ชำญ รำมัญอุดม 0 3259 3252 08 9551 8827
สว.งำนสนับสนุน พ.ต.ท.หญิง ชญำกำนท์ พงษ์เพชร 0 3259 3252 08 5186 5668
สว.งำนอ ำนวยกำร พ.ต.ท.หญิง นิภำพร วิลำศรี 0 3259 3252 08 6333 4508
สว.งำนพัฒนำพ้ืนท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พ.ต.ต. ปริญญำ จันทะบุรี 0 3259 3252 09 5553 2778

ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   General  Staff  of  Royal  Development  Projects
เลขท่ี 77 หมู่ 7  ถนนบำยพำส  ต ำบลสำมพระยำ  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์กลำง 0 3259 3252  โทรสำร 0 3259 3252
Website : www.huaysaicenter.org   E-mail : bpp_dev@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก. พล.ต.ต. พงศ์ศักด์ิ ล้ิมเฉลิมฉัตร 801 09-7998-0514
รอง ผบก.(1) 802
รอง ผบก.(2) 803
รอง ผบก.(3) พ.ต.อ. เรืองศักด์ิ อยู่เม่ียง 804 08-1948-4193
รอง ผบก.(4) พ.ต.อ. ประกอบ พลเตชำ 805 08-9938-7736
รอง ผบก.(5) พ.ต.อ. สิงหนำท สีกำแก้ว 08-1891-9301
นว.(สบ 1) ร.ต.อ.หญิง ทิพย์นัชชำ เกิดศำสตร์ 09-2427-8882
ผกก.ฝอ. พ.ต.อ. อมร ผ่องสมรูป 0-2192-2400 08-7448-4595
รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสำนพันธ์ 0-2192-2400 08-7515-5628
รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิง นริศรำ พลีธัญวงศ์ 0-2192-2400 08-9500-8284
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและสวัสดิกำร ร.ต.อ. สุรินทร์ อุปมัยรัตน์ 10020 08-9296-6068
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. พิเชฐ พูนชู 201 08-1658-4056
สว.งำนแผนและงบประมำณ พ.ต.ท. ณัฐฑกร มังคลำกุล 303 08-1583-7251
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง ร.ต.อ. ค ำแหง แก้วแกมทอง 402 08-1910-1191
สว.งำนกิจกำรพลเรือน พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ ดีนุ่ม 502 08-9000-1125
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ต.หญิง สุดแสน แดงดี 602 08-1750-4632
ผบ.ร้อย(สบ.๒) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1 พ.ต.ต. วรพงศ์ พรัมรัตนพงศ์ 08-9888-2252

กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 1 BORDER PATROL POLICE REGION 1 
61  หมู่ 6  ถนนเลียบคลองห้ำ  ต ำบลคลองห้ำ  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท์กลำง 0 2192 2401 - 5   โทรสำร 0 2192 2408 - 9
Website : www.bpp1.go.th  E-mail : www.po1@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ประพฤติ วงศ์พุฒิ 0-3938-9166 [11001] 08-1992-5119
รอง ผกก. พ.ต.ท. คัคคพงษ์ พิมพ์เสน [11002] 06-2465-1501
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิเพก วิเศษดี [11003] 08-6138-1115
รอง ผกก. พ.ต.ท. อำทร วงศ์ใจเก้ือ [11004] 09-2275-5051
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. วุฒิพงษ์ เข่งทรัพย์ [11011] 08-7130-1028
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. นที ศรีสุข [11025] 08-9247-4343
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. มนัส ท้ำวสำลี [11023] 08-2122-4579
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. สมเดช สินศิริ 0-3938-9641 [11038] 09-6653-5545
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง สุวรรณำ แก้วแกมกำญจน์ 0-3938-9165 [11047] 08-1940-1397
ผบ.ร้อย ตชด.111 พ.ต.ท. ทรงภพ ขำวผ่อง [11035] 09-8353-9553
ผบ.ร้อย ตชด.112 พ.ต.ต. บรรยง ประเสริฐศรี [11021] 08-7136-2819
ผบ.ร้อย ตชด.113 พ.ต.ต. นรงศักด์ิ สุขสมบัติ [11030] 08-9000-4742
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 114  ต.ปะตง  อ.สอยดำว  จว.จันทบุรี  22180  โทรศัพท์ 0-3938-5101  โทรสำร 0-3938-5101 
ผบ.ร้อย ตชด.114 พ.ต.ท. สุวศิลป์ โลตุฤทธ์ิ 0-3938-5101 08-9845-1448
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 115  ต.โป่งเก่ำ  อ.โป่งน้ ำร้อน  จว.จันทบุรี  22140  โทรศัพท์ 0-3938-7245  โทรสำร 0-3938-7245  
ผบ.ร้อย ตชด.115 พ.ต.ท. พิรกิตต์ิ รัตนดำรำโชค 0-3938-7267 08-1489-3651
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 116  ต.บ่อพลอย  อ.บ่อไร่  จ.ตรำด  23140  โทรศัพท์ 0-3959-1456  โทรสำร 0-3959-1456 
ผบ.ร้อย ตชด.116 พ.ต.ต. ชวลิต ค ำต้ือ 0-3959-1456 08-4434-6161
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 117  ต.เนินทรำย  อ.เมือง  จว.ตรำด  23000  โทรศัพท์ 0-3967-1467  โทรสำร 0-3967-1467
ผบ.ร้อย ตชด.117 พ.ต.ท. ปกรณ์ บุษผำคร 0-3938-7267 08-1862-1963

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๑๑  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION 1๑ 
๒๕๐  หมู่ ๑  ต ำบลมะขำม  อ ำเภอมะขำม  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๕๐

โทรศัพท์กลำง ๐๓๙ - ๓๘๙๐๑๕ - ๖  
Website : www.bpp11.go.th   E-mail : bpp11.@go.th., bpp11commo@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ฐำปนนท์ หน่องพงษ์ 0-3723-1012 [120] 09-4078-5565
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศักด์ิศิริ    เข็มขำว  [121] 09-1108-1900
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปำริชำติ   บรรจงปรุ  [123] 08-1863-8589
รอง ผกก. พ.ต.ท. เอกภณ      ดำวไธสง  [122] 09-7989-3569
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. เรืองยศ     สีดำชมภู  [125] 08-1385-0977
สว.งำนกำรข่ำว ว่ำท่ี พ.ต.ต. อำคม กำรบรรจง  [127] 08-2652-9564
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ต. ชนวีร์ เก้ือพันธ์ุ  [129] 08-7284-7269
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง ว่ำท่ี พ.ต.ต. สมชำย พิมพ์เกำะ  [131] 09-3498-9611
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง ชัชชลัยย์   ด้วงเอียด  [134] 08-1540-1548
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ สุดหอม  [133] 09-1173-8519
ผบ.ร้อย ตชด.121 พ.ต.ท. ไพรชยันต์   เธียรวรรณ์  [135] 08-9068-1035
ผบ.ร้อย ตชด.122 พ.ต.ท. สวัสด์ิ     ค ำภิรำนนท์  [142] 09-3462-5445
ผบ.ร้อย ตชด.123 พ.ต.ต. วรพล       บริบูรณ์  [145] 08-7299-9409
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 124  ต.ตำพระยำ  อ.ตำพระยำ  จว.สระแก้ว  27180  โทรศัพท์ 0-3726-9069 
ผบ.ร้อย ตชด.124 พ.ต.ท. ชัชชัย กอศิริวลำนนท์ 0-3726-9069 09-0396-0799
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 125  ต.ตำพระยำ  อ.ตำพระยำ  จว.สระแก้ว  27180  โทรศัพท์ 0-3724-3566
ผบ.ร้อย ตชด. 125 พ.ต.ท. นิรุตต์ิ       หล่ิมวิรัช 0-3724-3566 08-1659-4943
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 126  ต.บ้ำนใหม่หนองไทร  อ.อรัญประเทศ  จว.สระแก้ว  27210  โทรศัพท์ 0-3723-3182 
ผบ.ร้อย ตชด.126 พ.ต.ท. พรชัย       แช่มช้อย 0-3723-3182 08-9865-6797
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 127  ต.คลองหินปูน  อ.วังน้ ำเย็น  จว.สระแก้ว  27210  โทรศัพท์ 0-3725-2318  
ผบ.ร้อย ตชด. 127 พ.ต.ต. คณิศร์ ผิวขำว 0-3725-2318 08-3376-0044

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๑2  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION 12 
๒๐๔  หมู่ ๔  ถนนวิถี  ต ำบลบ้ำนใหม่หนองไทร  อ ำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ๒๗๑๒๐

โทรศัพท์กลำง ๐๓๗ - ๒๓๑๐๑๒  โทรสำร ๐๓๗ - ๒๓๑๐๑๒ ต่อ ๙๕๖
Website : www.bpp1๒.org   E-mail : bpp12@bpp.go.th.



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. เชน ทรงเดช 0-3457-9357 [13001] 08-1252-4334
รอง ผกก.(๑) พ.ต.ท. สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์ [13002] 09-3085-6743
รอง ผกก.(๒) พ.ต.ท. ณรงค์ ทำประดิษฐ [13003] 08-1733-3484
รอง ผกก.(๓) พ.ต.ท. อภิรัตน์ เป่ียมพูล [13004] 08-5132-5656
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. ณรงค์ สันทัด [13011] 08-1942-1191
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. ประยงค์ มูลก ำบิล [13012] 08-9806-5726
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ [13013]
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง สุจิตรำ ชัยชมภู [13014] 08-5221-0808
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง ชมนำด ทิพย์วงศ์ [13015] 08-1941-8410
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. ชุมพล ป่ินอักษร 08-9547-8169
ผบ.ร้อย ตชด.131 พ.ต.ท. ไมตรี เฉลิมวงษ์ [13017] 09-5892-7865
ผบ.ร้อย ตชด.132 พ.ต.ท. ยอดย่ิง ชมมี [13018] 09-7970-5497
ผบ.ร้อย ตชด.133 พ.ต.ท. ตรีโลจนะ ภัสสุวัส [13019] 08-1721-2119
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 134  บ.วังกะ  ต.หนองลู  อ.สังขละบุรี  จว.กำญจนบุรี  71240  โทรศัพท์/โทรสำร 0-3459-5116  
ผบ.ร้อย ตชด.134 พ.ต.ท. วรำกร วิทยำบ ำรุง 0-3459-5116 08-1988-3854
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 135  บ.ท่ำขนุน  ต.ท่ำขนุน  อ.ทองผำภูมิ  จว.กำญจนบุรี  71180  โทรศัพท์/โทรสำร 0-3459-9118  
ผบ.ร้อย ตชด.135 พ.ต.ท. สุพงษ์สิทธ์ิ แจ้งพันธ์ 0-3459-9118 08-0053-8215
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 136  บ.ใหม่ไทรทอง  ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค  จว.กำญจนบุรี  71150  โทรศัพท์/โทรสำร 0-3459-1055  
ผบ.ร้อย ตชด.136 พ.ต.ท. จักริน อุ่นดี 0-3459-1055 08-1971-0535
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 137  บ.บ่อ  ต.สวนผ้ึง  อ.สวนผ้ึง  จว.รำชบุรี  70180  โทรศัพท์/โทรสำร 0-3239-5025 
ผบ.ร้อย ตชด.137 พ.ต.ท. วิษณุ ชนะอักษร 0-3239-5158 08-6292-3851

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๑๓ BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION 13 
๒๐๖  หมู่ ๒  ถนนกำญจนบุรี-อู่ทอง  ต ำบลหนองโรง  อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐

โทรศัพท์กลำง ๐๓๔ - ๕๗๙๓๕๓   โทรสำร 0๓๔ - ๕๗๙357
Website : www.bpp13.go.th  E-mail : bppcommo13@gmail.com



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. 0-3251-0052 [14001]
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรกริช รังสิโยภำส 0-3251-0052 [14002] 08-1572-3755
รอง ผกก. พ.ต.ท. สมบัติ ธำรำ 0-3251-0052 [14003] 08-1972-7142
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฉลำม พงษ์เพชร 0-3251-0052 [14004] 08-1587-9176
สว.งำน ธกวส. พ.ต.ท. อมรเทพ ทับทิม 0-3251-0052 [14254] 09-3385-1444
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ต. อรัญ มูสิก้ิม 0-3251-0052 [14223] 08-1736-4024
สว.งำนแผนงบประมำณ พ.ต.ท. จักรพล จันทนพันธ์ 0-3251-0052 [14215] 08-6703-8129
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. วรวุธ ประสิทธิชัยวุฒิ 0-3251-0052 [14214] 09-3763-1496
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง ปรำณี อำวุธทอง 0-3251-0052 [14216] 08-1941-8567
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.ท. ยงยุทธ โชติชนะเสรี 0-3251-0052 [14221] 08-6750-1797
ผบ.ร้อย ตชด.141 พ.ต.ต. ค ำนึง อุ่นปลอด 0-3251-0052 [14224] 08-1388-7947
ผบ.ร้อย ตชด.142 พ.ต.ต. วุฒิพร อ่องผู้ดี 0-3251-0052 [14225] 08-9107-0674
ผบ.ร้อย ตชด.143 พ.ต.ต. สุพัฒน์ กลัดพันธ์ 0-3251-0052 [14236] 08-6164-9542
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 144  ต.ห้วยท่ำช้ำง  อ.เขำย้อย  จว.เพชรบุรี  76140  โทรศัพท์กลำง 0-3270-6046   E-mail : bpp144@gmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.144 พ.ต.ต. กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ 0-3270-6046 09-1009-0503
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 145  ต.เขำน้อย  อ.ปรำณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์  77120  โทรศัพท์กลำง 0-3254-2191   E-mail : bpp145@gmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.145 พ.ต.ท. ปำนเทพ ปำณะดิษ 0-3254-2191 06-1519-3956
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 146  ต.คลองวำฬ  อ.เมือง  จว.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทรศัพท์กลำง 0-3281-0552   E-mail : bpp146@gmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.146 พ.ต.ท. อนันต์ ศรีเอ่ียม 0-3281-0552 08-1865-2355
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 147  ต.ร่อนทอง  อ.บำงสะพำน  จว.ประจวบคีรีขันธ์  77230  โทรศัพท์กลำง 0-3269-7373   E-mail : bpp147@gmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.147 พ.ต.ท. กฤษฎำ ปลอดโปร่ง 0-3269-7373 08-1434-3315

Website : www.bpp1๔.go.th  E-mail : bppcommo14@gmail.com

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๑4 BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION 14 
๓๐๓  หมู่ ๙  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลห้วยทรำย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐

โทรศัพท์กลำง 032 - 578057, 032 - 510052 - 54   



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก. พล.ต.ต. ไพโรจน์ ทำนธรรม 0-4324-6796 [20011] 08-1897-9720
รอง ผบก.(1) พ.ต.อ. พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสด์ิ 0-4324-6796 [20006] 08-9755-2137
รอง ผบก.(2) พ.ต.อ. สุภัทร ม่วงสมัย 0-4324-6796 [20053] 08-1725-9380
รอง ผบก.(3) พ.ต.อ. เดชำ ค ำเกิด 0-4324-6796 [20055] 08-7984-8165
รอง ผบก.(4) พ.ต.อ. อนุชำ จำรุนัฎ 0-4324-6796 [20048] 08-6674-0017
รอง ผบก.(5) พ.ต.อ. อัทธชนม์ ช่วงงำม 0-4324-6796 [20012] 09-3539-9898
หน.สง.ผบก. ร.ต.ท. ชำติชำย เวียงสีมำ 0-4324-6796 [20009] 08-5659-0095
ผกก. 0-4324-6796 [20015]
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุวิทย์ สังฆะมณี 0-4324-6796 [20016] 08-9941-9924
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ณัชชำ เขมะสิงคิ 0-4324-6796 [20021] 09-0405-3636
สว.งำนธุรกำร ก ำลังพลและสวัสดิกำร พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ ใหม่ประยูร 0-4324-6796 [20017] 08-9417-0191
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. ขวัญชัย สิงห์อ่อน 0-4324-6796 [20018] 09-7949-2592
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ 0-4324-6796 [20019]
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง นภัสสรณ์ วงศ์ค ำสำย 0-4324-6796 [20020] 08-1717-3833
สว.งำนกิจกำรพลเรือน พ.ต.ต. เกรียงไกร สิตะเสน 0-4324-6796 [20008] 08-9985-9669
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง ยุพิน ไชยเวช 0-4354-6796 [20022] 08-6630-7994
ผบ.ร้อยสนับสนุน 0-4324-6796 [20033]

กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๒  BORDER PATROL POLICE REGION ๒ 
202  ม.13  ถ.หลังศูนย์รำชกำร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จว.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

โทรศัพท์กลำง 043 - 246673, 043 - 246796   โทรสำร 043 - 237600, 043 - 246797
Website : www.bpp๒.go.th  E-mail : www.bpp_po2@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. 0-4404-2038 [100]
รอง ผกก. พ.ต.ท. ศิวพงษ์ เช่ือมทอง 0-4404-2038 [101] 08-1760-5066
รอง ผกก. พ.ต.ท. บำรมี อ ำไพพิศ 0-4404-2038 [103] 08-1760-3212
รอง ผกก. พ.ต.ท. ส ำรำญ สุธรรม 0-4404-2038 [102] 09-4362-9459
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. แสน ซิวประโคน 0-4404-2040 [121] 08-9848-8603
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. ภำดล แสงสุกวำว 0-4404-2040 [122] 08-9284-8642
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. สมศักด์ิ ภำโว 0-4404-2040 [123] 08-1414-3133
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. ธนพัน สุพัฒนวรำงกูร 0-4404-2040 [124] 08-5768-2681
รรท.สว.งำนกำรเงิน ร.ต.อ.หญิง มยุรี ใหญ่เลิศ 0-4404-2040 [126] 08-2319-1747
รรท.กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.ท. ไพรวัลย์ จันคลัง 0-4404-2040 [117] 08-1389-8072
ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๑ พ.ต.ท. ท ำนอง ศรีคุณ 0-4404-2040 [211] 08-7259-6957
ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๒ พ.ต.ท. เชิด เรืองสุขสุด 0-4404-2040 [212] 08-5202-1261
ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๓ พ.ต.ต. สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร 0-4404-2040 [213] 08-6087-1040
ท่ีต้ัง ร้อย ตชด.ท่ี ๒๑๔  ต.บ้ำนชบ  อ.สังขะ  จว.สุรินทร์  ๓๒๑๕๐  โทรศัพท์กลำง/โทรสำรกลำง ๐-๔๔๕๗-๑๖๓๗  email : bpp๒๑๔@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๔ พ.ต.ท. สำยสิน ศรวิชัย 0-4457-1637 08-9281-8349
ท่ีต้ัง ร้อย ตชด.ท่ี ๒๑๕ ต.นำงรอง อ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ โทรศัพท์กลำง ๐-๔๔๖๓-๑๕๙๓  โทรสำรกลำง ๐-๔๔๖๓-๒๓๘๓  email : bpp๒๑๕@bpp.go.th 

ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕ พ.ต.ท. บุญเล่ือน กุมภำว์ 0-4463-1593 08-1955-5679
ท่ีต้ัง ร้อย ตชด.ท่ี ๒๑๖  ต.โคกม้ำ   อ.ประโคนชัย  จว.บุรีรัมย์  ๓๑๑๔๐  โทรศัพท์กลำง/ โทรสำรกลำง ๐-๔๔๖๗-๑๓๙๐  email : bpp๒๑๖@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๖ พ.ต.ท. ชัชวำลย์ รัชตะประกร 0-4467-1390 08-2249-0967
ท่ีต้ัง ร้อย ตชด.ท่ี ๒๑๗  ต.กังแอน อ.ปรำสำท จว.สุรินทร์  ๓๒๑๔๐  โทรศัพท์กลำง ๐-๔๔๕๕-๑๔๖๓ โทรสำรกลำง ๐-๔๔๕๕-๑๑๔๓  email : bpp๒๑๗@bpp.go.th

ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พ.ต.ท. วรศักด์ิ เกียรติศักด์ิศิริ 0-4455-1463 08-7955-1457

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๒๑  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๒๑ 
๗๔  ม.๒๐  ถ.เล่ียงเมือง  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จว.สุรินทร์  ๓๒๐๐๐

โทรศัพท์กลำง ๐๔๔ - ๐๔๒๐๓๘, ๐๔๔ - ๐๔๒๐๔๐   โทรสำร   ๐๔๔ - ๐๔๒๐๓๙
Website : www.bpp.๒๑.org   E-mail : bpp๒๑@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย 08-1444-4579
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุระสิทธ์ิ สกุลพำนิช 09-3298-2516
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุกิจ ก้องจตุศักด์ิ 08-1389-7149
รอง ผกก. พ.ต.ต. กวีพงษ์ ชลกำร 08-1062-3111
สว.งำนธุรกำร ก ำลังพล วินัย และสวัสดิกำร พ.ต.ท. เกียรติทวี บุญมำ 08-9465-5156
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ต. ธนำวัฒน์ เท้ิมแพงพันธ์ุ 08-4001-0046
สว.งำนงำนแผนงำนและงบประมำณ ว่ำท่ี พ.ต.ต. ศรีวิรัตน์ โพยนอก 08-4960-3651
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง ว่ำท่ี พ.ต.ต.หญิง ดวงใจ รัตนบ ำรุง 08-7875-2160
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท. ทรงพล ธิษำชัย 08-1876-6874
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. รัชพล วัฒนก้ำนตง 08-6782-2360
ผบ.ร้อย ตชด.221 พ.ต.ต. สมศักด์ิ ไฝภักดี 09-8674-3699
ผบ.ร้อย ตชด.222 พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสด์ิ 09-4045-6792
ผบ.ร้อย ตชด.223 พ.ต.ท. อัควัฒน์ เผือดนอก 08-9722-9700
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 224  ต.เมือง  อ.กันทรลักษ์  จว.ศรีสะเกษ  33000  โทรศัพท์กลำง/โทรสำร  0-4566-1490  email : trochodro@gmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.244 พ.ต.ท. สุนิชำญ พงศ์ภรำดร 08-1442-0386
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 225  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จว.อุบลรำชธำนี  34160  โทรศัพท์กลำง/โทรสำร  0-4536-1141  email : bpp225@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.225 พ.ต.ต. ภำสกร หนุดตะแสง 08-5765-3561
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 226  ต.กุดชมภู  อ.พิบูลมังสำหำร  จว.อุบลรำชธำนี  34110  โทรศัพท์กลำง/โทรสำร 0-4544-1022 email : bpp226@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.226 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ บุญชัย 08-5316-0613
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 227  ต.เขมรำฐ  อ.เขมรำฐ  จว.อุบลรำชธำนี  34170  โทรศัพท์กลำง/โทรสำร 0-4549-1538  email : bpp226@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.227 พ.ต.ท. จำรุบุตร เรืองศรี 09-0241-1414

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๒๒  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๒๒ 
ค่ำยสมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ  เลขท่ี ๕๑๓  ถ.ชยำงกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จว.อุบลรำชธำนี  ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์กลำง ๐๔๕ - ๓๑๓๕๓๑   โทรสำร   ๐๔๕ - ๓๑๓๕๓๑
Website : www.bpp22.com   E-mail : bpp22@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. สิปปนันท์   สรณ์คุณแก้ว 0-4271-3311 [23001] 08-1901-8635
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภำนุฤทธ์ิ   แสงแข 0-4271-3311 [23002] 08-6851-9990
รอง ผกก. พ.ต.ท.  ธนพล ท้ำวหนู 0-4271-3311 [23003] 08-4856-0998
รอง ผกก. พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ   พรมจันทร์ 0-4271-3311 [23004] 08-6247-3689
สว.งำนธุรกำร ก ำลังพล วินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. รังสฤษฎ์   สมเทพ 0-4271-3311 [23006] 09-4536-1122
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. ธัชพล คงทวี 0-4271-3311 [23007] 09-3328-6344
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท.หญิง เอ้ือจิตร ประทุมจร 0-4271-3311 [23008] 08-9418-8971
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ต. เบญจรงค์   ใบใหญ่ 0-4271-3311 [23009] 08-3357-7326
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ต.หญิง ภำวิณี   อรอรรถ 0-4271-3311 [23010] 08-9844-2279
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. บัญญนภัส   เวียงบำล 0-4271-3311 [23035] 08-1955-1186
ผบ.ร้อย ตชด.231 พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ  ช่ำงสน่ัน 0-4271-3311 [23013] 06-1232-3144
ผบ.ร้อย ตชด.232 พ.ต.ต. รัชพงศ์ จันทชิต 0-4271-3311 [23014] 09-4298-2444
ผบ.ร้อย ตชด.233 พ.ต.ต. ภัคพล คุ้มวงศ์ 0-4271-3311 [23015] 08-1665-9909
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 234  เลขท่ี 5  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จว.มุกดำหำร  49000  โทรศัพท์กลำง  042 - 611270 
ผบ.ร้อย ตชด.234 พ.ต.ท. เทิดฤทธ์ิ   สุวรรณประทัง 0-4261-1270 08-1726-3952
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 235  ต.พระกลำงทุ่ง  อ.ธำตุพนม  จว.นครพนม  48110  โทรศัพท์กลำง  042 - 541345
ผบ.ร้อย ตชด.235 พ.ต.ท. ชนทัต   เทียมนำก 0-4254-1345 08-1261-9922
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 236  ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครพนม  48000  โทรศัพท์กลำง  042 - 513017  
ผบ.ร้อย ตชด.236 พ.ต.ท. ทวี   สำรกำล 0-4251-3017 08-1778-3847
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 237  ต.ไชยบุรี  อ.ท่ำอุเทน  จว.นครพนม  48120  โทรศัพท์กลำง  042 - 573155  
ผบ.ร้อย ตชด.237 พ.ต.ท. ทวี   ภำน้อย 0-4257-3155 08-9673-4087

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๒๓  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๒๓ 
ค่ำยศรีสกุลวงศ์  เลขท่ี 1852/21  ต.ธำตุนำเวง  อ.เมืองสกลนคร  จว.สกลนคร  47000

โทรศัพท์กลำง  042 - 713311   โทรสำร   042 - 972096
Website : www.bpp23.go.th   E-mail :  



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ปรัชญ์ สุนทรพิมล 08-6600-4353
รอง ผกก. พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ นกอยู่ 08-1974-3032
รอง ผกก. พ.ต.ท. กุลทภัท อุทธิเสน 09-1016-9952
รอง ผกก. พ.ต.ท. บุญเลิศ วิเศษชำติ 09-9994-7774
สว.งำนธุรกำร ก ำลังพล วินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ใจสุช 08-8327-5147
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. โอฬำร ค ำผุย 08-1872-5508
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. อนันตศักด์ิ วงศ์สุพรรณ 08-4783-5792
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง พัชรำ ฤๅชำ 08-1545-5374
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด (๑) พ.ต.ท. อ ำนำจ นรสำร 08-3361-7831
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด (๒) พ.ต.ท. สมบัติ สิตวงษ์ 08-5097-1910
ผบ.ร้อย ตชด.241 พ.ต.ท. จำรุรันต์ ค ำศรี 08-0553-3948
ผบ.ร้อย ตชด.242 พ.ต.ท. พลสันต์ิ คมขำว 08-6324-1434
ผบ.ร้อย ตชด.243 พ.ต.ท. ศักด์ิชัย บุญภิโย 08-8560-7993
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 244  ต.แสนส ำรำญ  อ.บึงกำฬ  จว.บึงกำฬ  43140  โทรศัพท์/โทรสำร 042-492969  
ผบ.ร้อย ตชด.244 พ.ต.ท. อนุรักษ์ เสนำมำตย์ 0-4249-2969 08-9157-3455
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 245  ต.จอมเสด็จ  อ.เมือง  จว.หนองคำย  43000  โทรศัพท์/โทรสำร 042-012552 
ผบ.ร้อย ตชด.245 พ.ต.ท. ยุธยำ สังแสวง 0-4201-2552 08-1140-6161
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 246  ต.เชียงคำน  อ.เชียงคำน  จว.เลย  42110  โทรศัพท์/โทรสำร 042-821176 
ผบ.ร้อย ตชด.246 พ.ต.ท. ธีรศักด์ิ โพธ์ิสีมำ 0-4282-1176 08-4755-3165
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 247  ต.ด่ำนซ้ำย  อ.ด่ำนซ้ำย  จว.เลย  42120  โทรศัพท์/ โทรสำร 042-891237 
ผบ.ร้อย ตชด.247 พ.ต.ท. จ ำเนียร จันทร์ค้ ำ 0-4289-1237 08-1871-8249

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๒๔  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๒๔ 
ค่ำยเสณีรณยุทธ  เลขท่ี ๑๘๗  หมู่ ๔  ถนนนิตโย  ต ำบลหนองบัว  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธำนี  ๔๑๐๐๐

โทรศัพท์กลำง  042 - ๓๙๒๕๒๒   โทรสำร   042 - ๓๙๒๕๒๒
Website : www.bpp๒๔@bpp.go.th   E-mail : bpp_dev@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก. พล.ต.ต. มนต์ชัย เรืองจรัส 0-5329-7480 [30001] 08-1933-9961
รอง ผบก. พ.ต.อ. รุ่งสุริยำ เผือกประพันธ์ [30002] 08-9851-5507
รอง ผบก. พ.ต.อ. สมกูล กำญจนอุดมกำร [30003] 08-1892-5436
รอง ผบก. [30004]
รอง ผบก. พ.ต.อ. ไพโรจน์ ริมประโคน [30005] 08-1786-8209
รอง ผบก. พ.ต.อ. วำทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว [30006] 09-0320-0009
นว.ผบก. ร.ต.ท. วรำกร อ่อนโคกสูง [30033] 09-0183-0990
ผกก. พ.ต.อ. อพิวัฒน์ กล่ันวำรี [30030] 08-1962-3409
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง จันทนำ เจนศุภกำร [30031] 08-6569-6121
รอง ผกก. [30032]

สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท.หญิง ทัศรินทร์ ภิบำลแทน [30011] 08-6910-4747
สว.งำนกำรข่ำว ร.ต.อ. ธีรัตม์ ชูดละออง [30012] 06-4690-2578
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ ว่ำท่ี พ.ต.ต. สมพล โสภำสำย [30013] 09-1671-5094
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง สุดำลักษณ์ บุญเคลือบ [30014] 08-9851-4963
สว.งำนกิจกำรพลเรือน [30015]
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง สิริปุณยำณุช เปำธ์วัลย์ [30016] 08-1867-8859
ผบ.ร้อย สสน.ฯ พ.ต.ท. นพดล จันทร์ฉ่อง [30017] 08-6194-0699

กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3  BORDER PATROL POLICE REGION 3 
101  หมู่ 1  ถนนโชตนำ  ต ำบลริมใต้  อ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์กลำง 0๕๓ - ๒๙๗๕๗๑ - ๒   โทรสำร 0๕๓ - ๒๙๘๐85
Website : www.p3.bpp.police.go.th  E-mail : bpp-p3@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก.ตชด.31 พ.ต.อ. ถวัลย์ บุญสูง 0-5598-4655 [31000] 08-1883-1656
รอง ผกก.ตชด.31 (1) พ.ต.ท. สมศักด์ิ เดชคุ้ม 0-5598-4656 [31001] 08-19536189
รอง ผกก.ตชด.31 (2) พ.ต.ท. สมภพ อ่อนสิน 0-5598-4656 [31002] 08-9295-5124
รอง ผกก.ตชด.31 (3) พ.ต.ท. ทวี พิจอมบุตร 0-5598-4656 [31003] 08-1885-0948
สว.งำน ธก.วส. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต่อนชะเอม 0-5598-4663 [31101] 08-9703-3777
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ต. เมธี ถ่ินจอม                   [31201] 08-6180-7790
สว.งำน ผงป. พ.ต.ท. วีระชำญ วิริยะวงศ์ 0-5598-4662 [31301] 08-9839-4670
สว.งำน กบ. พ.ต.ต. สมคำด ชัยศิริ 0-5598-4717 [31401] 08-3581-8393
สว.งำน กง. พ.ต.ท.หญิง ภิญญำ ไตรนำรี 0-5598-4718 [31501] 08-1555-2912
ผบ.ร้อย ตชด.311 พ.ต.ท. พูลชัย ฟองฟู                   [31601] 08-7175-3704
ผบ.ร้อย ตชด.312 พ.ต.ท. รณกร ไวยนิภี 0-5598-4728 [31701] 08-90185684
ผบ.ร้อย ตชด.313 พ.ต.ท. จุมพล ไชยวงศ์                   [31801] 08-9633-4859
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 314  เลขท่ี 111  ม.2  ต.ฟำกท่ำ  อ.ฟำกท่ำ  จว.อุตรดิตถ์  53160  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5548-9052  
ผบ.ร้อย ตชด.314 พ.ต.ท. ปรัชญลักษณ์ วิลำทัน 055-489052 06-2391-5359
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 315  เลขท่ี 111  ม.3  ต.ท่ำสะแก  อ.ชำติตระกำร  จว.พิษณุโลก  65170  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5538-1347 
ผบ.ร้อย ตชด.315 พ.ต.ท. ฐำนิตย์ นำมบ้ำน 055-381347 08-1886-9230
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 316  เลขท่ี 106  ม.2  ต.บ้ำนฝำย  อ.น้ ำปำด  จว.อุตรดิตถ์  53110  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5548-1185
ผบ.ร้อย ตชด.316 พ.ต.ท. วิฑูร ต้ังวุฒิสำร 055-481185 08-9067-0506
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 317  เลขท่ี 91  ม.2  ต.นำขุม  อ.บ้ำนโคก  จว.อุตรดิตถ์  53180  โทรศัพท์กลำง/โทรสำร 0-5548-6177 
ผบ.ร้อย ตชด.317 พ.ต.ท. บัญชำ สมัครรัฐกิจ 055-486177 09-8254-5353

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๓๑  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๓๑ 
88  หมู่ 2  ต ำบลท่ำทอง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์กลำง  055 - 984711  โทรสำร  055 - 984713
Website : www.bpp.police.go.th   E-mail : bpp31@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเครำะห์ธรรม 0-5448-2000 08-9951-3115
รอง ผกก. พ.ต.ท. นรวีร พุ่มเจริญ 0-5448-2325 08-1973-1310
รอง ผกก. พ.ต.ท. รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกำนต์ 0-5448-2327 09-9141-9989
รอง ผกก. พ.ต.ท. ภูมิชำย พันธ์ิกล้ำ 0-5448-2326 08-9850-3955
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. ธนัท เพ็ชรแสนงำม 0-5488-7205 [32011] 06-1945-4935
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ ช ำนำญยำ 0-5448-3831 08-1035-0116
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. นพรัตน์ ขัดเงำงำม 0-5448-0644 09-1486-6595
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง อัญชลี ณีวัง 0-5448-2153 08-1801-5703
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท. จรูญ สุอำรำม 0-5448-7176 08-1784-1605
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. ศรำวุฒิ วรรณสอน 0-5448-2003 09-1859-3059
ผบ.ร้อย ตชด.321 พ.ต.ท. ณฐกร อินถำนะ 0-5448-3905 08-1387-6961
ผบ.ร้อย ตชด.322 พ.ต.ท. กฤษณฤทธ์ิ บุญเรือง 0-5448-4052 08-7188-9972
ผบ.ร้อย ตชด.323 พ.ต.ท. อุดม เป็งนวล 0-5448-2003 08-7179-3899
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 324  เลขท่ี ๒๑๐  ต.ผำสิงห์  อ.เมือง  จว.น่ำน  55000  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5460-0055  email : bpp324@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.324 พ.ต.ท. วิชัย จ ำปำทุม 0-5460-0055 08-5401-5265
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 325  ต.เชียงกลำง  อ.เชียงกลำง  จว.น่ำน  55160  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5479-7115  email : bpp325@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.325 พ.ต.ท. สุทธิพร นันตำ 0-5479-7115 09-1996-6553
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 326  เลขท่ี ๒๑๒  ต.เชียงบำน  อ.เชียงค ำ  จว.พะเยำ  56110  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5445-1696  email : bpp326@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.326 พ.ต.ท. กฤษดำ ใจแก้ว 0-5445-1696 08-6412-3583
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 327  ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จว.เชียงรำย  57110  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5377-1880  email : bpp327@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.327 พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนกะ 0-5377-1880 08-9559-9106

Website : www.bpp32.com   E-mail : bpp32@bpp.go.th

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๓๒ BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๓๒ 
ค่ำยพญำง ำเมือง  เลขท่ี ๔๒๗  หมู่ ๑๑  ต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ  ๕๖๐๐๐

โทรศัพท์กลำง  05๔ - ๔๘๒๐๐๓  โทรสำร  05๔ - ๘๘๗๒๐๕



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. ปรีชำ   วังปรีชำ 0-5301-2925 [33033] 08-9598-1102
รอง ผกก. พ.ต.ท. จักรินทร์   ถ้ ำแก้ว 0-5301-2925 [33034] 08-7175-9292
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุรวุฒิ   พงศ์ทัศนะธำดำ 0-5301-2925 [33035] 08-9858-8994
รอง ผกก. พ.ต.ท. อภิชำติ  รักพงษ์ 0-5301-2925 [33036] 08-1881-3347
ส ำนักงำน ผกก. 0-3-5301-2924
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. ยุทธนัย ภำคพำไชย 0-5301-2925 [33011] 08-0419-4258
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท.   ผจญ กุลให้ 0-5301-2925 [33012] 08-5031-2009
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท.   พิเชษฐ์ หมำยดี 0-5301-2925 [33013] 08-1960-0498
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.   พิชิต วงศ์นำดี 0-5301-2925 [33014] 08-9956-8699
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.   อำซันคำน ประทำนวงศ์สกุล 0-5301-2925 [33015] 08-6672-3243
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด ร.ต.อ. วิโรจน์ สงวนโสภณ 0-5301-2925 [33016] 08-5707-2168
ผบ.ร้อย ตชด.331 พ.ต.ต.  กิตติพงษ์ ไชยอนันต์ 0-5301-2925 [33017] 09-1854-9062
ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ท.   รณชัย ทองไทย 0-5301-2925 [33018] 08-6210-0183
ผบ.ร้อย ตชด.333 พ.ต.ท.    ภูษิต กฤษสมัย 0-5301-2925 [33020] 08-9255-3555
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.334  ต.แม่อำย  อ.แม่อำย  จว.เชียงใหม่  50280  โทรศัพท์ 0-5345-9479  โทรสำร 0-5345-9479 
ผบ.ร้อย ตชด.334 พ.ต.ท. นพพร กำวหน่ึง 0-5345-9480 08-9851-6542
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.335  ต.ทุ่งข้ำวพวง  อ.เชียงดำว  จว.เชียงใหม่  50170  โทรศัพท์/ โทรสำร 0-5326-1424 
ผบ.ร้อย ตชด.335 พ.ต.ต.   ดิลก อำรินเป็ง 0-5326-1424 08-0129-6161
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.336  ต.ปำงหมู  อ.เมือง  จว.แม่ฮ่องสอน  58000  โทรศัพท์/ โทรสำร 0-5306-1153 
ผบ.ร้อย ตชด.336 พ.ต.ต.  ธวัชชัย สุรินทร์ต๊ะ 0-5306-1106 09-1854-9062
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.337  ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จว.แม่ฮ่องสอน  58110  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5368-1502 
ผบ.ร้อย ตชด.337 พ.ต.ท. นิรันดร์ ไชยรัตน์ 0-5368-1502 08-6911-1882

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๓๓  BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๓๓ 
182  หมู่ 7  ต ำบลหนองหำร  อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๙๐

โทรศัพท์กลำง  053 - 012925  โทรสำร  053 - 012922
Website : www.bpp33.police.com   E-mail :  bpp33.@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. 0-5589-5545 [34000]
รอง ผกก. พ.ต.ท. สุจิน สุทธิแสน 0-5589-5543 [34002] 08-17856373
รอง ผกก. พ.ต.ท. กัมปนำท ศรีภิรมย์ 0-5589-5542 [34001] 08-1972-2066, 09-0057-0520
รอง ผกก. พ.ต.ท. ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย 0-5589-5543 [34003] 08-1890-8013, 09-5643-5454
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ   ไชยลำภ 0-5589-5545 [34011] 09-8947-2392, 08-4616-9899
สว.งำน กำรข่ำว 0-5589-5544 [34012]
สว.งำน แผนและงบประมำณ พ.ต.ท. ฐิติพงษ์ ช่ืนสมบัติ 0-5589-5529 [34013] 08-1041-4309
สว.งำน ส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. สมชัย    สังข์เจริญ 0-5589-5524 [34014] 08-1971-4945
สว.งำน กำรเงิน พ.ต.ท. ไชยรัตน์ ไชยกุล 0-5589-5525 [34015] 08-9961-4605, 09-0456-2456
ผบ.ร้อย ตชด.341 พ.ต.ท. นพคุณ ไชยกล 0-5589-5545 [34020] 08-6199-7386
ผบ.ร้อย ตชด.342 พ.ต.ท. เทพ มงคล 0-5589-5574 [34030] 08-87877987
ผบ.ร้อย ตชด.343 พ.ต.ท. ศรีพูน วงศ์ละ 0-5589-5545 [34040] 08-7210-8225
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 344  ต.แม่ต้ำน  อ.ท่ำสองยำง  จว.ตำก  63150  โทรศัพท์กลำง/โทรสำร 0-5558-9047 
ผบ.ร้อย ตชด.344 พ.ต.ต. นคร รุ่งคณำวุฒิ 0-5558-9047 09-1789-5559
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 345  ต.แม่ระมำด  อ.แม่ระมำด  จว.ตำก  63140  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5558-1251  
ผบ.ร้อย ตชด.345 พ.ต.ท. วิญญู พรประทุม 0-5558-1251 08-9954-2484
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 346  ต.ท่ำสำยลวด  อ.แม่สอด  จว.ตำก  63110  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5556-3085 
ผบ.ร้อย ตชด.346 พ.ต.ท. รัฐกร อินทนิล 0-5556-3085 08-7900-5479
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 347  ต.อุ้มผำง  อ.อุ้มผำง  จว.ตำก  63170  โทรศัพท์/โทรสำร 0-5556-1008  
ผบ.ร้อย ตชด.347 พ.ต.ท. ดุสิต ประสิทธ์ิสุวรรณ์ 0-5556-1008 08-16695757, 08-12523955

โทรศัพท์กลำง  05๕ - ๘๙๕๕๔๕  โทรสำร  05๕ - ๘๙๕๕๔๖
Website : www.bpp34.bpp.police.go.th   E-mail :  bpp34@bpp.go.th

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๓๔ BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๓๔ 
25  หมู่ 4  ต ำบลหนองบัวใต้  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผบก พล.ต.ต. สมเกียรติ เน้ือทอง 0-7432-4826 [40001] 08-1946-0298
รอง ผบก. 0-7432-4826 [40002]
รอง ผบก. 0-7432-4826 [40003]
รอง ผบก. 0-7432-4826 [40004]
รอง ผบก. พ.ต.อ. วิวัฒน์ ค ำช ำนำญ 0-7432-4826 [40005] 08-1331-2133
รอง ผบก. พ.ต.อ. ณรงค์ ธนำนันทกุล 0-7432-4826 [40006] 08-1898-1108
นว. (สบ 1) ร.ต.ท. นฤชำติ เวชโช 0-7432-4826 [40018] 09-1526-6665
ผกก 0-7432-4826 [40020]
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธัญญมำศ สลักศรี 0-7432-4826 [40021] 08-9657-5273
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิทักษ์ ใจสมุทร 0-7432-4826 [40022] 08-4850-9859
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและสวัสดิกำร พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร ยินดี 0-7432-4826 [40011] 08-1276-4602
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ต. วสันต์ มำวิเลิศ 0-7432-4826 [40012] 09-4591-8986
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท. สฤษด์ิ สอนทำ 0-7432-4826 [40013] 08-4056-4481
สว.งำนกำรเงินและส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. สมญำ กำลนนท์ 0-7432-4826 [40014] 08-1858-1679
สว.งำนกิจกำรพลเรือน พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย 0-7432-4826 [40015] 08-1541-6916
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ภรณ์อร ช่ืนเจริญ 0-7432-4826 [40016] 08-9656-2941
ผบ.ร้อยสนับสนุน พ.ต.ท. บุญประเสริฐ ทองนุ้ย 0-7432-4826 [40023] 08-9975-3407

ศปก.ตชด.ภำค 4 0-7432-4826 [40019] -

กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๔ BORDER PATROL POLICE REGION ๔ 
๔๓๒/๑  ถนนไทรบุรี  ต ำบลบ่อยำง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ  ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์กลำง 0๗๔ - ๓๒๔๘๒๖   โทรสำร ๐๗๔ - ๓๒๓๘๗๕
Website : www.p4.bpp.police.go.th  E-mail : bpp_p4@bpp.go.th



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. กิจต์ณศักด์ิ เก้ียวเพ็ง 0-7764-1557 [41001] 08-1638-7820
รอง ผกก. (1) พ.ต.ท. อดุลย์ เง๊ำะ 0-7764-1557 [41002] 08-1898-7239
รอง ผกก. (2) พ.ต.ท. สุนทร จิระวัฒนผลิน 0-7764-1557 [41003] 08-9866-8352
รอง ผกก. (3) พ.ต.ท. ปรีชำ นุ้ยเถ้ียม 0-7764-1557 [41004] 08-0549-2501
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลและคดีวินัย พ.ต.ต. อิสรำ เจตนำนัง 0-7764-1507 [41010,41011] 08-4443-7572
รรท.สว.งำนกำรข่ำว ร.ต.ท. ฐิติศักด์ิ วงศ์เกษร 0-7764-1507 [41020] 08-7418-8033
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ต. จ ำรูญ ศรีนวล 0-7764-1507 [41030] 08-1748-9692
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุชำสันติ 0-7764-1507 [41040], 0-7764-1512 08-1866-9758
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ นำคฤทธ์ิ 0-7764-1507 [41050], 0-7764-1573 09-6634-2163
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด พ.ต.ท. ฐำนันดร์ ช่วยหนู 0-7764-1507 [41009], 0-7764-1642 08-4051-1053
ผบ.ร้อย ตชด.411 พ.ต.ท. สมจิตร อ้นทอง 0-7764-1507 [41016] 09-8273-5681
ผบ.ร้อย ตชด.412 พ.ต.ท.หญิง กฤตยำ ประดิษฐพงษ์ 0-7764-1507 [41017] 08-6299-9227
ผบ.ร้อย ตชด.413 พ.ต.ท. จตุพงศ์ สมมัง 0-7764-1507 [41018] 08-4848-0139
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 414  ต.หงษ์เจริญ อ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร 86140  โทรศัพท์กลำง 0-7761-3035  โทรสำร 0-7761-3034  email : commo414@hotmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.414 พ.ต.ท. ทรงฤทธ์ิ สุขสุวรรณ 0-7761-3035 08-1970-4453
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 415  ต.บำงนอน  อ.เมือง  จว.ระนอง  85000  โทรศัพท์กลำง 0-7788-0803  โทรสำร 0-7788-0802  email : bpp415@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.415 พ.ต.ต. รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ 0-7788-0803 08-6269-1441 
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 416  ต.เขำพัง  อ.บ้ำนตำขุน  จว.สุรำษฏร์ธำนี  84230  โทรศัพท์กลำง 0-7734-6091  โทรสำร 0-7734-6091  email : bpp416@bpp.go.th
ผบ.ร้อย ตชด.416 พ.ต.ต. บรรณพล อินทิพย์ 0-7734-6091 08-1255-8430
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 417  ต.มะขำมเต้ีย อ.เมือง จว.สุรำษฏร์ธำนี  84000  โทรศัพท์กลำง 0-7740-5431  โทรสำร 0-7740-5431  email bpp417@hotmail.com
ผบ.ร้อย ตชด.417 พ.ต.ท. เชำวลิต ฆังคะรัตน์ 0-7740-5431 08-4445-6955

เลขท่ี 1  หมู่ 8  ถนนเพชรเกษม  ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๙๐
โทรศัพท์กลำง  077 - 641574, 077 - 641507  โทรสำร  077 - 641574

Website : www.bpp41.go.th   E-mail : bpp41@bpp.go.th

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๔๑ BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๔๑ 



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. นิคม พลประสิทธ์ิ 0-7541-1222 [42001] 08-1970-6842
รอง ผกก. พ.ต.ท. วรำกร สมสุวรรณ 0-7541-1222 [42002] 08-1897-1608
รอง ผกก. พ.ต.ท. ค ำมูล ปันทะวัง 0-7541-1222 [42003] 08-1891-5486
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิมณรัตน์ ธรรมำธิปต์ิ 0-7541-1222 [42004] 08-3185-8855
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร ว่ำท่ี พ.ต.ต. พิชิตพล พิศภักด์ิ 0-7541-1222 [42012,42013] 08-4378-3464
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. วิโรจน์ บุญสนิท 0-7541-1222 [42015,42016] 08-1798-3291
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ท.  สอำด สังข์ทองจีน 0-7541-1222 [42017,42018] 08-7283-6367
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท. ชำญ ชูยก 0-7541-1222 [42019,42020] 08-4860-6677
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง  ทัศวรรณ ภูมิประสิทธ์ิ 0-7541-1222 [42021,42022] 08-9196-5664
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด พ.ต.ท. บวรศักด์ิ  ทิพย์เดช 0-7541-1222 [42053] 08-1388-8580
ผบ.ร้อย ตชด.421 พ.ต.ท. สมเพชร  แสนรำช 0-7541-1222 [42041,42042] 08-9970-9985
ผบ.ร้อย ตชด.422 พ.ต.ท. ธัญญำ  ด ำแก้ว 0-7541-1222 [42023] 08-4838-4049
ผบ.ร้อย ตชด.423 พ.ต.ท. อเนชำ  ตำวัน 0-7541-1222 [42043,42044] 09-7348-3988
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 424  เลขท่ี 75  ต.ทุ่งปรัง  อ.สิชล  จว.นครศรีธรรมรำช  80120  โทรศัพท์ 0-7533-5751  โทรสำร 0-7566-3069 
ผบ.ร้อย ตชด.424 พ.ต.ท. จอมภพ  เสียงเพรำะ 0-7577-1606 08-6881-9597
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 425  เลขท่ี 39/1  ต.บำงนำยส่ี  อ.ตะก่ัวป่ำ  จว.พังงำ  82110  โทรศัพท์ 0-7642-1651  โทรสำร 0-7642-1953 
ผบ.ร้อย ตชด.425 ว่ำท่ี พ.ต.ต. ก้องภพ โพธ์ิแสน 0-7642-1651 08-7359-2879
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 426  เลขท่ี 97  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จว.กระบ่ี  82110  โทรศัพท์ 0-7566-3069  โทรสำร 0-7566-3068  
ผบ.ร้อย ตชด.426 พ.ต.ต. วีระศักด์ิ  คงเพชร 0-7566-3069 09-3276-3888
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 427  เลขท่ี 1  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง  จว.นครศรีธรรมรำช  80110  โทรศัพท์ 0-7530-2035  โทรสำร 0-7530-2098   
ผบ.ร้อย ตชด.427 พ.ต.ท. กิติพัฒน์ ร่ืนรวย 0-7530-2035 08-8392-1051

โทรศัพท์กลำง  07๕ - ๔๑๑๒๒๒  โทรสำร  07๕ - ๔๑๑๗๒๒
Website : www.huaysaicenter.org   E-mail : nakarin_42@yahoo.com

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๔๒ BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๔๒ 
ค่ำยศรีนครินทรำ  เลขท่ี ๔๓  หมู่ ๗  ต ำบลถ้ ำใหญ่  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ๘๐๑๑๐



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก.ตชด. พ.ต.อ. สถำพร แก้วสนิท 0-7444-3882 [4301] 08-1959-3039
รอง ผกก.ตชด. พ.ต.ท. วัฒนำ เพ็งแก้ว 0-7444-3882 [4302] 08-1599-1158
รอง ผกก. พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ คำมิคลิขิตกุล 0-7444-3882 [4303] 08-1897-7917
รอง ผกก. พ.ต.ท. พิภพ พรหมยก 0-7444-3882 [4304] 08-7297-4796
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ท. ประเสริฐ  ไชยสวัสด์ิ 0-7444-3882 [53009] 08-1959-6058
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ท. อภิสิทธ์ิ  รอดน้อย 0-7444-3882 [43011] 06-3209-5959
สว.งำนแผนและงบประมำณ พ.ต.ท. บัณฑิต  เกิดเสวียด 0-7444-3882 [43013] 09-5406-6788
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ต.ท.หญิง สมถวิล  รองเดช 0-7444-3882 [43015] 08-2435-6972
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ท.หญิง วันดี พันมะกรูดทอง 0-7444-3882 [43017] 08-6295-9994
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด พ.ต.ต. เดชำ ด ำวงศ์ 0-7444-3882 [43020] 08-1963-8665
ผบ.ร้อย ตชด.431 ว่ำท่ี พ.ต.ต. เอกพล  รุณทอง 0-7444-3882 [43045] 08-8252-5620
ผบ.ร้อย ตชด.432 พ.ต.ท. จรอบ ดิษสระ 0-7444-3882 [43021] 08-1093-9949
ผบ.ร้อย ตชด.433 พ.ต.ท. ยศ  มณฑำณี - 08-4914-4343
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 434  ต.ควนมะพร้ำว  อ.เมือง  จว.พัทลุง  ๙๓๐๐๐  โทรศัพท์กลำง 0-7448-0119  โทรสำรกลำง 0-7448-0120  
ผบ.ร้อย ตชด.434 พ.ต.ท. จักรพันธ์ พยับไชยกุล 08-1654-4564
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 435  ต.บ้ำนควน  อ.เมือง  จว.ตรัง  92000  โทรศัพท์ 0-7522-4158  โทรสำร 0-7522-4881 
ผบ.ร้อย ตชด.435 พ.ต.ท. สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ 08-9977-2270
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 436  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จว.สตูล  91000  โทรศัพท์กลำง 0-7473-0766  โทรสำร 0-7473-0767  
ผบ.ร้อย ตชด.436 พ.ต.ท. บัณฑิต สีหำโครต 09-5249-5475
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 437  ต.สะเดำ  อ.สะเดำ  จว.สงขลำ  90120  โทรศัพท์กลำง 0-7441-1035  โทรสำร 0-7441-1904  
ผบ.ร้อย ตชด.437 พ.ต.ท. สุเทพ ชูแก้ว 08-1373-4323

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๔๓ BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๔๓ 
ค่ำยรำมค ำแหง  ๔๓๒  ถนนไทรบุรี  ต ำบลบ่อยำง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ  ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์กลำง  07๔ - ๔๔๓๘๘๒  โทรสำร  084 - 443883
Website : www.bpp43.go.th   E-mail : 



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีท ำงำน [ภำยใน] มือถือ
ผกก. พ.ต.อ. เพ่ิมศักด์ิ ตำตะนันทน์ 0-7328-8012 [xxxx] 08-1378-4235
รอง ผกก. พ.ต.ท. เชษฐวิทย์ นีระฮิง 0-7328-8012 [xxxx] 08-6958-5444
รอง ผกก. พ.ต.ท. วีระศักด์ิ พันธุวงศ์ 0-7328-8223 [xxxx] 08-1572-3755
รอง ผกก. พ.ต.ต. ชนะพงศ์ ส้มเกิด 0-7328-8012 [xxxx] 09-3929-2469
สว.งำนธุรกำรก ำลังพลวินัยและสวัสดิกำร พ.ต.ต. ศุภโชค สุดคง 0-7328-8012 [xxxx] 09-9976-6312
สว.งำนกำรข่ำว พ.ต.ต. วิวัฒน์ วงษ์สุนทร 0-7328-8284 [xxxx] 08-1705-8105
สว.งำนแผนงำนและงบประมำณ พ.ต.ต. นริศ อัมพวัน 0-7328-8283 [xxxx] 08-6475-6241
สว.งำนส่งก ำลังบ ำรุง ร.ต.อ. ไมตรี ศิริ 0-7328-8221 [xxxx] 08-7292-7615
สว.งำนกำรเงิน พ.ต.ต.หญิง อำรี จิตต์หลัง 0-7328-8124 [xxxx] 08-0703-7239
กลุ่มงำนเก็บกู้และท ำลำยวัตถุระเบิด พ.ต.ต. สัมฤทธ์ิ อิฏฐพล 0-7328-8012 [xxxx] 09-8713-2815
ผบ.ร้อย ตชด.441 พ.ต.ต. สมพร ไชยศรี 0-7328-8123 [xxxx] 08-5672-6566
ผบ.ร้อย ตชด.442 พ.ต.ต. ก ำแหง บุญสนิท 0-7328-8226 [xxxx] 08-6287-8298
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 443  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลำ  จว.ยะลำ  95000  โทรศัพท์/โทรสำร 0-7327-4491  
ผบ.ร้อย ตชด.443 พ.ต.ต. ณรงค์ ทรัพย์สมบูรณ์ 0-7327-4491 [xxxx] 08-1858-2613
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 444  ต.บำโลย  อ.ยะหร่ิง  จว.ปัตตำนี  94190  โทรศัพท์/โทรสำร 0-7335-1455 
ผบ.ร้อย ตชด.444 พ.ต.ท. พชรพล พรมตวง 0-7335-1391 [xxxx] 09-8409-1091
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 445  ต.เบตง  อ.เบตง  จว.ยะลำ  95110  โทรศัพท์/โทรสำร 0-732-1314  
ผบ.ร้อย ตชด.445 พ.ต.ท. จำริพัฒน์ ทองแดง 0-7321-314 [xxxx] 08-7285-9455
ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 446  ต.ฆอเลำะ  อ.แว้ง  จว.นรำธิวำส  96160  โทรศัพท์กลำง 0-7358-4106  โทรสำร 0-7358-4106  
ผบ.ร้อย ตชด.446 พ.ต.ท. วรำกรณ์ ไชยเสือ 0-7358-4106 [xxxx] 08-6291-9145

กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๔4 BORDER PATROL POLICE SUB-DIVISION ๔4 
๑๓๔  หมู่ ๑  ต ำบลบุดี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ  ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์กลำง ๐๗๓ - ๒๘๘๐๑๒  โทรสำร ๐๗๓ - ๒๘๘๐๑๓

Website : www.bpp44.go.th   E-mail : 



ต ำแหน่ง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ที่ท ำงำน [ภำยใน] มือถือ

ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 447  ต.สุไหงปำดี  อ.สุไหงปำดี  จว.นรำธิวำส  96140  โทรศัพท์/โทรสำร 0-7365-3043 

ผบ.ร้อย ตชด.447 พ.ต.ท. ปกำสิฐ หนูอ่ิม 0-7365-3045 [xxxx] 08-6277-7378

ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 448  ต.บุดี  อ.เมืองยะลำ  จว.ยะลำ  95000  โทรศัพท์กลำง             โทรสำร             

ผบ.ร้อย ตชด.448 พ.ต.ต. วิศรุต สุขแท้ - 08-9974-7906

ท่ีต้ัง กองร้อย ตชด.ท่ี 449  ต.บุดี  อ.เมืองยะลำ  จว.ยะลำ  95000  โทรศัพท์กลำง             โทรสำร 

ผบ.ร้อย ตชด.449 พ.ต.ต. ยศพล โคตำ - 08-6786-2927


