
ข้อมูลส ำนักงำนยุตธิรรมจังหวัด (ภำคใต้) 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดกระบี ่ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดกระบี ่
ศำลำกลำงจังหวัดกระบี่ (หลังเก่ำ) ช้ัน 
2 
ถนนอุตรกิจ ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท์ : 075 624 551-2 
โทรสำร : 075 624 551-2 

krabijustice@hotmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกระบี ่
นำยสนั่น ทองเนื้อขำว 
โทรศัพท์ : 075 620 259 
โทรสำร : 075 624 551-2 
มือถือ : 081 909 0493 

จังหวัดชุมพร ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชุมพร 
ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ช้ัน 4  
หมู่ที่ 1 ถนนไตรรตัน์ ต ำบลนำชะอัง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

โทรศัพท์ :  077 512 164 
โทรสำร : 077 512 165 

moj.chumphon48@gmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชุมพร 
นำงสำวดุษสิยำ  วงศ์วำสนำ 
โทรศัพท์ : 077 658 310 
โทรสำร : 077 658 310 
มือถือ : 081 909 0494 

จังหวัดตรัง ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตรัง 
อำคำรพุทธคุณพำหุง ถนนพระรำมหก 
ต ำบลทับเที่ยง อ ำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท์ : 075 214 562 
โทรสำร : 075 214 773 

moj_trang30@hotmail.co.th ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดตรัง 
นำยบัญญตัิ วงค์สว่ำง 
โทรศัพท์ : 075 212 948 
โทรสำร : 075 214 773  
มือถือ :0 81 909 0564 
อีเมล ์:banyat12009@hotmail.com  

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
406 ถนนเทวบุรี ต ำบลโพธิ์เสด็จ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80000 

โทรศัพท์ : 075 344 633 
โทรสำร : 075 356 139 

moj_nakhonsri@hotmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
นำงนริศำ  ปำนสอำด 
โทรศัพท์ : 075 344 783 
โทรสำร : 075 344 783  
มือถือ : 081 909 0495 

จังหวัดนรำธิวำส ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนรำธิวำส 
ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
นรำธิวำส 
เลขท่ี 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต ำบล
บำงนำค อ ำเภอเมือง จังหวัด
นรำธิวำส 96000 

โทรศัพท์ : 073 531 234 
โทรสำร : 073 531 234 

moj_narathiwat@hotmail.co.th ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
นรำธิวำส 
นำงดวงจันทร์  ทองขำว 
โทรศัพท์ : 073 532 046 
โทรสำร : 073 531 234  
มือถือ : 081 909 0578 

จังหวัดปัตตำน ี ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดปัตตำน ี
49/7 ถนน กะลำพอ ต ำบลจะบังติกอ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ : 073 334 031-2 
โทรสำร : 073 334 031-2 

pattanijustice@gmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นำยสณัฐำน รัตนะ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
ปัตตำนีโทรศัพท์ : 073 337 359 
มือถือ : 063 227 0115 
ยุติธรรมจังหวัดปตัตำนี  
นำงชญำทิตย์  จิตหลัง 
โทรศัพท์ : 073 334 031-2 
โทรสำร : 073 334 031-2 
มือถือ : 063 269 8062 

จังหวัดพังงำ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพังงำ 
4/2 ถนนเจริญรำษฎร์ ต ำบลท้ำยช้ำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพังงำ 82000 

โทรศัพท์ : 076 481 820 
โทรสำร : 076 481 819 

phangnga.moj@gmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพังงำ 
นำยศักดิ์ ดิษฐำน 
โทรศัพท์ : 076 481 822 
โทรสำร : 076 481 822 
มือถือ : 081 909 0510 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพัทลุง 
25 ถนนช่วยทุกขรำฏร์  ต ำบลคูหำ
สวรรค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
93000 

โทรศัพท์ : 074 616 241 
โทรสำร : 074 616 241 

Justice_pt@hotmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
พัทลุง 
นำงสุจิตรำ รัตนเสว ี
โทรศัพท์ : 074 611 118 
โทรสำร : 074 611 118 
มือถือ : 081 909 0565 

จังหวัดภูเก็ต ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดภูเกต็ 
22/29-30 ถนนหลวงพ่อ ต ำบลตลำด
ใหญ่ อ ำเภอเมืองภเูก็ต จังหวัดภูเก็ต 
83000 

โทรศัพท์ : 076 215 850 
และ 076 215 957 
โทรสำร : 076 215 850 
และ 076 215 957  

yutitham_pkuket@hotmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นำยปรัชญำ ชัยวรำนรุักษ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต 
โทรศัพท์ : 076 213 730 
มือถือ : 081 909 0257 
ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต (รักษำกำร) 
นำงสุชำดำ  กลับอ ำไพ 
โทรศัพท์ : 076 215 850  
โทรสำร : 076 215 850 
และ 076 215 957 
มือถือ : 092 281 2763 

จังหวัดระนอง ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดระนอง 
349 ถนนเรืองรำษฎร์ ต ำบลเขำ
นิเวศน์ อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
85000 

โทรศัพท์ : 077 825 446 
โทรสำร : 077 825 445 

jpo_ranong@hotmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
ระนอง 
นำงสำวทรงศิริ  มุสิกะ 
โทรศัพท์ : 077 825 446 
โทรสำร : 077 813 567 
มือถือ : 081 909 0508 
อีเมล์ : jung_musika@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดสตูล ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสตลู 
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล (หลังใหม่) 
ช้ัน 1 ถนนสตูลธำนี ต ำบลพมิำน 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์ : 074 723 032 
โทรสำร : 074 723 167 

mojsatun@gmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสตูล 
นำยธีรพัทธ์ รอดควำมทุกข ์
โทรศัพท์ : 074 711 912 
โทรสำร : 074 723 167 
มือถือ : 081 909 0499 

จังหวัดสงขลำ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสงขลำ 
ศูนย์รำชกำรจังหวดัสงขลำ อำคำร
สรรพำกรหลังเก่ำ ช้ัน 3 ถนนลูกเสือ 
ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมือง จังหวัด
สงขลำ 90000 

โทรศัพท์ : 074 307 240 
โทรสำร : 074 307 241 

moj_somgkhla@hotmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต/นำงนุสรำ วงษ์สุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
สงขลำ  
โทรศัพท์ : 074 321 169 
มือถือ 081 909 0584 
ยุติธรรมจังหวัดสงขลำ 
นำยเชิดชำย ช่วงเสน 
โทรศัพท์ : 074 307 240 
โทรสำร : 074 307 241 
มือถือ : 092 281 2760 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสรุำษฎรธ์ำนี 
อำคำรส ำนักงำนส่วนรำชกำร ช้ัน 2 
(ตึกอัยกำรเก่ำ) ถนนดอนนก 
ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 
 

โทรศัพท์ : 077 285 173-4 
โทรสำร :077 288 652 
 

mojsurat@hotmail.co.th ปธ.กศป.ยธ.เขต/นำยนภดล นมรกัษ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
สุรำษฏร์ธำน ี
โทรศัพท์ : 077 355 371-2 
มือถือ : 061 420 3552 
ยุติธรรมจังหวัดสุรำษฏร์ธำน ี
นำงกรรณิกำร์ ขอินทรวงศ์ 
โทรศัพท์ : 077 285 173 
โทรสำร : 077 285 173 
มือถือ : 092 281 2756 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
         สำขำเกำะสมุย 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสรุำษฎรธ์ำนี 
สำขำเกำะสมยุ 
95/30 หมู่ 5 อำคำรบูรณำกำร
กระทรวงยุติธรรม ต ำบลมะเร็ต 
อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี 
84310 

โทรศัพท์ : 077 418 544 
และ 
077 419 199 
โทรสำร : 077 418 544 

samui_justice@hotmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมยุ 
นำยอธิพล มะหันตำพันธ์ 
โทรศัพท์ : 077 418 448 
โทรสำร : 077 419 122  
มือถือ : 081 909 0108 

จังหวัดยะลำ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดยะลำ  
อำคำรศำลำกลำงหลังเก่ำ ช้ัน 1 
ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
95000 

โทรศัพท์ : 073 222 624 
โทรสำร : 073 222 624 

Yala-moj@hotmail.com ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
ยะลำ  นำยบญัชำ หนูประดิษฐ ์
โทรศัพท์ : 073 361 229 
โทรสำร : 073 222 624 
มือถือ : 081 909 0581 

จังหวัดยะลำ 

        สำขำเบตง 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดยะลำ 
สำขำเบตง 
(ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) ต ำบลเบ
ตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110 

โทรศัพท์ : 073 235 004 
และ  
086 480 5654 
โทรสำร : 073 235 004 

moj_betong@hotmail.cm ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคด ี
จังหวัดยะลำ สำขำเบตง  นำยสมคิด  แก้วนิล 
โทรศัพท์ : 073 234 624 
โทรสำร : 073 234 625 
มือถือ : 081 859 0180 
081 990 0490 



 


