
ข้อมูลส ำนักงำนยุตธิรรมจังหวัด (ภำคกลำง) 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดกรุงเทพมหำนครฯ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
ต าบาลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
 
 
 

โทร 02 502 6318 
 
 
โทร 021415100 

justicefund@hotmail.com อาคารศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

เลขท่ี๑๒๐ หมู่๓ อาคารราชบรุีดิเรก
ฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

จังหวัดก ำแพงเพชร ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ช้ัน 2 ท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
62000 

โทรศัพท์ : 055 713 940-1 
โทรสาร : 055 713 940 

jt_kp@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดก าแพงเพชร 
นายอุทัย  ทะริยะ 
โทรศัพท์ : 055 713 940-1 
โทรสาร : 055 713 940 
มือถือ : 092 2812 758 

จังหวัดชัยนำท ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท 
อาคารศาลาประชาคม ช้ัน 2  
ถนนพรหมประเสริฐ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 

โทรศัพท์ : 056 411 928 

โทรสาร : 056 412 103 

moj-chainat@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท 

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ 

โทรศัพท์ : 056 411 928 

โทรสาร : 056 142 103  
มือถือ 081 909 0311 

จังหวัดนครนำยก ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
นครนายก 

161/3  หมู่ 13 ถนนนครนายก-
รังสิต ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมือง
นครนายกจังหวัดนครนายก 
26000 

โทรศัพท์ :  037 315 002 
โทรสาร :  037 315 053 

justice_nakhonnayok@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครนายก 

นางสิญา  ทองดี 
โทรศัพท์ : 037 311 613 

โทรสาร : 037 315 053  
มือถือ :  081 909 2066 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดนครปฐม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
898/10 ถนนเพชรเกษม ต าบล
ห้วยจรเข้ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 73000 

โทรศัพท์ : 034 213 169 
โทรสาร : 034 216 165 

nakornpathom_justice@hotmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรต ิ
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ : 034 340 287 
มือถือ : 081 909 0456 
ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (รักษาการ) 
นางประทุมทิพย์  สัมเภาว์มาลย ์
โทรศัพท์ : 034 213 169  
โทรสาร : 034 216 165 
มือถือ : 092 281 2762 

จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
นครสวรรค ์
4/34 หมู่ 5 ต าบลนครสวรรค์ตก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
60000 

โทรศัพท์ :  056 882 037 
โทรสาร : 056 882 036 

sawan_moj@hotmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม ์
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค ์
ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค ์
นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม ์
โทรศัพท์ : 056 222 906 
โทรสาร :056 222 906 
มือถือ : 081 909 0437 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุร ี
1. อาคารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี (อบจ.) ช้ัน 2 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
2. อาคารศาลากลางจังหวัด
นนทบุรี ช้ัน 2 ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 

โทรศัพท ์: 02 589 0481 
ต่อ 141 และ 02 525 7245 
โทรสาร : 02 589 0481 
ต่อ 141 และ 02 525 7245 

nonthaburijustice_moj@hotmail.co.th ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุร ี
นายคงศักดิ์ ปานสะอาด 
โทรศัพท์ : 02 580 3527 
โทรสาร : 02 580 0733 
มือถือ : 081 909 0490 
อีเมล์ : Kongsok2526@gmail.com 

จังหวัดปทุมธำนี ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
อาคารศาลากลางจังหวัดปทมุธาน ี
อาคาร 2 ช้ัน 2 ถนนปทุม-สาม
โคก ต าบลบางปรอกอ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท ์: 02 581 3990 
โทรสาร : 02 581 3990 

moj2pathumthani@hotmail.co.th ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธาน ี
นายธีรนิตย์ ลิมปรังษ ี
โทรศัพท์ : 02 581 35092 
มือถือ : 081 909 0219 
อีเมล:์ 
prathumprobation@hotmail.com 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
เลขท่ี 9/25 หมู่ 3 ต าบลคลอง
สวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท์ : 035 708 387-8 
โทรสาร : 035 708 387-8 

ayutthaya_moj@hotmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นายสายยนต์ ปัญญาทา 
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ : 035 241 119 
มือถือ : 081 909 0432 
ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายเจรญิ น้อยพินิจ 
โทรศัพท์ 035 708 3878 
โทรสาร 035 708 3878 
มือถือ 092 281 2765 



 

 

 

 

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดพิจิตร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร 
บริเวณทางเข้าที่ท าการอ าเภอ
เมืองพิจิตร ถนนศรมีาลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์ : 056 615 743 
โทรสาร : 056 615 708 

justice_phichit1@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิจิตร 
นายบุญเลิศ คงหอม 
โทรศัพท์ : 056 613 557 
โทรสาร : 056 615 708 
มือถือ : 081 909 0320 

จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
พิษณุโลก 89/1-2 ม.12 ต าบล
หัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ : 055 253 420 
โทรสาร : 055 253 421 

moj_phitsanulok@hotmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นางเทพพรหม อ่อนศรีบุตร 
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์ : 055 247 442 
มือถือ : 081 909 0372 
ยุติธรรมจังหวัดพิษณโุลก 
นางศิริพร น้อยพินิจ 
โทรศัพท์ : 055 253 420 
โทรสาร : 055 253 421 
มือถือ : 092 281 2764 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์  329/18 ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

โทรศัพท์ : 056 720 688 
โทรสาร :  056 720 689 

phetchabunjustice@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ ์
นายชิด ปาค ามา 
โทรศัพท์ : 056 720 688 
โทรสาร :  056 720 689 
มือถือ : 081 909 0063 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดลพบุรี ส านักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุร ี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดลพบุรเีลขท่ี 118 ถนนสี
ดา ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

โทรศัพท์ : 036 782 206-7 
โทรสาร : 036 782 206 

opj.lopburi@gmail.com ปธ.กศป.ยธ.เขต 
นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ ์
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุร ี
โทรศัพท์ : 036 782 208-9 
มือถือ : 081 909 0171 
ยุติธรรมจังหวัดลพบุร ี
นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา 
โทรศัพท์ : 036 782 206-7 
โทรสาร : : 036 782 206 
มือถือ : 095 539 1655 และ 
065 727 4197 

จังหวัดสมุทรปรำกำร ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 
596 หมู่ 5 ต าบลบางปูใหม่ 
อ าเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ  10280 

โทรศัพท์ : 02 707 7811-12 
ต่อ 15 
โทรสาร :  02 707 7811 
ต่อ 16 

samutprakan_moj@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ 
นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ 
โทรศัพท์ : 02 707 7811 
โทรสาร : 02 707 7811 ต่อ 16 
มือถือ : 081 909 0265 

จังหวัดสมุทรสงครำม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 
212 หมู่ 3 ต าบลลาดใหญ่ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
 

โทรศัพท์ : 034 718 420-1 
โทรสาร :  034 718 421 ต่อ 210 

samuthsongkarm.moj75000@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสงคราม 
นายอภัย เอียดบัว 
โทรศัพท์ : 034 713 303 
โทรสาร : 034 715 721 
มือถือ : 081 909 0476,081 570 7946 

 

 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดสมุทรสำคร ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร 
923/588 ถนนท่าปรง ต าบล
มหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท์ : 034 425 236 
โทรสาร : 034 426 236 

justice_sk@hotmail.co.th ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร 
นางพาณี วลัยใจ  
โทรศัพท์ : 034 413 966-7 
โทรสาร : 034 426 236  
มือถือ : 081 909 0484 

จังหวัดสิงห์บุร ี ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สิงห์บุร ี
259/6  หมู่  7  ต าบลบางมัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี
16000 

โทรศัพท์ : 036 523 755-6 
โทรสาร : 036 523 755-6 

 singburi_moj@hotmail.co.th ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บุร ี
นายนพพร   บ่ายแสง 
โทรศัพท์ : 036 523 765 
โทรสาร : 036 522 956 
มือถือ : 081 909 0221 

จังหวัดสุโขทัย ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สุโขทัย 
ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย  อาคาร 1 ช้ัน 1 ต าบล
ธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย  64000 

โทรศัพท์ : 055 613 483 
โทรสาร : 055 613 484 

Sukhothai_moj@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุโขทัย 
นางสาวนงเยาว์  มูลเครือค า 
โทรศัพท์ : 055 610 943 
โทรสาร : 055 613 197 
มือถือ : 081 909 0156 

จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สุพรรณบุร ี
144/23-25  ถนนมาลยัแมน 
ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอ
เมือง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72000 

โทรศัพท์ : 035 524 126 
โทรสาร : 035 524 127 

jussuphan@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
นายเศวตนันท์  สุขพันธ ์ 
โทรศัพท์ : 035 522 499 
โทรสาร : 035 524 127 
มือถือ : 061 420 4989 

 

 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด สถำนที่ตั้งและท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสำร E-Mail ยุติธรรมจังหวัด 

จังหวัดสระบุรี ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
สระบรุี เรือนจ าจังหวัดสระบรุี 
เลขท่ี 2 ซอย 17 ถนน
พหลโยธิน ต าบลปาก
เพรียว  อ าเภอเมือง   
จังหวัดสระบุรี 18000 

โทรศัพท์ : 036 213 158 - 9 
โทรสาร : 036 213 159 

saraburee001@hotmail.com ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุร ี
นายอารักษ์  วีระกะลัส 
โทรศัพท์ : 036 213 158 
โทรสาร : 036 213 159 
มือถือ : 081 909 0326 
 

จังหวัดอ่ำงทอง ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
อ่างทองเรือนจ าจังหวัดอ่างทอง 
เลขท่ี 47/25 หมู่ 2 ต าบลศาลา
แดง อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000 

โทรศัพท์ : 035 615 787-8 
โทรสาร : 035 615 787 

angthong-moj@hotmail.co.th  และ 
angthongmoj@gmail.com 

ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอ่างทอง 
พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง 
โทรศัพท์ : 035 615 787-8 
โทรสาร : 035 615 787 
มือถือ : 081 909 0243 
081 808 7797 

จังหวัดอุทัยธำน ี ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
อุทัยธาน ี
บริเวณด้านข้างห้องจดเยีย่ม
ญาติ เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี 
เลขท่ี 23 ถนนศรีอุทัย ต าบล
อุทัยใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุทัยธานี 61000 

โทรศัพท์ : 056 571 336 
โทรสาร : 056 513 805 

uthaithani_moj@hotmail.co.th ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุทัยธาน ี
นางสาวลดาวลัย์ โรจนพานิช 
โทรศัพท์ : 056 514 135-6 
โทรสาร : 056 514 135 
มือถือ : 081 909 0229 
 

 

 

 

 


