ข้อมูลยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 81 แห่ง
อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

ภาคกลาง 17 แห่ง
อาคารศาลากลางหลังเก่าชัน้ 2 ต.ปากแพรกอ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

1

กาญจนบุรี

นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา

2

ชัยนาท

นางสาวงามจิตร สิงหะศิวะ

อาคารศาลาประชาคม ชัน้ 2 ถนนพรหมประเสริฐ อาเภอเมือง 056-412103
จังหวัดชัยนาท

3

นครปฐม

นายสุรไกร นวลศิริ

898/10 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

หมายเหตุ

034-510342

034-213169
ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

4

นนทบุรี

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ

สานักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
0-2589-0481 ต่อ 141
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชัน้ 2) ถนนรัตนาธิ
เบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุร1ี 1000

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

5

ปทุมธานี

6

ประจวบคีรีขนั ธ์ นางพรโพยม นาคน้อย

สานักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถนนสละชีพ ชัน้
๒ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (หลังเก่า)77000

7

เพชรบุรี

สานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี อาคารเลขที่ ๖๘๐/๕๓-๕๔ 0 3240 2590
หมูท่ ี่ 5
โทรสาร 0 3240 2591
ตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

8

ราชบุรี

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

นายเชิดชาย ช่วงเสน

นางจิตรา ประเสริฐโสภา

หมายเหตุ

สานักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี สานักงานคุมประพฤติ
02-581-3990-1
จังหวัดปทุมธานี ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 12000

สานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
(หลังใหม่) ชัน้ 1 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

032 601326

ตามโครงสรางใหม่
18 แห่ง

032-322-647-8
ตามโครงสรางใหม่
18 แห่ง

อันดับ

9

จังหวัด

ลพบุรี

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ สานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ถนนสีดา ตาบลสทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์

036-782206-7

10 สมุทรปราการ นางชลาลัย ฤทธิรัตน์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการอาคารสานักงานคุม 02-707 7811 ต่อ 15
ประพฤติจงั หวัดสมุทรปราการ เลขที่ 596 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางปู
ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

11 สมุทรสงคราม นายนพพร บ่ายแสง

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000

12 สมุทรสาคร

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 923/588 ถนนท่า 034-425236
ปรง ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นายวันชัย ชนาลังการ

034 713303

หมายเหตุ

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

13 สระบุรี

นายอารักษ์ วีระกะลัส

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ชัน้ 1 เลขที่ 123 หมู่ 6 ตาบลตะกุด อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

036-340754-5

14 สิงห์บุรี

นายบุญเลิศ คงหอม

259/6 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-523477-6

15 สุพรรณบุรี

นางดวงพร นิยะพัตร์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 725/1 ถนนอาทิวราห์
ตาบลท่าระหัด อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

035-524126-7

16 อยุธยา

น.ส.มยุรี จาจรัส

9/25 ม.3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035-708387-8

หมายเหตุ

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

17 อ่างทอง

ชือ่ -นามสกุล

นายสมหมาย บิลละเต๊ะ

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

สานักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
47/25 ม.2 ต.ศาลาแดง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
14000

ภาคใต้ 12 จังหวัด (รวม 1 สาขา)
อาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่(หลังเก่า) ชัน้ 2 ถนนอุตรกิจ
ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

035-615787-8
พนักงานคุมประพฤติชานาญ
การพิเศษรักษาราชการแทน
ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง

1

กระบี่

นายศักย์ ดิษฐาน

075-624551-2

2

ชุมพร

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ

สานักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร(ชัน้ 4) 077-512164
ถนนไตรรัตน์ ตาบลนาชะอัง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

3

ตรัง

นายนพดล นมรักษ์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง อาคารพุทธคุณพาหุง ถนน
0 7521 4562
พระรามหก ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทรสาร 0 7521 4773

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

4

นครศรีธรรมราช นายคนอง รอดทอง

406 ถ.เทวบรี ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000

5

พังงา

นางสาวกานต์สินี สุขสม

สานักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา 076-481820
ชัน้ 3 ถนนพังงา-ทับปุด ตาบลถ้าน้าผุด อาเภอเมือง จังหวัด
พังงา 82000

6

พัทลุง

นางสุจติ รา รัตนเสวี

25 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
93000

074-616241

7

ภูเก็ต

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค

22/29-30 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000

076-215850,
076-215957

หมายเหตุ

075-344633

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

8

ระนอง

นางสาวจันทกร ดาเนินผล

349 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

9

สงขลา

นายบัญญัติ วงค์สว่าง

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชัน้ 3 ถนน 074-307240
ลูกเสือ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง
โทรสาร 074-307241
จังหวัดสงขลา 90000

นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์

ศาลากลางอาคารใหม่ ชัน้ 1
ตาบลพิมาน อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล 91000

074-723-167

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาคารสานักงานส่วน
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตึกอัยการ ชัน้ 2-3 ถนนดอนนก
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

0 7728 5173

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุยอาคาร
บูรณาการกระทรวงยุติธรรม 95/30
หมู่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84310

077-419 199
โทรสาร 077-418544

10 สตูล

11 สุราษฎร์ธานี นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์

12 สุราษฎร์ธานี นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์
สาขาเกาะสมุย

หมายเหตุ

077-825446

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

ชายแดนใต้ 4 แห่ง (รวม 1 สาขา)
156 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

เบอร์โทรศัพท์

1

นราธิวาส

นางดวงจันทร์ ทองขาว

2

ปัตตานี

นายสัณฐาน รัตนะ

สานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เลขที่ 49/7ถ.กะลาพอ ต.จะ 073 334 032
บังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

3

ยะลา

พันตารวจโท
วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ถนนสิโรรส ตาบลสะเตงอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
95000

0 7322 2624

ติดกับพิพธิ ภัณฑ์เมืองเบตง
ตาบลเบตง อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา 95110

0-7323-5004

4

ยะลา
สาขาเบตง

นายอธิพล มะหันตาพันธ์

ภาคตะวันออก 8 แห่ง

หมายเหตุ

073-531234

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

ผูอ้ านวยการ สานักงานคุม
ประพฤติ จังหวัดยะลา

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

13/1 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
22000

เบอร์โทรศัพท์

1

จันทบุรี

นางอัญชลี พงษ์พทิ ักษ์

2

ฉะเชิงเทรา

นางสาวขนิษฐา สมบูรณ์ทรัพย์ 66/1 ถ.ยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-514375

3

ชลบุรี

นายศราวุธ คงยืน

038-467793-4

178/18 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

หมายเหตุ

039-302480

พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานคุม
ประพฤติจงั หวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทน
ยุตธิ รรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

4

ตราด

ว่าที่ร้อยตรีจานงค์
แก้วมาดีงาม

สานักงานยุติธรรมจังหวัดตราด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด
1133 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด 23000

039-524031

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

5

นครนายก

นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ

161/3 ม.13 ถนนนครนายก-รังสิต ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง
นครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

037-315002

6

ปราจีนบุรี

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 248/3 ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
25000

037-212088
โทรสาร. 037-212088
ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

7

ระยอง

นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ

สานักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยองชัน้ 038-694616
2 อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

8

สระแก้ว

นายถาวร กูลศิริ

ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
หอประชุมปางสีดา ต.ท่าเกษม
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
27000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 แห่ง (รวม 1 สาขา)

หมายเหตุ

037-425320
โทรสาร. 037-425321

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

1

กาฬสินธุ์

นายวราวุธ คันธาเวช

สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชัน้ (หลังใหม่)
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

0-4381-6403

2

ขอนแก่น

นางศิริพร น้อยพินิจ

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชัน้ 1
ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-243707

หมายเหตุ

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

3

ชัยภูมิ

นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช สานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 9/9-10 044-813452
โทรสาร 044-813453
หมูท่ ี่ 6 ถนนชัยภูมิ – สีควิ้
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

4

นครพนม

นายประเสริฐ อินทรัตน์

394 ถนนอภิบาลบัญชา
จ.นครพนม 48000

ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม 042-511823
โทรสาร. 042-511832

อันดับ

5

จังหวัด

นครราชสีมา

ชือ่ -นามสกุล

นายวิเชียร ไชยสอน

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

สานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา เลขที่ 1849/ 7-8
ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000

044-353955

หมายเหตุ

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

6

บึงกาฬ

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชัน้ 4 ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

042-492514

7

บุรีรัมย์

นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนอิสาณ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

044-602309

8

มหาสารคาม นายยุทธพร คุณารักษ์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิด์ าเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

043-722077

อันดับ

9

จังหวัด

มุกดาหาร

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

นายวิรัตน์ ศรีมงคล

สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร (หลังใหม่) ชัน้ 4 ถนนวิวิธสุรการ ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

10 ยโสธร

นางสาวจิตติมา กันทอง

สานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร อาคารหน้าศาลากลางจังหวัด 045-711214
ยโสธร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

11 ร้อยเอ็ด

นายบัญชา หนูประดิษฐ์

สานักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
หลังเก่า ชัน้ 2 ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

0-4351-3233
โทรสาร 0-4351-3244

12 เลย

ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา

ที่ว่าการอาเภอเมืองเลย ชัน้ 1 ถนนจรัสศรี ตาบลกุดป่อง
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

042814737
042814742

หมายเหตุ

042-614401

พนักงานคุมประพฤติชานาญ
การ รักษาการยุติธรรมจังหวัด
ยโสธร

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

13 ศรีสะเกษ

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิ สานักงานยุติธรรมจังหวัด ศรีสะเกษ
บัวศรี
ทีต่ งั้ ที่ว่าการอาเภอเมือง ชัน้ 3 ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

045-643658,
045-643657

14 สกลนคร

นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์

042-713400,
042-712037

1903 สานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

หมายเหตุ

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

15 สุรินทร์

นางสิญา ทองดี

16 สุรินทร์
นายจักร ลิม่ บุตร
สาขารัตนบุรี

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
044 040914-5
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 799 หมู่ 20
ถนนเลีย่ งเมือง ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
32000

258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุร-ี ทับใหญ่ ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี 044 - 599299
จังหวัดสุรินทร์ 32130

นักทัณฑวิทยาชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูบ้ ัญชาการ
เรือนจาอาเภอรัตนบุรี ปฏิบัติ
หน้าที่ ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
สาขารัตนบุรี

อันดับ

จังหวัด

17 หนองคาย

ชือ่ -นามสกุล

นางอาไพ ชนะชัย

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชัน้ 3
ถนนมิตรภาพ ตาบลหนองกอม
เกาะ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

042-413774

18 หนองบัวลาภู นายชูชาติ สนิท

65/15 หมู่ 2 อาคารูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
39000

042-378405

19 อานาจเจริญ

นายสุทัศน์ วิเชยละ

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริญ สนง.ยุติธรรมจังหวัด
อานาจเจริญ ชัน้ 3 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ 37000

045-523171 - 2
โทรสาร 045-523172

20 อุดรธานี

นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์ สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 75 อาคารบูรณาการ
042-249345
กระทรวงยุติธรรม ถนนหมากแข้ง ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง โทรสาร. 042-249345
จังหวัดอุดรธานี 41000

หมายเหตุ

พนักงานคุมประพฤติชานาญ
การรักษาราชการแทนยุติธรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

21 อุบลราชธานี นางสาวธัญทิพย์
ยศกฤตวิทย์สกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

555 หมูท่ ี่ 3 สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลา
045-344585
กลางจังหวัดอุบลราชธานี ชัน้ 4 ถนนแจ้งสนิท ตาบลแจระแม
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ภาคเหนือ 19 แห่ง (รวม 2 สาขา)
สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาแพงเพชร อาคารที่ว่าการอาเภอ
เมืองกาแพงพชร ชัน้ 2 ถ.ปิน่ ดาริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
กาแพงเพชร 62000

1

กาแพงเพชร

นายอุทัย ทะริยะ

2

เชียงราย

นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชัน้ 1)
ถ.แม่ฟา้ หลวง ต.ริมกก
อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100

053-150190
โทรสาร. 053 177339

นายเจริญ น้อยพินิจ

053-112314

3

เชียงใหม่

สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

หมายเหตุ

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

055-713940
โทรสาร 055-713940-1

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

4

เชียงใหม่
สาขาฝาง

นายวีรชาติ จันทจร

2/8 หมู่ 14 ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

053-382148

5

ตาก

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)
ชัน้ 2 ตาบลหนองหลวง
อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 63000

0 5551 6996

6

ตาก
นางนิตยา ทรายทอง
สาขาแม่สอด

2 ถนนราชทัณฑ์ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

055 534387

7

นครสวรรค์

4/34 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056 882037-4

นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน

หมายเหตุ

ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

8

น่าน

นางชุลีกร แนวณรงค์

7/70 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

054-775820

9

พะเยา

นางสาวจิรารัตน์ ฟองการ

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ชัน้ 1 เลขที่ 054-449705/ fax 054339 หมู่ 1 ตาบลบ้านตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 449706

10 พิจติ ร

นายประหยัด ไม้แพ

สานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจติ ร บริเวณทางเข้าที่ว่าการอาเภอ 056 - 615743
เมืองพิจติ ร ถนนศรีมาลา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร 66000

11 พิษณุโลก

นายธวัชจีรัญ พันมา

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 5 หมู่ 5 ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000

หมายเหตุ

พนักงานคุมประพฤติชานาญ
การพิเศษ รักษาราชการแทน
ยุติธรรมจังหวัดน่าน

พนักงานคุมประพฤติชานาญ
การพิเศษ รักษาราชการแทน
ยุติธรรมจังหวัดพะเยา

055-243420
ตามโครงสร้างใหม่
18 แห่ง

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

หมายเหตุ

เบอร์โทรศัพท์

12 เพชรบูรณ์

นายชิด ปาคามา

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนน 0 5672 9748-9
สระบุรี-หล่มสัก ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
67000

13 แพร่

นางจิรพร เพิ่มพูล

20 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

054-522528

14 แม่ฮ่องสอน

นายชัยศิษฏ์ วังแวว

โครกงารแม่ฮ่องสอนพลาซ่า 9/4 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองคา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-612 077,
053-612 080

15 ลาปาง

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ

502-506 สานักงานยุติธรรมจังหวัดลาปาง ถนนประสานไมตรี 054-227768,
ตาบลสบตุย๋ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
054-225478

-

อันดับ

จังหวัด

ชือ่ -นามสกุล

ทีอ่ ยู่ สานักงานยุติธรรมจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

16 ลาพูน

นายนพดล ศรีทาเกิด

สานักงานยุติธรรมจังหวัดลาพูน โครงการชัยเสรีเซ็นเตอร์
อาคาร 240/4 ม.2 ถ.ลาพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.
ลาพูน 51000

053-093455

17 สุโขทัย

นายชัชชัย กรมชารี

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย (หลังเก่า) อาคาร 1 ชัน้ 1 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

055-613483
055-613484

รักษาราชการแทนยุติธรรม
จังหวัดสุโขทัย

18 อุตรดิตถ์

นายนพฤทธิ์ จิตปรีดา

เลขที่ 8 ถนนศรอัสนียอ์ าคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000

055-830832 ต่อ 0

พนักงานคุมประพฤติชานาญ
การ รักษาราชการแทน
ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

19 อุทัยธานี

นางราตรี เอียดคง

23 ถ.ศรีอทุ ัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

056 571 336
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