รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจที่ดแู ลรับผิดชอบศำลในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ลำดับ
รำยชือ่ จุดปฏิบัตงิ ำน
หน่วยงำนและศำลยุตธิ รรมในกรุงเทพมหำนคร
สานักงานศาลยุติธรรมและอาคารจอดรถรัชดา
ศาลแพ่งภาษีอากรกลาง
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
1 ศาลอุทธรณ์รัชดา ภาค 1,4,5,8
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (รัชดา)
ศาลแขวงพระนครเหนือ (รัขดา)
สถาบันตุลาการ (รัชดา)
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
2
ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลฏีกา (สนามหลวง)
3
ศาลอุทธรณ์ขานาญพิเศษ เขตพระนคร
4 ศาลรัฐธรรมนูญ (บริเวณ อาคารเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์)
ศาลแขวงธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรี
5
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
6

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ดุสติ )

7

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจตุจกั ร

8

ศาลล้มละลายกลางแจ้งวัฒนะ
ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญ (แจ้งวัฒนะ)
ศาลฏีกา (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนา)
ศาลปกครองศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เจ้าหน้าที่สายตรวจ

หมายเลขโทรศัพท์

พลฯ วิมล พรมอ่อง
พลฯ ชัยยะ สวนตะโก

098-4308351
098-5513466

ส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ
ส.ต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง
พลฯประกาย เมือประโคน
จ.ต.ชาญชัย วิจติ รรัตน์
ส.ต.ธนภัทร รัตนพันธ์

098-4289423
098-4287370
098-4277508
098-4280097
098-4294614

พลฯ ดวงแก้ว แสงครจิต
พลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์

098-5241171
098-4300637

พลฯ นราดล คล้ายสอน
พลฯ วิศิษฐ กอกลิน่
ส.ต.วรชิต พูนทับถม
อส.ทพ.สมัย เดชบุผา

098-4290260
098-8381834
098-4306818
083-2948229

พลฯ ชูเกียรติ แก้วไทรหงวน
พลฯ กิตติเดช สถาน

098-4275909
098-8380391

ศำลยุตธิ รรมในภำค 1
ศาลจังหวัดธัญญบุรี
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวธัญบุรี
สานักงานอัยการสูงสุดมีนบุรี
2
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลแขวงพระนครใต้
3 ศาลแขวงปทุมวัน
ศาลแรงงานกลางปทุมวัน
ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
4
ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการ
ศาลแขวงดุสติ
คลังเอกสารกลาง สานักงานศาลยุติธรรม เขตตลิง่ ชัน
5
สานักงานอธิบดีภาค 1
ศาลจังหวัดตลิง่ ชัน
ศาลแขวงนนทบุรี
6
ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดปทุมธานี
7
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
8

ศาลแขวงดอนเมือง

ศาลจังหวัดชัยนาท
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดลพบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ศาลจังหวัดชัยบาดาล (จ.ลพบุร)ี
10 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลจังหวัดสระบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลแรงงานภาค 1 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
11
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลจังหวัดอ่างทอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
9

ส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี
ส.อ.รันต์ ปะติตัง
พลฯ หิรัญ จันธิบดี
พลฯ วีระ ใจกล้า
ส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ
ส.ต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง

098-4301952
098-4271694
098-5509016
098-4298480
098-4289423
098-4287370

พลฯ ธวัช ราชบุตร
พลฯ ยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตภักดีกลุ

098-4283925
098-4303296

พลฯ ดวงแก้ว แสงครจิต
จ.ส.ต.สัญญา สาระยิง่

098-5241171
098-4286993

พลฯ สุขสันต์ แก้วบัวขาว
พลฯ สิทธิชยั แม้นศรี
ส.ต.เจริญ เปียใย
พลฯ ทองสุข บุญภา
พลฯ ชูเกียรติ แก้วไทรหงวน
พลฯ กิตติเดช สถาน

098-4285174
098-4263328
098-4309069
098-4271201
098-4275909
098-8380391

ส.ท.วินัย ศรีแผ้ว

098-5506340

จ.ส.อ.อนันต์ สุดจิตจูล

098-4269732

ส.ต.ธานินทร์ กลิน่ เกษร

098-4267617

ศำลยุตธิ รรมในภำค 2
ศาลจังหวัดนครนายก
บ้านพักข้าราชการศาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
1
บ้านพักข้าราชการศาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี (จ.ปราจีนบุรี)
ศาลจังหวัดสระแก้ว
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานบังคับคดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดชลบุรี
2 ศาลแขวงชลบุรี
ศาลแรงงานภาค 2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ศาลแขวงพัทยา
สานักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดระยอง
ศาลปกครองระยอง
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 (จ.ระยอง)
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 (ระยอง)
3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ศาลจังหวัดจันทบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ศาลจังหวัดตราด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด

พลฯ สมพาน ทองเพชร

098-4273044

ส.อ.กฤษฎา ใสสะอาด

098-4293087

พลฯ พาราดร บุญมา

098-4266873

ศำลยุตธิ รรมในภำค 3
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
บ้านพักศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดนางรอง (จ.บุรีรัมย์)
ศาลจังหวัดสุรินทร์
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ศาลจังหวัดรัตนบุรี (จ.สุรินทร์)
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลจังหวัดยโสธร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลแขวงอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดเดชอุดม (จ.อุบลราชธานี)
ศาลปกครองอุบลราชธานี
2
ศาลจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ (จ.ศรีสะเกษ)
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแขวงนครราชสีมา
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (จ.นครราชสีมา)
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ (จ.นครราชสีมา)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
3
สานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 (จ.นครราชสีมา)
ศาลจังหวัดพิมาย (จ.นครราชสีมา)
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดภูเขียว (จ.ชัยภูมิ)

พลฯ อมร บุญภา

098-4289332

พลฯ อนันต์ เครือสิงห์

098-5508634

พลฯ บัญชา อุไรพันธ์

098-4309554

ศำลยุตธิ รรมในภำค 4
ศาลจังหวัดอุดรธานี
ศาลแขวงอุดรธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ศาลแรงงานภาค 4
สานักงานคดีปกครอง จังหวัดอุดรธานี
1 สานักงานอัยการ จังหวัดอุดรธานี
สานักงานศาลปกครอง จังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ศาลจังหวัดหนองคาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ศาลจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานอัยการ จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลาภู
2
ศาลจังหวัดเลย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
สานักงานบังคับคดี จังหวัดเลย
ศาลจังหวัดสกลนคร
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน (จ.สกลนคร)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
สานักงานบังคับคดีสาขาสว่างแดนดิน
สานักงานบังคับคดี จังหวัดสกลนคร
3
ศาลจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานอัยการ จังหวัดมุกดาหาร
ศาลจังหวัดนครพนม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
สานักงานบังคับคดี จังหวัดนครพนม
ศาลจังหวัดขอนแก่น
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 (จ.ขอนแก่น)
4 สานักงานอัยการภาค 4
สานักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น
ศาลปกครองขอนแก่น
ศาลจังหวัดพล (จ.ขอนแก่น)
ศาลจังหวัดชุมแพ (จ.ขอนแก่น)

ส.ต.พูนศักดิ์ สมบูรณ์
ส.ต.แสงสุรีย์ ศรีทองอ่อน

098-8363957
080-1868443

พลฯ ประสาร วิงไธสง

098-4263267

พลฯ จาลอง บุญณะรังศรี

098-4305639

ร.ต.วีระโชติ บุตรคาโชติ
พลฯ มานพ โสมพรมมา

098-4278068
098-5101450

5

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสยั (จ.มหาสารคาม)
สานักงานบังคับคดี จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานอัยการ จังหวัดมหาสารคาม

ส.ต.สิรภพ นันบุญ

098-4272495

ศำลยุตธิ รรมในภำค 5
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลจังหวัดฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม่)
ศาลจังหวัดฝาง (จังหวัดเชียงใหม่)
ศาลปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)
1
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
สานักงานอัยการ จังหวัดแม่สะเรียง
ศาลจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (สาขาปาย)
สานักงานอัยการ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ศาลแขวงเวียงป่าเป้า (จ.เชียงราย)
ศาลจังหวัดเทิง (จ.เชียงราย)
2
สานักงานบังคับคดีเชียงราย
ศาลจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดเชียงคา (จ.พะเยา)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดลาปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาปาง
ศาลแขวงลาปาง
3
บ้านพักข้าราชการศาลฯ ลาปาง
ศาลจังหวัดลาพูน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน
ศาลจังหวัดน่าน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
4 ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
ศาลจังหวัดแพร่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

พลฯ ทองบุญ อินสาราญ

098-4261449

ส.อ.วสุธาร จอมศรี

098-4284080

พลฯ ธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล

098-5187204

พลฯ อุดร สายคามา

089- 8521456

ศำลยุตธิ รรมในภำค 6
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดแม่สอด (จ.ตาก)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดกาแพงเพชร
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร
ศาลจังหวัดสุโขทัย
ศาลจังหวัดสวรรคโลก (จ.สุโขทัย)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงนครไทย (จ.พิษณุโลก)
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 (จ.พิษณุโลก)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิจติ ร
3
ศาลจังหวัดพิจติ ร (ศาลเก่า)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจติ ร
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดหล่มสัก (จ.เพชรบูรณ์)
ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (จ.เพชรบูรณ์)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลแขวงนครสวรรค์ (จ.นครสวรรค์)
4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดอุทัยธานี
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

พลฯ อุดร สายคามา

089- 8521456

พลฯ กิตติเชษฐ์ จาปาแก่น

098-5242241

พลฯ เสน่าห์ กลับสุข

098-428-0957

ส.ท.วินัย ศรีแผ้ว

098-5506340

ศำลยุตธิ รรมในภำค 7
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลแขวงสุพรรณบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลปกครองสุพรรณบุรี
1 สานักงานอัยการสุพรรณบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ (จ.กาญจนบุร)ี
สานักอัยการทองผาภูมิ (จ.กาญจนบุร)ี
ศาลจังหวัดราชบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
บ้านพักผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนฯ จังหวัดราชบุรี
2 ศาลแขวงราชบุรี
สานักอัยการภาค 7
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
บ้านพักอัยการตุลาการ
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
3 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 (สมุทรสงคราม)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศาลจังหวัดหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขนั ธ์)

ส.ต.ธาดา ศรีชมษร

098-4269732

พลฯ สุคนธ์ เทียนทอง

098-5100075

พลฯ โสภณ เบญจะชาติ

098-5304725

พลฯ สมิง เวียงชัย

098-4283550

ศำลยุตธิ รรมในภำค 8
ศาลจังหวัดชุมพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
1 ศาลจังหวัดหลังสวน (จ.ชุมพร)
ศาลจังหวัดระนอง
สานักอัยการ จังหวัดระนอง
ศาลจังหวัดไชยา (จ.สุราษฎร์ธานี)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานศาลยุติธรรมภาค 8 (ศาลแขวง)
บ้านพักข้าราชการผูพ้ ิพากษาภาค 8
ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศาลจังหวัดเวียงสระ (จ.สุราษฎร์ธานี)
บ้านพักข้าราชการศาล จังหวัดเวียงสระ (จ.สุราษฎร์ธานี)
2
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลจังหวัดทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
ศาลแขวงทุ่งสง
ศาลจังหวัดปากพนัง (จ.นครศรีธรรมราช)
สานักงานศาลปกครอง จ.นครศรีธรรมราช
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
สานักงานอัยการ จ.นครศรีธรรมราช
ศาลจังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดตะกัว่ ป่า (จ.พังงา)
สานักอัยการ จังหวัดพังงา
สานักอัยการตะกัว่ ป่า (จ.พังงา)
3 ศาลจังหวัดกระบี่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ศาลอุทธรณ์ ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)
ศาลแรงงานภาค 8 (จ.ภูเก็ต)
ศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

พลฯ ชัยยุทธ พยัฆฤทธิ์

098-4273272

พลฯ กิตติศักดิ์ แก้วนาไสย

098-4297443

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา เซ่งซิ่น

098-4271033

ศำลยุตธิ รรมในภำค 9
ศาลจังหวัดตรัง
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
สานักอัยการ จังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลแรงงานภาค 9 (จ.สงขลา)
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 (จ.สงขลา)
ศาลแขวงสงขลา
ศาลจังหวัดนาทวี (จ.สงขลา)
บ้านพักข้าราชการศาลฯ นาทวี (จ.สงขลา)
สานักงานบังคับคดี จังหวัดสงขลา
2
ศาลปกครองสงขลา
ศาลจังหวัดสตูล
บ้านพักข้าราชการ จังหวัดสตูล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
บ้านพักศาลเยาวชนฯ จังหวัดสตูล
ศาลจังหวัดพัทลุง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
สานักบังคับคดี จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดปัตตานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
บ้านพักข้าราชการศาลจังหวัดปัตตานี
3 ศาลจังหวัดยะลา
ศาลจังหวัดเบตง (จ.ยะลา)
บ้านพักข้าราชการศาลจังหวัดยะลา
บ้านพักข้าราชการศาลจังหวัดเบตง (จ.ยะลา)
ศาลจังหวัดนราธิวาส
4 บ้านพักข้าราชการศาลจังหวัดนราธิวาส
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา เซ่งซิ่น

098-4271033

พลฯ สมศักดิ์ ช่อสม

098-4291677

อส.ทพ.บรรจง ศิริรัตน์

098-4281753

พลฯ วีรภพ ชมบุตรศรี

098-4271847

