
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

1 พ.ต.อ. สมชาย จันทรคง ผกก.๒ บก.รฟ. ๐๘๑ ๔๐๙๔๗๔๗

2 พ.ต.ท. ชาย เกษศรีสังข รอง ผกก.๒ บก.รฟ. ๐๙๑ ๕๕๒๕๐๐๗

3 พ.ต.ท. ณรงค เทศวิบูลย รอง ผกก.๒ บก.รฟ. ๐๘๖ ๗๗๗๙๔๙๙

4 ร.ต.ต. สุเมธ เกิดธรรม รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยาฯ ปรก.กก.๒ บก.รฟ. ๐๘๑ ๕๖๒๓๗๗๙

5 ร.ต.อ.หญิงนวลจุฑา เสือเพชร รอง สว.กก.๒ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๐๖๖๗๓๓

6 ด.ต. ศิรวิชญ เปยมเสถียร ผบ.หมู กก.๒ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๗๑๖๙๕๔

7 ด.ต.หญิง บงกชรัตน อารี ผบ.หมู กก.๒ บก.รฟ. ๐๘๖ ๙๐๕๕๗๘๗

8 ด.ต.หญิง สุภา ศุภษร ผบ.หมู กก.๒ บก.รฟ. ๐๘๙ ๒๐๖๔๒๙๘

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ

ถนนริมทางรถไฟ  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ  10800

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร   ๐๒ ๙๑๓ ๓๔๙๓



ลำดับ ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

1 พ.ต.ท.สมเกียรติ นิลพัฒน สว.ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๙๒๑-๓๖๘๑

2 ร.ต.ท.กฤษฎา นอยลา  รอง สว.ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๓๘๗๔-๒๔๖๘

3 ร.ต.ต.เดชาวัต เกษหอม  รอง สว.ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๑๗๕-๓๙๙๙

4 ร.ต.ต.สมชาย งามญาติ  รอง สว.ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๔๗๔๘-๔๕๘๑

5 ร.ต.ต.สุรัตน ไชยมา  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๖๗๙-๓๓๐๗

6 ร.ต.ต.สุชาติ ศรีโสภณ  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๐๔๓-๔๑๘๔

7 ร.ต.ต.กฤษณะ โตเอี่ยม  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๘๔๒๒-๔๙๙๔

8 ร.ต.ต.ปรีชา ทองอุน  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๔๑๕๒-๐๗๙๖

9 ร.ต.ต.ณรงค เนียมเที่ยง  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๔๔๐-๒๖๘๓

10 ร.ต.ต.วิรัตน ต้ิวสุวรรณบวร  รอง สว.(สส.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๗๒๐๔-๑๓๖๐

11 ร.ต.ต.ถวัลณ แจงอิ่ม  รอง สว.(สส.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๘๓๙-๖๑๗๘

12 ร.ต.ต.ธานินทร อุปถัมภ  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๙-๘๓๓๗-๕๔๙๘

13 ร.ต.ต.ธีระศักด์ิ ศักดาราช  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๔๔๙๕-๖๗๔๑

14 ร.ต.ต.วิเชียร พุดแกว  รอง สว.(สส.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๗๑๙๕-๐๓๐๕

15 ร.ต.ต.สมเกียรติ นามวงศ  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๗๓๑๓-๙๑๖๒

16 ร.ต.ต.นิมิตร เหลืองอราม  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๕๗๒๕-๕๒๔๙

17 ร.ต.ต.วศิษฐ เพ็งเลิศ  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๗๓๗-๙๖๙๗

18 ด.ต.ยุทณา ลี้สกุล  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๔๓๗-๓๓๔๖

19 ด.ต.หญิง นวรัตน นาธงชัย  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ปฏิบัติราชการ บก.รฟ.๐๘-๑๖๒๘-๕๙๙๕

20 ด.ต.ดิเรก ทองลักษณ  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๒๑๔-๐๓๗๙

21 ด.ต.สมพล ทองเสม  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๒๒๒๕-๕๖๒๒

22 ด.ต.หญิง กินนารี พาริก  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๖๔๑-๖๑๓๓

23 ด.ต.สมหมาย โสภา  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๒๑๕-๑๘๒๖

24 ด.ต.ณเดชน ดาวงาม  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๙๖๒-๑๖๘๙

25 ด.ต.ณัฐพงศ คำแปง  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๗๓๕-๗๔๘๒

 สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค กก.2 บก.รฟ.

หมู 2  ต.หนองปลิง  อ.เมือง จ.นครสวรรค

โทรศัพท / โทรสาร 056-6285013

ยศ       ชื่อ      ชื่อสกุล



ลำดับ ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

26 ด.ต.อำนาจ นิลสุพรรณ  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๗๕๗๔-๙๑๒๙

27 ด.ต.ชาญฤทธ์ิ แยมโชติ  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๓๒๑๖-๒๑๙๖

28 ด.ต.ศรศักด์ิ แกวแกลบ  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๒๘๙-๓๑๖๔

29 ด.ต.ธนพัฒน มฤธากร  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๘๕๘-๘๒๗๗

30 ด.ต.วีรยุทธ ริมสีมวง  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๒๑๔-๗๘๕๖

31 ด.ต.พรอมพงษ มหาโพธ์ิ  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๗๐๗-๓๕๒๔

32 ด.ต.สกล ไชยฤทธ์ิ  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๔๖๑๘-๙๖๔๒

33 ด.ต.หญิง นภาวรรณ ยิ่งตระกูล  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๙๘๕๗-๔๙๗๐

34 ด.ต.มานัด คงสัมมา  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๙๖๔-๔๕๖๙

35 ด.ต.ภานุพงศ เผามวง  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๖๐๔-๙๘๐๐

36 ด.ต.หญิง รชยา สังขมี ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสงฯ ปฏิบัติราชการ ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๗๒๗๗-๔๔๕๕

37 ด.ต.หญิง สงศรี ขุนสุข  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๖๕๐๘-๘๑๙๘

38 ด.ต.ชวชัย มากกุญชร  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๐๑๕๘-๒๔๔๔

39 จ.ส.ต.ธวัฒชัย ราชคม  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๘-๑๙๖๒-๑๖๗๘

40 จ.ส.ต.ญาณพล ใยดี  ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรคฯ ๐๙-๓๒๑๘-๘๘๐๘

- ๒ -
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ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

1 พ.ต.ท. ปยรัช สุภารัตน  สว.ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 085-6545998

2 ร.ต.อ. เสวก ขำขาว  รอง  สว.ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-9536941

3 ร.ต.ท. พงษพันธ ไพรศรี  รอง  สว.ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 082-7840555

4 ร.ต.ต. กิจจา จันทาทับ  รอง  สว.ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-7022124

5 ร.ต.ต. สมัคร นอยศิริ  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-7072841

6 ร.ต.ต. ธนายุต โมรารักษ  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-6424623

7 ร.ต.ต. ศุภกิจ รูชอบ  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 085-0306500

8 ร.ต.ต. ศิรพงศ แบบวา  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-7569229

9 ร.ต.ต. อัครเดช วงศหม่ืน  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-9615887

10 ร.ต.ต. ธนวัต พันธุรี  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-2634837

11 ร.ต.ต. กฤษณะ นิลกลัด  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 286-9002833

12 ร.ต.ต. สิทธิศักด์ิ คำเสน  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-8242514

13 ร.ต.ต. เจริญ กาวีจันทร  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-2836731

14 ร.ต.ต. ธวัช รุงนาค  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 087-1797830

15 ร.ต.ต. สวาง ภูพุม  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 082-1755339

16 ร.ต.ต. เกษมสุข นราแกว  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-4362596

17 ร.ต.ต. ธีรธวัช ปานใจนาม  รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-0420894

18 ด.ต. เสถียร สุขสมชีพ  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-0099956

19 ด.ต. ภวัต ต๊ิบใจ  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-9989958

20 ด.ต. เชษฐา คณานันท  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 084-5786255

21 ด.ต. ณัฐพล จันทรตะฝน  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 084-0435833

22 ด.ต.หญิง รุงวสุ เดชวัน  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 085-0306500

23 ด.ต. ประทีป จารุจินดา  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-5681622

24 ด.ต. สมศาสตร วันดี  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 084-7416555

25 ด.ต. สัมพันธ ม่ิงบุญ  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-0123002

26 ด.ต. อุบล ทิมาศาสตร  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-7651113

สถานีตำรวจรถไฟศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ.

เลขที่ 55  ถนนแยกศิลาอาสน  ต.ทาอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ
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ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

27 ด.ต. พรชัย สุภา  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 087-1764330

28 ด.ต.หญิง ผกามาส คลายพันป  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-2069010

29 ด.ต. สินชัย เจริญเผา  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 082-0799864

30 ด.ต. วรวุธ กล่ำแกว  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-9576654

31 ด.ต. ชูศักด์ิ พื้นงาม  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 085-0327076

32 ด.ต. ณัฐวัฒน แกวศรีรัตน  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 086-1960425

33 ด.ต. ศรวัส พูนมา  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 085-7319457

34 ด.ต.หญิง วรรณพร จันทรกลัด  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 089-5672015

35 ด.ต. ธีระพงษ หลวงเทพนีวัน  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 087-5251770

36 ด.ต. ประชิต ทะสา  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 084-7626367

37 ด.ต. กรวิชญ อินมณเทียร  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 086-2054466

38 ด.ต. กันตินันท สุขสี  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 086-9779194

39 ด.ต. ธนัญชัย ธนุตตรา  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 080-4977673

40 ด.ต. ธีรนันท เลิกจิ๋ว  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 086-9368300

41 ด.ต. ชารี ดานตระกูล  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-2586277

42 จ.ส.ต. ศุภกรณ สมฤทธ์ิ  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 085-1307959

43 จ.ส.ต.หญิงพรรณี ทับทอง  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-0432033

44 ส.ต.อ. ศิริชัย ศรีบุญจันทร  ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสนฯ 081-8953283
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ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

1 พ.ต.ท. เกียรติชัย เกิดโชค สว.ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 093 349 4949

2 ร.ต.ท. ฐิติวุฒิ นามเทือง รอง สว.ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 089 664 7872

3 ร.ต.ต.หญิงประทุมวัน ไรรัตน รอง สว.ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 086 239 5885

4 ร.ต.ต. ชยนัน เที่ยงนวม รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 085 221 4736

5 ร.ต.ต. สมบัติ นาคพลั้ง รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 081 404 2806

6 ร.ต.ต. กิติพงษ ประภัสสร รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 089 512 2761

7 ร.ต.ต. คำนึง เอกศิริ รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 081 596 1858

8 ร.ต.ต. วิชา กอนรัตน รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 089 080 9955

9 ร.ต.ต. สุเทพ แกวสระแสน รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 086 983 8309 

10 ร.ต.ต. ชลิต แยมยิ้ม รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 087 914 9693

11 ร.ต.ต. ประโยชน ใหญมีศักด์ิ รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 086 4159 908

12 ร.ต.ต. อดุลย นุสสะ รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 081 5335 863

13 ร.ต.ต. สุดใจ น้ำจันทร รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 089 459 6380

14 ร.ต.ต. ไพศาล อันสนธ์ิ รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 087 0011 581

15 ร.ต.ต. นิวัฒน รัตนวิทยากรณ รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 089 0892 777

16 ร.ต.ต.หญิงธันยนันท สมสุขสวัสด์ิ รอง สว.(ป) ส.รฟ.อยุธยา กก.๒ บก.รฟ. 084 118 5888

17 ด.ต. สมพุทธ ไพรบึง ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 083 8395 292

18 ด.ต. วัลลภ บุญชู ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 085 1326 528

19 ด.ต. โยธิน ผองแผว ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 084 6595 225

20 ด.ต. ศิริชัย คชพันธ ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 081 5841 591

21 ด.ต.หญิง รมิตรา ปอมจัตุรัส ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 084 6532 348

22 ด.ต.หญิง ธัญนันท ชองสาร ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 085 8114 805

23 ส.ต.อ. สิทธิโชค สีแดง ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 085 0882 553

24 ส.ต.อ.หญิงเมทินี หินรามัญ ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 089 3465 509

  สถานีตำรวจรถไฟอยุธยา กก.๒ บก.รฟ.

ถนนปาโค  ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท / โทรสาร  035 243 175


