
ลำดับ ยศ      ชื่อ     สกุล ตำแหนง โทรศัพท

1 พ.ต.อ.วรพจน  ดิษยบุตร ผกก.4 บก.รฟ. 081-8460146

2 พ.ต.ท.ภูพชร   เสโส รอง ผกก.4 บก.รฟ. 088-9584059

3 พ.ต.ท.พัฒนชัย  ภมรพิบูลย รอง ผกก.4 บก.รฟ. 087-1111152

4 ร.ต.อ.หญิง รัตนา   อุตมะวงศ รอง สว.กก.4 บก.รฟ. 082-3401212

5 ด.ต.นิตยา   เกิดผล ผบ.หมู กก.4 บก.รฟ. 081-3749303

6 ด.ต.หญิง ภาวะดี  ฉิ่งวังตะกอ ผบ.หมู กก.4 บก.รฟ. 085-1208898

7 ด.ต.หญิง บงกชรัตน   อารี ผบ.หมู กก.4 บก.รฟ. 086-9055787

8 ด.ต.หญิง เขมณัฎฐ  กิ่งวิกรณกุลทร ผบ.หมู กก.4 บก.รฟ. 084-7712535

กองกำกับการ 4 บก.รฟ.

ถนนริมทางรถไฟบางซ่ือ  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ  10800

โทรศัพท / โทรสาร  02 585 8346

E-mail :  railwaypol.sd5@gmail.com



ลำดับ ยศ      ชื่อ     สกุล ตำแหนง โทรศัพท

1 พ.ต.ท. สุรชัย  สีมุเทศ สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ  กก.4 บก.รฟ. 081-7059081

2 ร.ต.ท.  กาญจนภาคย  แสงอรุณ รอง สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-4083952

3 ร.ต.ต.  ชัยสิทธ์ิ  สิงหคะนอง รอง สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-7930511

4 ร.ต.ต. สกุลเกียรติ  โจซ้ิม ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 087-8085279

5 ร.ต.ต.  สุธา  ทองนิ่ม รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-9379300

6 ร.ต.ต.  พิสิทธ์ิ  จำปาแดง รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-8037955

7 ร.ต.ต.  ณรงคกร  ไพรินทราภา รอง สว.(สส) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-4427583

8 ร.ต.ต.  วินัย  โมรา รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 086-9392386

9 ร.ต.ต.  ภิรมย  อยูละออ รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-5261397

10 ร.ต.ต.  สัมฤทธ์ิ  บุญสอน รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 085-4496373

11 ร.ต.ต.  จรัญ  พรมศรี รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 080-2129996

12 ร.ต.ต.  วัชรชัย  ภาคมฤค รอง สว.(ป) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 086-0471991

13 ร.ต.ต. พูลศักด์ิ  มานะกิจ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-5261964

14 ร.ต.ต. ชอบ  พุมสวาท ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-6850843

15 ด.ต.  อดิเรก  จุลพันธ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-4463455

16 ด.ต.  พงศศิลป  ขาววิมล ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-3491461

17 ด.ต.  อนันต  วงษประพันธ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-6606308

18 ด.ต. ชนดล  ประทุมชาติ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 082-7894039

19 ด.ต.  โกศล  กัลณา ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-0325689

20 ด.ต.  กอบศักด์ิ  โฆสิต ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 083-6353138

21 ด.ต.  เชษฐา  สาจุย ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 086-8828380

22 ด.ต.  วรางกูร  รักธง ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 083-4952376

23 ด.ต.  เอกพงศ  เหมันต ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-8664138

24 ด.ต.  วิชิต  ตองกระโทก ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 087-6546839

25 ด.ต.  โฆษิต  ทิมทับ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-6815545

E-mail: suvarnabhumi.rps2553@gmail.com

ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ที่อยู  เลขที่ 1 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท / โทรสาร 02 - 134 9607   



ลำดับ ยศ      ชื่อ     สกุล ตำแหนง โทรศัพท

26 ด.ต.  พัฒนศักด์ิ  เชียงสิน ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 085-2542179

27 ด.ต.  วิเชียร  สุขกิจ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-0922179

28 ด.ต.  ปติพงษ  พึ่งขุนทด ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-7262927

29 ด.ต.  ราเมศ  การณเมือง ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 080-8465126

30 ด.ต.  ทิชน  ขุนพิฤกษ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 086-0812473

31 ด.ต.หญิง  สุมิตรา  ดวงวิเชียร ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-8247367

32 ด.ต.หญิง  บุญยรัตน  มีเพชร ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 087-8289345

33 ด.ต.หญิง  ปุณยรัตน  ไชยวาปราวรรณ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 092-7937388

34 ด.ต.  จรรยา  ม่ังค่ัง ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 085-4815189

35 ด.ต.  ณรงค  บูรณบุตร ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 086-7076208

36 ด.ต.  เชาวเรศ  รักษาวงศ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-2058533

37 ด.ต.หญิง  สุภา  ศุภษร ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-2064298

38 จ.ส.ต.  ณฏธพงษ  ลุนนี ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 083-0069549

39 จ.ส.ต.  สุริยนต  พรหมมูล ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-9359986

40 จ.ส.ต..หญิง  ทัศวรรณ  อุดมศิลป ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 081-9359986

41 จ.ส.ต.หญิง  อินทิรา  อุสาหดี ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 089-4463912
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ลำดับ ยศ      ชื่อ     สกุล ตำแหนง โทรศัพท

1 พ.ต.ท. มงคล  ชูทอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 081-3763407

2 ร.ต.ต.ปรีชา  ศรีใส รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 086-6666087

3 ร.ต.ต.ประเชิญ  นิ่มสงวน รอง สว.(อก)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 089-449-6936

4 ร.ต.ต.สุรเชษฏ  บรรลือ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-5973-5075

5 ร.ต.ต.เพิjมสิน  ลัดกลาง รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-5407-8214

6 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ   สียังเล็ก รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-3893-7773

7 ร.ต.ต.ณรงค  เรืองศรี รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-2466-2055

8 ร.ต.ต.จรัล   ศรีทอง รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-6778-4067

9 ร.ด.ต.พิชัย   ถินแพ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-1560-4535

10 ร.ต.ต.(ญ)นันทวรรณ ประกอบแกว รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-7079-7382

11  ร.ต.ต.จตุรงค   นิธากรณ รอง สว.(สส)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-7494-4189

12 ร.ต.ต.สงัด  แสงสวาง รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-3545-9798

13 ร.ต.ต.สมชาย   นาแหยม รอง สว.(ป)ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-1778-4932

14 ร.ต.ต.บัญชา  หริการบัญชร ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-1377-0088

15 ร.ต.ต.วุฒิพงษ   ฉัตรพรมราช ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-5047-2764

16 ร.ต.ต.อนุรักษ  จันทรศิริ ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-3198-0027

17 ร.ต.ต.นิวัส      ขำสอาด ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-6863-9600

18 ด.ต.วิโรจน   เอี่ยมวิลัย ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-1637-6383

19 ด.ต.ธนวัฒน    ขุนอินทร ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 09-1370-9963

20 ด.ต.คงฤทธ์ิ  ศรีทุมมา ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-7143-1414

21 ต.ต.ณรงค    รังอิสริยะกุล ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-0582-2551

22 ด.ต.นิคม  อินทรมณี ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-7109-4588

23 ด.ต.สุชิน    ผุยศรี ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-7973-4878

24 ด.ต.หญิง วรรณา  พุมพวง ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-9502-4118

25 ด.ต.ประสิทธ์ิ   แสงหาว ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 08-9615-7240

ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

        128 ถนนมหาจักรพรรด์ิ   ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000



ลำดับ ยศ      ชื่อ     สกุล ตำแหนง โทรศัพท

1 พ.ต.ท.สัณหกช   เกษากิจ สว.ส.รฟ.อรัญประเทศ  กก.4  บก.รฟ. 085-3525151

2 ร.ต.อ.ทวนทอง     ชินบัญชากุล รอง สว.ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 089-0049047

3 ร.ต.ต.สวัสด์ิ         พุมพวง รอง สว.ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 083-1378050

4 ร.ต.ต.ดิเรก           ทองเปลว รอง สว.(ป) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-9863104

5 ร.ต.ต.สมชาย        พิมพสอน รอง สว.(สส) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 082-9534881

6 ร.ต.ต.ปญญา        สินธุเสน รอง สว.(ป) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 084-6460964

7 ร.ต.ต.สวาง          จิตรสมสุข รอง สว.(ป) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 089-1644996

8 ร.ต.ต.สมาน         ลองลอย รอง สว.(สส) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 089-4946240

9 ร.ต.ต.อนุพงษ       นิลวงค รอง สว.(ป) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-7570878

10 ร.ต.ต.สุรศิลป     ศุภโคตร ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 089-1307956

11 ร.ต.ต.สุเทพ          สุขยิ่ง ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-3322769

12 ด.ต.อรรณพ       วังขนาย ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 083-3050252

13 ด.ต.ทองพูน        ปรางศรี ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-6892721

14 ด.ต.พิภพ          พึ่งรุง ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-7333548

15 ด.ต.หัฏฐโชค       สมบูรณ ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-6183785

16 ด.ต.อนุชา        ปกกการะสัย ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 081-0926015

โทรศัพท / โทรสาร 037  233 371

Email : aran.sd4railway@gmail.com

ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

       อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว  27120


