
 
กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจรถไฟ 

SUB-DIVISION 1 RAILWAY POLICE DIVISION 

ถนนรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ แขวงรองเมือง เขตปทุมวน กรุงเทพฯ 1033 

โทรศัพท 02-220-4363, ใยแกว 5293 โทรสาร 02-220-4363 

WEB SITE : WWW.railway.police.go.th 

 

ตําแหนง –สังกัด 
 

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล 
 

ที่ทํางาน(ภายใน) 
 

มือถือ 

 

ผกก.1 บก.รฟ. 
 

พ.ต.อ.สมพล          อิสสระเสร ี
 

02-220-4363 
095-949-9135 

081-639-7823 

รอง ผกก.1 บก.รฟ. พ.ต.ท.ณพัศ           เนติวรรธนะ 02-220-4363 091-804-9797 

รอง ผกก.1 บก.รฟ. พ.ต.ท.วัลลพ          พวงผกา 02-220-4156 081-820-2023 

รอง สว.กก.1 บก.รฟ. ร.ต.อ.หญิง ศุทินี     เชยปญญา 02-220-4363 086-688-3640 
รอง สว.(ป.)ฯ การเงิน / พัสด ุ ร.ต.ต.เสนีย           เอี่ยมวิมังสา 02-220-4363 081-634-1489 

รอง สว.(อก.)ฯ ธุรการ ร.ต.ต.หญิง ทัศนา   จอกแกว 02-220-4363 081-343-7044 

ผบ.หมูฯ งานคด ี ด.ต.สมบูรณ          จีนคํา 02-220-4363 087-106-3173 

ผบ.หมูฯ งานคด ี ด.ต.หญิง ละมัย      วงษโม 02-220-4363 089-228-4066 

ผบ.หมูฯ ทะเบียนพล ด.ต.หญิง ปรีดา      หนูพัฒน 02-220-4363 081-170-9347 

ผบ.หมูฯ รับ – สง ด.ต.สุทธิรักษ         ทองอุน 02-220-4363 081-138-3983 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



สถานีตํารวจรถไฟนพวงศ กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจรถไฟ 

NOPPHAWONG RAILWAV POLICE STATION SUB-DIVISION RAILWAY POLICE DIVISION                                     

ถนนรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ แขวงรองเมือง เขตปทุมวน กรุงเทพฯ 1033 

โทรศัพท 02-223-0674, ใยแกว 4373  โทรสาร 02-223-0674 

  WEB SITE : WWW.railwaypolicenoppwong@gmail.com.  

 

ตําแหนง –สังกัด 
 

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล 
 

มือถือ/บานพัก 

 

สวญ.ส.รฟ.นพวงศ พ.ต.ท.อัคคภาคย     จิตตประยูร  082-2441551 

สว.ส.รฟ.นพวงศ พ.ต.ท.ผล              เจริญผล 089-0520042 

พงส.ผนพ.ส.รฟ.นพวงศ พ.ต.ท.ทรงกลด       พัฒนวราภรณ 089-7176118 

พงส.ส.รฟ.นพวงศ ร.ต.ท.เดชา            เวียงอินทร 089-5737077 

พงส.ส.รฟ.นพวงศ     ร.ต.ท.จตุรงค         ไสยโยธา 093-3934527 

รอง สว. ร.ต.อ.จอมประสาน  นาคภู 087-2915880 

รอง สว.            ร.ต.ท.ประกาศชัย    แกวกา 087-9382472 

รอง สว. ร.ต.ท.สถาพร         มุสิกพงษ 089-6492429 

รอง สว. ร.ต.ต.สมพงษ         เคยเหลา 088-9419408 

รอง สว.(ป) ร.ต.ต.หญิง ปราณี    บุษบงก 081-9011658 

รอง สว.(อก) ร.ต.ต.หญิง สุพัตรา   มานะกิจ 089-7812808 

งานธุรการ ด.ต.หญิง เพลิน        บุปผา 089-0041390 

งานธรุการ    ด.ต.สุทธิ                นราพิทักษ 085-3274821 

งานธุรการ        ร.ต.ต.เสริมพันธ       เพิ่มชาติ  085-1156192 

งานสอบสวน ด.ต.สมควร            ปนกันอินทร 084-6552126 

งานสอบสวน ร.ต.ต.ชัยพร           หนูมานอย 081-3072049 

เปรียบเทียบปรับ ด.ต.หญงิ เพชรรัตน ปทมาลัย 089-1452541 

สิบเวร ร.ต.ต.อนันต          เต็มจิต 084-8796642 

สิบเวร        ร.ต.ต.ศิริชัย          บุญมี 087-4959190 

สิบเวร               ร.ต.ต.สมนึก         เอี่ยมอิ่ม 081-4481838 

ประจําโรงพัก ร.ต.ต.พงษศักดิ์     หมกคลาย 081-0086629 

หนวยบริการ สน.กท. ด.ต.หญิง รุจิภา     กลัดกลีบ 085-5177215 

 

  

   

 

 

 



 

ตําแหนง –สังกัด 

 

 

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล 
 

มือถือ/บานพัก 

หนวยบริการสามเสน ด.ต.มนตรี              จันทรเจริญ 084-9136675 

หนวยบริการสามเสน ด.ต.ปณณวิชญ       สรอยปลิว 087-1063849 

หนวยบริการบางซื่อ ด.ต.สุรศักดิ์           แกวคูณ 081-5532067 

หนวยบริการบางซื่อ ด.ต.ปรีชา             พุดดวง 089-2090995 

หนวยบริการดอนเมือง ร.ต.ต.มาโนช         ดีจริง 084-3322450 

หนวยบริการดอนเมือง ด.ต.สิทธิ              เสาเอก 087-0839793 

จราจร ร.ต.ต.ญาณวีระยุทธ ดวงวิเชียร 089-2331987 

จราจร         ร.ต.ต.ภิญโญ        รงคทอง 086-6774255 

จราจร           ร.ต.ต.ณรงค        รื่นเกษม 080-1189887 

จราจร             ร.ต.ต.กริสน        ลิ้มประเสริฐ 084-5416889 

จราจร            ร.ต.ต.มานัส        เกรียงสุวรรณ 089-2294949 

จราจร              ด.ต.วิลัย            ทองวงสา 089-2525320 

สายตรวจ สน.กท. ร.ต.ต.บุญญรัตน  ธาราเนตร 089-1229214 

สายตรวจ สน.กท. ร.ต.ต.เฉลิมศักดิ์  ศรีพิสุทธิ์ 081-3745464 

สายตรวจ สน.กท. ร.ต.ต.พิทักษ      พจนะแกว 089-4082264 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.วิมล           ฤทธิยา 086-8997387 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.สมพร         แกวกอง 086-5630867 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.จิรศักดิ์       แจงพรมมา 081-4599600 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.เสด็จ          เคนเหลือม 081-9391431 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.นพดล        ปดภัย 081-2589661 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.มนตรี        ธรรมศรี 089-2137259 

สายตรวจ สน.กท. ด.ต.อาคม        แสงสง 088-4991212 

จุดรับแจงเหตุจตุจักร ร.ต.ต.ทอง       คําแพงส ี 086-0103414 

สายตรวจ จยย. ด.ต.ธนกฤต     เขียวหวาน 081-3072049 

สายตรวจ จยย.        ด.ต.ชลิต         จันทรชยากร 084-9236402 

สายตรวจ จยย.        ด.ต.กิตติ         ตรงคง 087-0092321 

สายตรวจ จยย.        ด.ต.สืบศักดิ์     คันธะคง 089-2254581 

สายตรวจ จยย.        ด.ต.โสภณ      กองโฮม 086-5567577 

สายตรวจ จยย. ด.ต.ปยะ         พลโยธา 085-6692312 

 

    

 

 

 



 

ตําแหนง –สังกัด 

 

 

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล 
 

มือถือ/บานพัก 

สืบสวน ร.ต.ต.ณรงค           บัวเทศ 081-3088279 

สืบสวน ด.ต.ธวัชชัย            สุระชิต 089-0092002 

สืบสวน ด.ต.ชยุต               ศรีชมภู 081-8362392 

สืบสวน ด.ต.นิตย              อินทรประเสริฐ 092-3215858 

สืบสวน ด.ต.นิยม              คําแสนราช 084-5285333 

สืบสวน ด.ต.คมกฤช          อาหาสิเม 081-7619171 

ชุดครู ร.ต.ต.บุญเลิศ        เรืองรัมย 093-4967879 

ชุดครู  ร.ต.ต.ชาติชาย       โจยสา 081-6250267 

ชุดครู ร.ต.ต.หญิง มาลา   หาญสุวรรณ 089-4417911 

ชุดครู ด.ต.หญิง วงเดือน   ศรีภาพ 084-6931155 

ชุดครู ด.ต.หญิง กิตติมา   อินธิศร 089-1234169 

ชุดครู ด.ต.หญิง นวรัตน   นาธงชัย 081-6285995 

ชุดครู ด.ต.หญิง พิชฐญาณ  โชควรเลิศธนนท 086-7814443 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ร.ต.ต.พรณรงค      ถินแพ 081-4396042 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ร.ต.ต.สุวณณ         ภูภิรมย 081-3674919 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ร.ต.ต.เสนีย           เอี่ยมวิมังสา 081-6341489 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.สมบูรณ          จีนคํา 087-1063173 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.สุทธิรักษ         ทองอุน 081-1383983 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.สายทอง          ชินทะวอ 089-7867408 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.พีรวัส              พุทลีลาศ 080-0659898 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.หญิง รุงอรุณ     สมทัศน 086-0339696 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.หญิง ปรีดา       หนูพัฒน 081-1709347 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ด.ต.หญิง ณฐา        วิภาดิษฐากร 081-7741403 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ร.ต.ท.พงษพันธ       ไพรศรี  

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ร.ต.ต.ไพศาล          อันสนธิ์ 089-6729488 

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ จ.ส.ต.จักรกฤษ       สายสมุทร  

   

 

  

 



ลำดับ ตำแหนง โทรศัพท

1 พ.ต.ท.อัครพล พลซา สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๗-๘๓๒๔๓๔๓

2 ร.ต.ท.วัฒน         ยอดคำ พงส.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๙๐-๘๐๔๙๒๗๒

3 ร.ต.ท.ยุทธพันธ   คำแกว พงส.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๔-๖๔๘๘๑๕๙

4 ร.ต.ท.อัษฎายุธ    ทองสวรรค พงส.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๑๐๖๑๙๐๑

5 ร.ต.ต.แสงเพชร    ศิริบูรณ พงส.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๖๒๗๓๘๗๘

6 ร.ต.ต.หญิง ไพรินทร  ใจชื่น รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๒-๓๔๔๖๘๙๔

7 ร.ต.ต.จำรูญ      สอสืบ รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๓-๑๐๒๕๓๔๑

8 ร.ต.ต.นนทชน   ญาติบรรทุง รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๗๔๑๑๖๑๑

9 ร.ต.ต.เอกวัฒน   สันธนะบูรณ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๘๓๕๗๗๕๕

10 ร.ต.ต.สุจิตร      โพธิมาตร รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๑๗๙๒๖๔๕

11 ร.ต.ต.สุชาติ     ประดิษฐอำไพ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๔๗๘๓๕๖๑

12 ร.ต.ต.สมเกียรติ   เกิดศรีเหล็ก รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๐๗๘๗๖๓๗

13 ร.ต.ต.ไพโรจน    เกิดเนียม รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๐๗๓๔๒๓๙

14 ร.ต.ต.ธนู         ทิพวารี รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๙๐๒๖๕๖๒

15 ร.ต.ต.ประสาท   โฉมเฉลา รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๖-๙๗๗๓๘๖๖

16 ร.ต.ต.หญิง บุญธรรม   หิรัญ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๑๙๓๑๓๙๗

17 ด.ต.ภานุพงศ     ปานนาค รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๔๗๒๓๖๔๗

18 ด.ต.หญิง สุนิสา  คุมประดิษฐ ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๗๖๐๖๑๑๖

19 ด.ต.หญิง ณัฐธนันทน ทวีธนะพร ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๔๔๖๗๔๙๘

20 ด.ต.หญิง วิมลรัตน   ทิพวรวิมล ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๘๕๙๕๑๑๕

21 ด.ต.ประสิทธ์ิ      พรหมเดช ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๘๒๓๕๖๖๘

22 ด.ต.ถวิล           ชั่งแสง ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๓๕๔๙๕๔๗

23 ด.ต.อนุกรณ       สิทธิ ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๙๐๒๐๖๐๗

24 ด.ต.ประกอบชัย  เพ็ญสุวรรณ ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๗-๐๗๒๕๗๙๙

25 ด.ต.ลีลวัฒน     มาดีบอง ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๓๖๒๖๙๖๔

26 ร.ต.ต.นพพร    เกิดโภคา รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๖-๓๗๕๔๓๑๙

27 ร.ต.ต.หญิง มาลา  หาญสุวรรณ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๔๔๑๗๙๑๑

28 ด.ต.กมล        นุชรุงเรือง ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๙-๖๙๓๗๔๐๗

29 จ.ส.ต.หญิง วัชรา ชางนอย ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ. ๐๘๑-๘๓๔๔๖๕๕

สถานีตำรวจรถไฟธนบุรี กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจรถไฟ

THONBURIRAILWAYPOLICESTATION  SUB-DIVION ๑ RAILWAY  POLICE  DIVISION

เลขที่ ๒๖๔/๒๐ ถนนรถไฟ  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐

โทรศัพท / โทรสาร  ๐๒-๔๑๑๓๑๐๗ ตอ ๑๑-๑๘  สิบเวร ๐๒-๔๑๑๓๑๐๗ ตอ ๑๑  

 E-mail..THONBURICOP94@GMAIL.COM    WEB SITE : WWW

        ยศ         ชื่อ         ชื่อสกุล          



ลำดับ     ยศ           ชื่อ           ชื่อสกุล ตำแหนง-สังกัด มือถือ /บานพัก

1 พ.ต.ต. อดิศัย สุภัทโรภาสพงศ สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 086-3822804

2 ร.ต.ท. จารุวัฒน ทองยืน พงส.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 086-0801155

3 ร.ต.ท. ปรีชา บุญอารีย พงส.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-8104173

4 ร.ต.ท. นิรุติ ชินาวัง พงส.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 086-0621061

5 ร.ต.ท. เสกสรรค จรรยาม่ัน พงส.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-6740828

6 ร.ต.ต. ชัยวัฒน อยูพัฒนา รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 085-3183695

7 ร.ต.ต. นิโรจน เพ็งกระโจม รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 090-4027608

8 ร.ต.ต. ณัฐฐนนท จรรยาเลิศ รอง สว.(สส.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 084-6816412

9 ร.ต.ต. สุภาพ บุญสมพงษ รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 091-7422802

10 ร.ต.ต. สมชาย ตะลุวรรณ รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-0557567

11 ร.ต.ต. สนั่น บุญสง รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-4242448

12 ร.ต.ต. วัชรินทร โคกาอินทร รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-6421490

13 ร.ต.ต. บุญสืบ ฉิมชาญเวช รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-7929677

14 ร.ต.ต. อภิชาติ จีนคราม รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-7915956

15 ร.ต.ต. โรจนินทร จันทรศรี รอง สว.(สส.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-0431010

16 ร.ต.ต. สมชาย อูไทย รอง สว.(ป.)ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-8354938

17 ด.ต. ดนัย กาฬภักดี ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 086-5713397

18 ด.ต. ฐาปกรณ บุษบา ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-7328026

19 ด.ต. นพัศณัชพันธ พุมรส ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-7629333

20 ด.ต. วิเชียร โนมขุนทด ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-8260637

21 ด.ต. มานพ ศิริเวช ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-2169740

22 ด.ต. สิงห กล่ำกลาง ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-0528684

23 ด.ต. ทอป โกทัน ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-2687599

สถานีตำรวจรถไฟมักกะสัน  กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจรถไฟ

MAKASAN RAILWAY POLICE STATiON  

ถนนนิคมมักกะสัน  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท / โทรสาร  02-2540226    ภายใน  827-5321  



ลำดับ     ยศ           ชื่อ           ชื่อสกุล ตำแหนง-สังกัด มือถือ /บานพัก

24 ด.ต.หญิง จงกลนี สวัสด์ิสุข ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 086-5556258

25 ด.ต.หญิง อรอินทร เกิดม่ัน ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-9318914

26 ด.ต.หญิง พิณอุษา กุลกิจชัยไพบูลย ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-8919633

26 ด.ต.หญิง ณภัทร ชวยยา ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 087-5538677

27 ด.ต.หญิง ธนพร แกวมาลา ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 081-4452186

28 ด.ต.หญิง สิริกัญญา นาคาพงษ ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 089-5556799

29 ด.ต.หญิง อรพรรณ โมสาลียานนท ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 084-3332924
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