
ลำดับ ยศ    ชื่อ    สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพท

1 ร.ต.อ.ธาม           ลอยสะเทื้อน สว.ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 8398 8322

2 ร.ต.อ.ไกรศร        บุญล้ำ รอง สว.ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9724 5152

3 ร.ต.ต.ประเสริฐ     เดชภูมิ รอง สว.ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 5894 5631

4 ร.ต.ต.วีระพล        เซงเจริญ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1536 6037

5 ร.ต.ต.จำเริญ         สินธพ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1079 1740

6 ร.ต.ต.อภัย           เหมือนกู รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 2799 6422

7 ร.ต.ต.ฐิติ             สิงหบุตร รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 7892 0148

8 ร.ต.ต.รุชาญ         พิรุณกาญจน รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1082 6331

09 5428 4430

9 ร.ต.ต.พัฒนศักด์ิ    ภักดีเทพ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4627 7257

10 ร.ต.ต.สมพงศ       ครุฑจร รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9590 5972

11 ร.ต.ต.กอเกียรติ     มหาทรัพย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9827 7458

12 ร.ต.ต.ญาณพัฒน   แสงสุริย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 6947 9555

13 ร.ต.ต.สนิท          สุวรรณาคม รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9655 8314

08 0876 1895

14 ร.ต.ต.ทวี            เชื้อพราหมณ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 6297 8890

15 ร.ต.ต.ศุภวัฒน      นพคุณ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1693 7300

08 3691 4386

16 ร.ต.ต.ชาญชัย       ใหมละเอียด รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 6271 0941

17 ร.ต.ต.เกษมสุข      ไชยวงษ รอง สว.(ป.) ชวยราชการ ส.รฟ.หาดใหญ 08 6289 5768

18 ร.ต.ต.ไพทูร           สรอยโสภี ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1728 5888

19 ด.ต.บำรุง            ยอดดำเนิน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4940 2826

20 ด.ต.จิระศักด์ิ        ชวยทัพ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 09 1316 9198

21 ด.ต.สมพงศ  บุญอริยวัฒน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 09 35748935

22 ด.ต.เสกพล   รัตนพันธ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1831 9559

23 ด.ต.เรืองยุทธ       ทองฤทธ์ิ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 5250 7009

24 ด.ต.ไทยรัฐ          โสระเสาว ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1083 6779

25 ด.ต.อภิเชษฐ        พรหมจันทร ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 5880 8355

08 4923 0958

26 ด.ต.สาโรจน         เอียดสกุล ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9867 2106

27 ด.ต.เสนห            ศรีชมพู ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9154 8165

28 ด.ต.สมเกียรติ       ทัพพุน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 7884 4340

29 ด.ต.ลิขิต             หนูไชยแกว ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ.  08 9003 7845

บัญชีรายชื่อขาราชการตำรวจสถานีตำรวจรถไฟทุงสง กก.3 บก.รฟ.
โทรศัพท / โทรสาร 075 411 430  

Email ; thungsongrailwaypol@hotmail.com



ลำดับ ยศ    ชื่อ    สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพท

30 ด.ต.วิสุทธ์ิ           ทองเมือง ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 2825 2387

31 ด.ต.จตุรงค          นวลเอียด ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9735 2747

32 ด.ต.ชำนาญ         เปลี่ยนนุช ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1421 4461

33 ด.ต.สมรส           ชัยฤกษ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1367 5831

34 ด.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ       เรืองยิ่ง ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 09 0476 6744

35 ด.ต.อุดมชัย         ศรีกาญจน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9026 5245

36 ด.ต.เดชเกตุฤทธ์ิ   พุมโต ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 09 3794 9201

37 ด.ต.อำนวย         เกิดกุญชร ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 0144 8680

38 ด.ต.ประเสริฐ       ชำนาญแปน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1747 2402

39 ด.ต.สมบัติ           ศิริบุญ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1097 4554

40 ด.ต.อิสระ            พุทธสุภะ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 6490 6774

41 ด.ต.นคร             แกวเนิน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1271 3025

42 ด.ต.สมพงค          สุกระ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 0709 0372

43 ด.ต.ปรีชา         เหลาพิทักษพงศ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4054 2232

44 ด.ต.หญิง รชยา     สังขมี ชวยราชการ ส.รฟ.นครสวรรคฯ 08 7277 4455

45 ด.ต.ชาญกมล       ดีหนู ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 2249 1521

08 2422 2812

46 ด.ต.อัควัฒน        ประจักษหิรัญ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 6266 8279

47 ด.ต.สมประสงค    เพ็งเจริญ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4630 8358

48 ด.ต.ณรงค           มีสุข ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ ชวยราชการ ส.รฟ.ทุงสง 08 1086 4329

49 ด.ต.วันชัย           สุวรรณวงศ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4854 2819

50 ด.ต.สุรศักด์ิ         วุนชุม ชวยราชการ ส.รฟ.หาดใหญ 08 9975 5124 

51 ด.ต.สมชาย         พุมทอง ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 5671 0311

52 ด.ต.อารีย           มูเก็ม ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 9736 6763

53 ด.ต.พิพัฒน       มีชนะ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1759 8923

54 จ.ส.ต.วิรัตน        ชูเนียม ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 6491 4945

55 จ.ส.ต.ปราโมทย    พลทอง ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4146 9434

56 จ.ส.ต.ปรีชา   สุขรัตน ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 1990 2989

57 จ.ส.ต.นภดล  ดำแกว ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 7969 0927

58 จ.ส.ต.หญิง อัญชนา  เสริมบุญสง ผบ.หมู อก.บก.รฟ.ชวยราชการ ส.รฟ.ทุงสง 08 9908 4040

59 ส.ต.อ.สมพร  ศรีสุวรรณชนะ ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 8395 4480

08 7968 1504

60 ส.ต.อ.หญิง รัษฎากร  แกนทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ก ชวยราชการ ส.รฟ.ทุงสง 08 7384 9972

08 9066 9503

61 ส.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ  คงสุด ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 08 4312 4550
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ลำดับ      ยศ     ชื่อ           สกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

1 พ.ต.ท.วุฒิเทพ   เพ็ญแสง สว.ส.รฟ.หิน กก.3 บก.รฟ. 089-8703854

2 ร.ต.อ.สิริวัฒน   ศานุพงศ รอง สว.ส.รฟ.หิน กก.3 บก.รฟ 087-7157695

3 ร.ต.ต.สันติ      บรรจง รอง สว.ส.รฟ.หิน กก.3 บก.รฟ 081-7378559

4 ร.ต.ต.ปรัชญา   เศรษฐพงศกร รอง สว.ส.รฟ.หิน กก.3 บก.รฟ 083-5553705

5 ร.ต.ต.อกฤษณ    ศรีสอน รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 081-5823612

6 ร.ต.ต.เยื้อน     ศรแกว รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 081-8993360

7 ร.ต.ต.สุรพล    สุวรรณนิตย รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 089-5115319

8 ร.ต.ต.กุศล      ไชยชนะ รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 081-0967241

9 ร.ต.ต.ชัชวาลย   ยอดบุญนอก รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 081-8093514

10 ร.ต.ต.ธนกร    เขียวนอย รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 087-0764073

11 ร.ต.ต.ธีรพล    ยืนยง รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 084-9227939

12 ร.ต.ต.ชวน        ศูนยคุม รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 081-7035388

13 ร.ต.ต.ชาญยุทธ  ทึกทา รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ 081-6081669

14 ด.ต.แสงอรุณ     นิยมเดช ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 081-3882817

15 ด.ต.ไพทูรย      ฟกแกว ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 084-3555605

16 ด.ต.พันธ  ทองรอด ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 081-0971864

35 ด.ต.สวัสด์ิ  อินทมุณี ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 084-7256621

17 ด.ต.สาโผน       สนเส็ม ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 080-7016260

18 ด.ต.จีรทีปต      วิสุทธ์ิ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 089-0607197

19 ด.ต.วิริทธ์ิพล     นฤดีศรีอุทัย ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 089-2356832

20 ด.ต.วรรัตน      แกวเพ็ชร ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 081-9690914

21 ด.ต.หญิงสุดารัตน  สัตยาบรรพ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 087-4073693

22 ด.ต.เกียรติศักด์ิ  ชูสวัสด์ิ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 086-9665116

23 ด.ต.วันชนะ      หะยีสะแลแม ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 081-0939464

24 ด.ต.สิทธิพร      สองเมือง ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 089-0442575

25 ด.ต.เกรียงศักด์ิ  จันทรัตน ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 086-0287560

หมายเลขโทรศัพทของหนวยและขาราชการในสังกัด ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.
โทรศัพท / โทรสาร 032-512985 - 6
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26 ด.ต.วัชรินทร     หลังยาหนาย ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 086-9552936

27 ด.ต.นฤชิต       เจริญเจษฎา ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 090-6713997

28 ด.ต.สหรัฐ  เดชมาก ณ พัทลุง ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 081-5434747

29 ด.ต.วิทูรย        เปลรินทร ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 084-3142223

30 ด.ต.วีระ          แฝงจันดา ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 087-5957300

31 ด.ต.สุรินทร      ใบมาก ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 083-6942541

32 ด.ต.หญิงฐิฏิมา         นุมนอย ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 085-0456528

33 ด.ต.มนู           เผาจันทร ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 085-8130433

34 ด.ต.สิริรัฐ  จิตพิสิฐ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 087-1808484

36 ด.ต.สะมะแอ    สะเตาะ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 087-2998227

37 ด.ต.สัญญา      ภูเอี่ยม ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 090-4429424

38 จ.ส.ต.วิสุทธ์ิ       กันตังกุล ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 089-8793809

39 จ.ส.ต.หญิง จิรวรรณ  รุงเรือง ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 087-9874239

40 จ.ส.ต.พิดา         มะรือสะ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 081-3887525

41 จ.ส.ต.วิรัตน        บำราญ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 083-6552417

42 จ.ส.ต.จักรกฤษ    สายสุมทร ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 087-4786810
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๑ พ.ต.ต. สิทธิศักด์ิ จันทรสวาง สว.ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๑๒ ๒๒๑๐

๒ ร.ต.อ. พนมนอย ทิพยลาย รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๕ ๘๙๗ ๒๓๓๘

๓ ร.ต.ท. ไชยณรงค บรรจงสุทธ์ิ รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๒๗๗ ๙๔๕๔

๔ ร.ต.ท. ธวัช ธรรมโชตัง รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๖๘๕ ๐๗๗๔

๕ ร.ต.ต. ชวลิต ปลองพันธ รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๘๑๘ ๙๐๓๙

๖ ร.ต.ต. ลัทธิ แกวพิลา รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๖๐๘ ๗๓๓๙

๗ ร.ต.ต. บุญรวม รักเถาว รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๒๙๙ ๑๒๖๒

๘ ร.ต.ต. มาโนช ศิริวงษ รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๒๘๔ ๓๘๑๒

๙ ร.ต.ต. จารุโรจน คงอยู รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๕๗ ๔๒๘๐

๑๐ ร.ต.ต. สมบูรณ ไชยณรงค รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๗๓๔ ๙๔๑๕

๑๑ ร.ต.ต. สาระทิศ ไกรณรงค รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๗๙๘ ๗๒๑๓

๑๒ ร.ต.ต. สินมงคล ปญญาวศิน รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๒๘๗ ๔๘๔๑

๑๓ ร.ต.ต. วีระวัฒน ทวี รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๘๗๖ ๗๓๓๙

14 ร.ต.ต. สุมนตรี ลาภากรณ รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. 088 392 8502

๑๕ ร.ต.ต. คลอง ปราบปรี รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๖๙๔ ๓๖๒๑

๑๖ ร.ต.ต. ลิขิต พุฒวัจน รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๗๙๘ ๕๐๑๔

๑๗ ร.ต.ต. สมนึก เทพไพฑูรย รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๗๓๔ ๒๑๓๙

๑๘ ร.ต.ต. มงคล มาสันเที๊ยะ รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๖๕๘ ๖๐๑๕

๑๙ ร.ต.ต. ประวิทย การปลูก รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๔ ๑๙๙ ๘๕๖๒

๒๐ ร.ต.ต. แหลมศักด์ิ บุญแกวขวัญ รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๒๘๕ ๑๗๙๖

๒๑ ร.ต.ต. กุลเดช ทองเมือง รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๕ ๖๗๑ ๐๓๕๔

๒๒ ร.ต.ต. ประเสริฐ ขำเอนก รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๔ ๓๙๖ ๓๗๒๗

๒๓ ร.ต.ต. ทนันชัย สวามิชัย รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๐ ๘๗๔ ๒๑๕๕

๒๔ ร.ต.ต. พร ขวัญนุย รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๗๔๘ ๗๔๓๕

๒๕ ร.ต.ต. ชำนาญ บริสุทธ์ิ รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๙๕๙ ๑๑๒๓

๒๖ ร.ต.ต. มาโนช จันทรหลง รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๒๗๖ ๑๑๒๗

๒๗ ร.ต.ต. คณิต ปลงรัมย รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๙๑ ๘๔๗ ๗๕๓๕

๒๘ ร.ต.ต. วชิระ ทวีกายุจันทร รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๙๗๙ ๙๐๓๗

๒๙ ร.ต.ต. ประสิทธ์ิ คงเสน รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๐๙๗ ๘๑๘๖

๓๐ ร.ต.ต. มารุต วังคะฮาด รอง สว.(ป) ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๒๘๒ ๑๘๘๗

ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ.

โทรศัพท/โทรสาร    ๐๗๔ ๒๔๓ ๘๑๘      ภายใน 864580

ถนนรถไฟ  ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  90110



ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

๓๑ ด.ต. เอกราช สรประสิทธ์ิ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๘๗๐ ๙๖๙๙

๓๒ ด.ต. ดลเหลาะ ลีเฮ็ม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๗ ๒๙๙ ๑๘๙๔

๓๓ ด.ต. วิเชียร สุกระมณี ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๕๙๘ ๓๕๗๔

๓๔ ด.ต. พรอารักษ ไชยแค ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๐ ๐๓๗ ๘๒๖๗

๓๕ ด.ต. ณรงค สงสังข ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๐๙๖ ๗๗๑๕

๓๖ ด.ต. ยงยุทธ กงวัตร ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๖๙ ๔๙๐๙

๓๗ ด.ต. พงศธร เลาหวิริยานนท ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๐๙๔ ๕๕๒๓

๓๘ ด.ต. อดินันท เหมสลาหมาด ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๙๖๙ ๑๒๑๔

๓๙ ด.ต. สนั่น บุญนา ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๐๙๕ ๑๘๖๐

๔๐ ด.ต. สมชัย คงแสงวุธ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๖๗๔ ๖๑๘๖

๔๑ ด.ต. ยอด พานทอง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๒๗๐ ๑๗๘๐

๔๒ ด.ต. วิรุฬ บุญชู ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๕๙ ๕๓๖๗

๔๓ ด.ต. ไพบูลย อิสโร ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๐๙๘ ๓๑๒๘

๔๔ ด.ต. จักรภัทร แกวใจจง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๗๓๔ ๔๗๖๕

๔๕ ด.ต. อารัญู ทองพูล ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๗ ๒๙๓ ๕๓๘๗

๔๖ ด.ต. ประเวช แกวทอง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๔ ๑๙๘ ๗๐๔๒

๔๗ ด.ต. มรกต ฉันทกูล ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๓ ๑๙๓ ๓๔๐๙

๔๘ ด.ต. สันติ ปานดำรงค ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๙๓ ๕๘๔ ๑๐๑๐

๔๙ ด.ต. นเรศ ไชยเทพ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๔๙๑ ๐๖๒๙

๕๐ ด.ต. มานพ จันทรสรอย ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๘๙๗ ๙๖๕๘

๕๑ ด.ต. ภิญโญ เกิดมี ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๒ ๔๓๐ ๕๘๖๗

๕๒ ด.ต. จักรกฤษณ มีแตม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๘๙๗ ๘๔๔๓

๕๓ ด.ต. นุกูล ปาโต ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๙๘๓ ๓๙๘๙

๕๔ ด.ต. อำนาจ เกาซวน ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๗๙๘ ๙๒๗๘

๕๕ ด.ต. จิต สุวรรณขำ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๘๙๗ ๙๘๙๑

๕๖ ด.ต. พเนิน พลันสังเกตุ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๗๔๖ ๙๙๙๘

๕๗ ด.ต. เปลี่ยน เกตรักทอง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๓๘๘ ๔๘๑๒
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๕๘ ด.ต. พิทักษ แกวสม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๙๗๕ ๔๖๐๙

๕๙ ด.ต. สมหวัง จันทอง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๓๒๘ ๙๙๐๓

๖๐ ด.ต. ญัติกร แผเต็ม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๕๗ ๘๘๒๘

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหนง หมายเลขโทรศัพท

๖๑ ด.ต. เติมเต็ม กีตา ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๗ ๗๐๔ ๘๕๒๙

๖๒ ด.ต. ราเชน เพชรรัตน ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๕๘ ๓๒๘๐

๖๓ ด.ต. ถวิล แกวประดิษฐ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๙๖๓ ๓๔๑๗

๖๔ ด.ต. อนุชา จีนคราม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๖๙๗ ๒๒๒๐

๖๕ ด.ต. วิฑูรย จันทรบาลใจ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๒๙๘ ๙๕๔๐

๖๖ ด.ต. จำนง ผองศรี ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๒ ๒๒๐ ๖๔๔๖

๖๗ ด.ต. ดนัย หมัดหระ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๒๙๐ ๖๔๒๙

๖๘ ด.ต. พยนตร หนูสงค ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๒ ๒๖๓ ๓๑๐๑

๖๙ ด.ต. เปรม เกตรักทอง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๖ ๖๙๘ ๘๓๗๙

๗๐ ด.ต. ประยูร สุขบัวแกว ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๘๗๘ ๖๔๑๕

๗๑ ด.ต. สราวุธ เกื้อสกุล ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๘๙๖ ๙๘๐๒

๗๒ ด.ต. รอแอน อาดำ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๘๙๘ ๓๓๘๙

๗๓ ด.ต. เอกชัย เอกธิติพงศ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๑ ๕๙๙ ๕๕๒๔

๗๔ ด.ต. ไสว รัตนาคม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๗ ๒๙๑ ๑๐๒๖

๗๕ ด.ต. หาญศึก ศรีประสงค ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๒ ๔๓๓ ๒๔๒๒

๗๖ ด.ต. บัญญัติ เพชรรัตน ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๙๑ ๘๔๕ ๖๖๖๗

๗๗ ด.ต. ณัฐดนัย ดัสกรพานิชย ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๙๙๕ ๘๙๙๖

๗๘ ด.ต.หญิง สมลักษณ โกศล ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๙๘ ๐๓๗ ๔๕๖๙

๗๙ จ.ส.ต.หญิง สุดา โกบปุเลา ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๓ ๑๙๑ ๒๖๒๖

๘๐ จ.ส.ต. เตชทัต เทียมเทาเกิด ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๒ ๒๖๑ ๓๘๐๗

๘๑ จ.ส.ต. อุดร เกิดแสงสุริยงค ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๙๐ ๑๗๙ ๖๓๗๔

๘๒ จ.ส.ต. อิบหรอน ขุนหลัด ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๗ ๙๖๙ ๑๒๑๕

๘๓ จ.ส.ต. พิเชษฐ ทิพวารี ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๙๐ ๔๘๑ ๕๘๗๖

- 3 -



๘๔ จ.ส.ต. วัชรพล จันทะเมธี ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๘ ๗๘๓ ๗๑๘๑

๘๕ ส.ต.ท. ชนุดม เจี้ยนเซง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.๓ บก.รฟ. ๐๘๙ ๑๙๘ ๕๗๘๑

๘๖ ด.ต. ณรงค มีสุข ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญฯชวยราชการ ส.รฟ.ทุงสงฯ ๐๘๑ ๐๘๖ ๔๓๒๙

๘๗ ร.ต.ต. เกษมสุข ไชยวงษ รอง สว.(ป)ส.รฟ.ทุงสงฯชวยราชการ ส.รฟ.หาดใหญฯ ๐๘๖ ๒๘๙ ๕๗๖๘

๘๘ ด.ต. สุรศักด์ิ วุนชุม ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสงฯชวยราชการ ส.รฟ.หาดใหญฯ ๐๘๙ ๙๗๕ ๕๑๒๔


