ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
+ พ.ต.ท.วรรณกิจ บูรณ์เจริญ

ตาแหน่ง
รอง ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว

ทาเนียบวิทยากรภายนอก
สังกัด กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
สถานที่ทางาน
วุฒิการศึกษา
-นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
สภ.เมือง จ.สระแก้ว
-นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
-เนติบณ
ั ฑิตไทย

2 นายธวัชชัย สุขสวัสดิ์

ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจา
กลางฉะเชิงเทรา

เรือนจากลางฉะเชิงเทรา

3 นางสาววิภา เฟือ่ งฟูดารงชัย

เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม -ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
-รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

4 นางสาวสุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ -ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -การศึกษามหาบัณฑิต

-ศิลปศาสตร์บณ
ั ทิต
-รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ทิต
-นิติศาสตร์บณ
ั ทิต
-ศิลปะศาสตร์มหาบัณทิต

5 นางสาวปรางค์สิริณณทร์ เอนกสุวรรณกุล อาจารย์ พิเศษ สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนครินทร์ นิติศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์
คณะ มนุษยศาสตร์ และ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ราชภัฏ ราชนครินทร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.ประมวลกฎหมายอาญา
2.ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3.ประมวลกฎหมายแพ่ง
4.ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
5.กฎหมายลักษณะพยาน

โทรศพท์
08–1588-8326

1.กฎหมายปกครอง
2.กฎหมายอาญา
3.กฎหมายราชทัณฑ์
4.สิทธิเสรีภาพ
5.ยาเสพติด

08-9927-4961

การปฏิบตั ิต่อเด็กและสตรี

08-9698-1617

1.วิทยากรและออร์กาไนเซอร์
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
2.การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3.การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบ CLE
1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.กฎหมายอาญา
3.กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง-อาญา
4.กฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัว
5.กฎหมายระหว่างประเทศ
6.กฎหมายสิทธิมนุษยชน

08-7768-1116
08-9932-8354

06-2535-1463

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

6 นางพัชรินทร์ สิงห์พทุ ธา

7 ร.ต.อ.บุญส่ง

สืบแสง

8 พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา
9 พ.ต.ท.จิระวัสส์ เชื้อจันทร์อตั ถ์

10 พ.ต.ท.หญิงนันท์นภัส
11 ร.ต.อ.วิเชียร ขัดสี

อิม่ พร

12 นางสาว เอมิกา ชัยสิทธิ์

13 .พ.ต.ท.สุรเศรษฐ์ พอบขุนทด

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พนักงานคุมประพฤติชานาญการ สานักงานคุมประพฤติ จว.ฉะเชิงเทรา -สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบัณฑิต 1.กฎหมายงานคุมประพฤติ ด้านการแก้ไขฟืน้ ฟู
-นิติศาสตรบัณฑิต
ผู้กระทาผิด
2.งานกิจกรรมและแผนงานโครงการงานไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรม
3.ภาษาอังกฤษ ในระดับการสื่อสาร พูด อ่าน
เขียน ปัจจุบนั ทาหน้าที่สื่อสารกับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติชาวต่างชาติ ซึ่งในการดูแลของ
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดฉะเชิงเทรา
รอง สว.สส.สภ.แปลงยาว
สภ.แปลงยาว
นิติศาสตรบัณฑิต
1.กฎหมายอาญา
2.กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง-อาญา
ผกก.สภ.สนามชัยเขต
สภ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต รร.นรต. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ สานักงานปูองกันและปราบปราม ปริญญาตรีนิติศาสตร์
1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สานักงานปูองกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2.กฎหมายอาญา
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เขต 2
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 3.กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง-อาญา
เขต 2
เนติบณ
ั ฑิตไทย
4.กฎหมายปกครอง
5.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงาน
6.กฎหมายลักษณะพยาน
7.พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
นักวิทยาศาสตร์ (สบ.3)
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก
-วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
นิติวิทยาศาสตร์
รอง สว.จร.สภ.แปลงยาว
สภ.แปลงยาว
นิติศาสตรบัณฑิต
1.การจราจร
2.กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับงานจราจร
อาจารย์ พิเศษ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร
นิติศาสตรบัณฑิต
1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ราชภัฏ พระนคร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2.กฎหมายอาญา
เนติบณ
ั ฑิตไทย
3.กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง-อาญา
4.กฎหมายในชีวิตประจาวัน

อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2

ศฝร.ภ.2

1.รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต

สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ

โทรศพท์
09-7140-0139

08-6839-7288
08–1919-5038
08-1459-6233

08-4516-8642
08-1914-5986
08-1863-8172

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

14 พ.ต.ท.ชัยเชษฐ แก้วไตรรัตน์

อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2

ศฝร.ภ.2

15 พ.ต.ต.ปัณณธร ชัยธนะสมบัติ

อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2

ศฝร.ภ.2

16 น.ส.อรพิน พรรคโยการ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.บ้านคลองหนึ่ง

17 นายฉลาด บุญจันทร์

นักวิชาการสาธารณะสุขชานาญการสาธารณะสุขอาเภอแปลงยาว

18
19
20
21
22

นายประธี ทิษจิธรรม
พ.ต.ท.ณรงค์ มั่นพรม
ร.ต.อ.พรพศ เจริญชนม์
ร.ต.ต.วิวัฒน์ ฟุมุ เฟือ่ ง
พ.ต.ท.ณพล ธนะศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ข้าราชการบานาญ
รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2
รอง สว.ฝอ.ศพฐ.3
อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2

รพ.สต.โกรกแก้ว
ศพฐ.2
ศพฐ.2
ศพฐ.2
ศฝร.ภ.2

วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
การปฏิบตั ิงานในสถานีตารวจ
การเขียนรายงานในหน้าที่ตารวจ
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ
1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2.นิติศาสตรบัณฑิต
กฎหมายอาญา
3.นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
4.เนติบณ
ั ฑิต
1.นิติศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
2.นิติศาสตรมหาบัณฑิต
3.เนติบณ
ั ฑิตไทย
1.พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต
หลักโภชนาการ
2.การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1.สาธารณะสุขศาสตร์บณ
ั ฑิต
หลักโภชนาการ
2.สาธารณะสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต
หลักโภชนาการ
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
การทะเบียนประวัติอาชญากร
ปริญญาตรี สาขาไฟฟูาอุตสาหกรรม การทะเบียนประวัติอาชญากร
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
การทะเบียนประวัติอาชญากร
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ
1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

โทรศพท์

08-1577-5680
08-1686-8126
09-0887-9011
08-9454-4100
09-5945-5610
09-7023-8192
09-8997-4665

