
ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โทรศ พท์
+ พ.ต.ท.วรรณกจิ  บรูณ์เจริญ  รอง ผกก.สภ.เมืองสระแกว้ สภ.เมือง จ.สระแกว้ -นิติศาสตร์บณัฑิต 1.ประมวลกฎหมายอาญา 08–1588-8326

-นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 2.ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
-เนติบณัฑิตไทย 3.ประมวลกฎหมายแพง่

4.ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่
5.กฎหมายลักษณะพยาน

2 นายธวัชชัย  สุขสวัสด์ิ ผอ.ส่วนพฒันาผู้ต้องขังเรือนจ า เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา -ศิลปศาสตร์บณัทิต 1.กฎหมายปกครอง 08-9927-4961
กลางฉะเชิงเทรา -รัฐประศาสนศาสตร์บณัทิต 2.กฎหมายอาญา 

-นิติศาสตร์บณัทิต 3.กฎหมายราชทัณฑ์ 
-ศิลปะศาสตร์มหาบณัทิต 4.สิทธิเสรีภาพ

5.ยาเสพติด

3 นางสาววิภา  เฟือ่งฟดู ารงชัย เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม -ศิลปศาสตร์บณัฑิต การปฏิบติัต่อเด็กและสตรี 08-9698-1617
กระทรวงยุติธรรม   อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา -รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต

4 นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกลุ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพนัธ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ -ครุศาสตร์บณัฑิต 1.วิทยากรและออร์กาไนเซอร์  08-7768-1116
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -การศึกษามหาบณัฑิต การจดัค่ายภาษาองักฤษ (English Camp) 08-9932-8354

2.การฝึกอบรมและพฒันาทักษะภาษาองักฤษ 
3.การอบรมครูสอนภาษาองักฤษแบบ CLE

5 นางสาวปรางค์สิริณณทร์ เอนกสุวรรณกลุ อาจารย์ พเิศษ สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนครินทร์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์ 1.กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 06-2535-1463
คณะ มนุษยศาสตร์ และ นิติศาสตรมหาบณัฑิต 2.กฎหมายอาญา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนติบณัฑิตไทย 3.กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่-อาญา
 ราชภัฏ ราชนครินทร์ 4.กฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัว

5.กฎหมายระหว่างประเทศ
6.กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ท าเนียบวิทยากรภายนอก
สังกดั กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
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6 นางพชัรินทร์   สิงหพ์ทุธา  พนักงานคุมประพฤติช านาญการ ส านักงานคุมประพฤติ จว.ฉะเชิงเทรา -สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบณัฑิต  1.กฎหมายงานคุมประพฤติ  ด้านการแกไ้ขฟืน้ฟู 09-7140-0139
-นิติศาสตรบณัฑิต  ผู้กระท าผิด  

2.งานกจิกรรมและแผนงานโครงการงานไกล่เกล่ีย
ข้อพพิาทในกระบวนการยุติธรรม
 3.ภาษาองักฤษ ในระดับการส่ือสาร พดู อา่น 
เขียน ปจัจบุนัท าหน้าที่ส่ือสารกบัผู้ถูกคุมความ
ประพฤติชาวต่างชาติ ซ่ึงในการดูแลของ
ส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดฉะเชิงเทรา

7 ร.ต.อ.บญุส่ง     สืบแสง รอง สว.สส.สภ.แปลงยาว สภ.แปลงยาว นิติศาสตรบณัฑิต 1.กฎหมายอาญา 08-6839-7288 
2.กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่-อาญา

8 พ.ต.อ.ณัฐจกัร   จนัลา  ผกก.สภ.สนามชัยเขต สภ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต รร.นรต. เทคโนโลยีสารสนเทศ 08–1919-5038
9 พ.ต.ท.จริะวัสส์    เชื้อจนัทร์อตัถ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ  ส านักงานปอูงกนัและปราบปราม ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 1.กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 08-1459-6233

 ส านักงานปอูงกนัและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบณัฑิต 2.กฎหมายอาญา
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เขต 2 ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 3.กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่-อาญา
เขต 2 เนติบณัฑิตไทย 4.กฎหมายปกครอง

5.ความรับผิดทางละเมิดของเจา้พนักงาน
6.กฎหมายลักษณะพยาน
7.พระราชบญัญัติที่มีโทษทางอาญา

10 พ.ต.ท.หญิงนันท์นภัส     อิม่พร นักวิทยาศาสตร์ (สบ.3) พสูิจน์หลักฐานจงัหวัดนครนายก -วิทยาศาสตร์บณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ 08-4516-8642

11 ร.ต.อ.วิเชียร  ขัดสี รอง สว.จร.สภ.แปลงยาว สภ.แปลงยาว นิติศาสตรบณัฑิต 1.การจราจร 08-1914-5986
2.กฎหมายที่เกีย่วข้องกบังานจราจร

12 นางสาว เอมิกา   ชัยสิทธ์ิ   อาจารย์ พเิศษ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร นิติศาสตรบณัฑิต 1.กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 08-1863-8172
 ราชภัฏ พระนคร นิติศาสตรมหาบณัฑิต 2.กฎหมายอาญา

เนติบณัฑิตไทย 3.กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่-อาญา
4.กฎหมายในชีวิตประจ าวัน

13 .พ.ต.ท.สุรเศรษฐ์    พอบขุนทด อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 1.รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต  สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ
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2.รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย

การปฏิบติังานในสถานีต ารวจ

การเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

14 พ.ต.ท.ชัยเชษฐ    แกว้ไตรรัตน์ อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 1.รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ

2.นิติศาสตรบณัฑิต กฎหมายอาญา
3.นิติศาสตรมหาบณัฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
4.เนติบณัฑิต

15 พ.ต.ต.ปณัณธร    ชัยธนะสมบติั อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 1.นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์ กฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบติัหน้าที่
2.นิติศาสตรมหาบณัฑิต
3.เนติบณัฑิตไทย

16 น.ส.อรพนิ    พรรคโยการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นคลองหนึ่ง 1.พยาบาลศาสตร์บณัฑิต หลักโภชนาการ 08-1577-5680
2.การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช

17 นายฉลาด    บญุจนัทร์ นักวิชาการสาธารณะสุขช านาญการสาธารณะสุขอ าเภอแปลงยาว 1.สาธารณะสุขศาสตร์บณัฑิต หลักโภชนาการ 08-1686-8126
2.สาธารณะสุขศาสตร์มหาบณัฑิต

18 นายประธี    ทิษจธิรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โกรกแกว้ พยาบาลศาสตร์บณัฑิต หลักโภชนาการ 09-0887-9011
19 พ.ต.ท.ณรงค์    มั่นพรม ข้าราชการบ านาญ ศพฐ.2 ศิลปศาสตร์บณัฑิต การทะเบยีนประวัติอาชญากร 08-9454-4100
20 ร.ต.อ.พรพศ   เจริญชนม์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 ศพฐ.2 ปริญญาตรี สาขาไฟฟาูอตุสาหกรรม การทะเบยีนประวัติอาชญากร 09-5945-5610
21 ร.ต.ต.วิวัฒน์   ฟุมุเฟือ่ง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.3 ศพฐ.2 วิทยาศาสตร์บณัฑิต การทะเบยีนประวัติอาชญากร 09-7023-8192
22 พ.ต.ท.ณพล   ธนะศรี อาจารย์(สบ.2)ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 1.รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ 09-8997-4665

3.วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต


