
(ส ำเนำ) 

 
ค ำสั่ง โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

ที ่572/2562 
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 

......................................................................... 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบกับค ำสั่ง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
ที่ 297/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 เรื่อง กำรมอบหมำยอ ำนำจกำรสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
และมติ ก.ตร. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2562 อนุมัติเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรต ำรวจที่ท ำหน้ำที่อำจำรย์ ในสังกัดโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ จ ำนวน 46 รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

  ทั้ งนี้  ตั้ งแต่วันที่  13 ธันวำคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ โอนอัตรำเงินเดือนเดิม 
ไปตั้งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 สั่ง ณ วันที่  29  พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 

 

 
                         (ลงชื่อ)  พลต ำรวจโท อำชวันต์   โชตกิเสถียร 
          (อำชวันต์   โชติกเสถียร) 
    ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

 

 

 

 
                         ส ำเนำถูกต้อง 
 
พันต ำรวจโทหญิง 
            (จรัสศรี  ศรีบุญข ำ) 
                สำรวัตรฝ่ำยบรหิำรงำนบุคคล 
   กองบังคับกำรอ ำนวยกำร โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ                  ร้อยต ำรวจเอกวีรชัยฯ    คัด/ทำน 
    



ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.ท. หญิง กนกพร แสนแกว้ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0027 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0042

2 ผศ.พ.ต.ท. กฤษฎิ ์สถติยว์ัฒนานนท์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0070 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0028

3 พ.ต.ท. กติติศักด์ิ ศิริจนัทราวงษ์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0028 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0043

4 พ.ต.ท. เกรียงไกร คุ้มบ ารุง อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0026 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0126

5 ผศ.พ.ต.ท. ธิติ มหาเจริญ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0025 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0041

6 พ.ต.ท. หญิง นิรมล ชื่นสงวน อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0019 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0043

7 พ.ต.ท. บุญช่วย เฉลิมจรัสกลุ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0021 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0045

8 พ.ต.ท. หญิง บุญณิสา ส่งแสง อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0043 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0136

9 พ.ต.ท. หญิง บุตรี จนัทร์แจม่ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0095 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0031

10 พ.ต.ท. หญิง เบญชญา ชาติกานนท์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0097 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0032

11 พ.ต.ท. หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0020 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0044

12 พ.ต.ท. พงษ์เทพ จนัทร์เจริญ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0084 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0155

13 รศ.พ.ต.ท. พชร สันทัด อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0083 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0154

14 ผศ.พ.ต.ท. พิชศาล พันธุ์วัฒนา อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0066 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0149

15 พ.ต.ท. พิพัฒน์ จนัทร์รวม อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0089 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0159

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 

ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 

  ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ส าเนาถูกต้อง 
 

      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 

 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 



ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562

16 ผศ.พ.ต.ท. หญิง ภัคสกลุ นาคจู อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0024 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0047

17 พ.ต.ท. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0044 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0137

18 พ.ต.ท. ฤทธิรุจ เขมะวนิช อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0109 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0172
19 พ.ต.ท. วัชรพล ศรีปักษา อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0096 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0164

20 ผศ.พ.ต.ท. หญิง ศิพร โกวิท อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0071 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0029

21 พ.ต.ท. หญิง สิริมงคล กล้าปราบศึก อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0019 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0036

22 พ.ต.ท. หญิง สุพัตรา อนิทร์ถมยา อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0053 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0141

23 รศ.พ.ต.ท. เสกสัณ เครือค า อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0031 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0054

24 พ.ต.ท. หญิง อโนมา โรจนาพงษ์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0028 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0051

25 พ.ต.ท. อสิราพันธ์ บุญเผย อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0050 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0139

26 ผศ.พ.ต.ท. หญิง นฤดลภสัสร จักษเุดโชวณิชย์ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0108 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0171

27 พ.ต.ท. ภัทรพงษ์ อดุมผล อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0106 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0169

28 พ.ต.ท. สุภรณ์ กจิชมภู อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0107 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0170

29 พ.ต.ท. เขมชยตุม์ โภคินจารุเสถยีร สว.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ศบศ.รร.นรต. 3007 10329 0033 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0047

30 พ.ต.ท. ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากลุ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0067 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0150

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 

ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 

 ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ส าเนาถูกต้อง 
 

      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 

 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 



ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562

31 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0030 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0053

32 พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ สังขก์ลมเกล้ียง อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0104 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0033

33 พ.ต.ท. หญิง ประวิสาข ์แยม้ชื่น อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0032 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0055

34 พ.ต.ท. หญิง พรวิภา เวฬุกาญจนา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0012 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0032

35 พ.ต.ท. หญิง ภาวิณี เอกอภิญญา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0072 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0030

36 วา่ที่ พ.ต.ท. หญิง วาชิณี ยศปัญญา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0029 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0012

37 วา่ที่ พ.ต.ท. หญิง ศลิษา พรหมมะกฤต นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาฯ พฐก. 2702 33450 0200 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0046

38 พ.ต.ท. สรช ชาติทอง อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0013 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0038

39 พ.ต.ท. อศัว์ณุต แสงทองดี อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0014 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0033

40 วา่ที่ พ.ต.ต. หญิง ณพวรรณ ปัญญา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0014 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0061

41 ผศ.พ.ต.ต. ธวิช สุดสาคร อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0091 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0160

42 พ.ต.ต. เนติ ศรีสกลุ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0069 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0151

43 วา่ที่ พ.ต.ต. พร้อมพงษ์ สนิทกลาง ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 10306 0044 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0167

44 พ.ต.ต. ภูธร พุกะทรัพย์ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0059 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0147

45 พ.ต.ต. อสิเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์ สว.จร.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12205 0177 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0125

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 

ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 

ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ส าเนาถูกต้อง 
 

      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 

 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 



ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562

46 วา่ที่ ร.ต.อ. มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส อาจารย ์(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0093 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0162

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 

ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 

  ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 

ส าเนาถูกต้อง 
 

      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 

 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 





ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่


1 พ.ต.ท. หญิง กนกพร แสนแกว้ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0027 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0042


2 ผศ.พ.ต.ท. กฤษฎิ ์สถติยว์ัฒนานนท์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0070 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0028


3 พ.ต.ท. กติติศักด์ิ ศิริจนัทราวงษ์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0028 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0043


4 พ.ต.ท. เกรียงไกร คุ้มบ ารุง อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0026 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0126


5 ผศ.พ.ต.ท. ธิติ มหาเจริญ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0025 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0041


6 พ.ต.ท. หญิง นิรมล ชื่นสงวน อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0019 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0043


7 พ.ต.ท. บุญช่วย เฉลิมจรัสกลุ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0021 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0045


8 พ.ต.ท. หญิง บุญณิสา ส่งแสง อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0043 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0136


9 พ.ต.ท. หญิง บุตรี จนัทร์แจม่ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0095 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0031


10 พ.ต.ท. หญิง เบญชญา ชาติกานนท์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0097 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0032


11 พ.ต.ท. หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0020 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0044


12 พ.ต.ท. พงษ์เทพ จนัทร์เจริญ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0084 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0155


13 รศ.พ.ต.ท. พชร สันทัด อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0083 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0154


14 ผศ.พ.ต.ท. พิชศาล พันธุ์วัฒนา อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0066 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0149


15 พ.ต.ท. พิพัฒน์ จนัทร์รวม อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0089 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0159


บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 


ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 


  ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ส าเนาถูกต้อง 
 


      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 


 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 







ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่


บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562


16 ผศ.พ.ต.ท. หญิง ภัคสกลุ นาคจู อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0024 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0047


17 พ.ต.ท. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0044 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0137


18 พ.ต.ท. ฤทธิรุจ เขมะวนิช อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0109 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0172
19 พ.ต.ท. วัชรพล ศรีปักษา อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0096 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0164


20 ผศ.พ.ต.ท. หญิง ศิพร โกวิท อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0071 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0029


21 พ.ต.ท. หญิง สิริมงคล กล้าปราบศึก อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0019 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0036


22 พ.ต.ท. หญิง สุพัตรา อนิทร์ถมยา อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0053 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0141


23 รศ.พ.ต.ท. เสกสัณ เครือค า อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0031 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0054


24 พ.ต.ท. หญิง อโนมา โรจนาพงษ์ อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0028 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0051


25 พ.ต.ท. อสิราพันธ์ บุญเผย อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0050 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0139


26 ผศ.พ.ต.ท. หญิง นฤดลภสัสร จักษเุดโชวณิชย์ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0108 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0171


27 พ.ต.ท. ภัทรพงษ์ อดุมผล อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0106 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0169


28 พ.ต.ท. สุภรณ์ กจิชมภู อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0107 อาจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0170


29 พ.ต.ท. เขมชยตุม์ โภคินจารุเสถยีร สว.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ศบศ.รร.นรต. 3007 10329 0033 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0047


30 พ.ต.ท. ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากลุ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0067 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0150


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 


ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 


 ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ส าเนาถูกต้อง 
 


      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 


 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 







ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่


บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562


31 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0030 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0053


32 พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ สังขก์ลมเกล้ียง อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0104 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0033


33 พ.ต.ท. หญิง ประวิสาข ์แยม้ชื่น อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0032 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0055


34 พ.ต.ท. หญิง พรวิภา เวฬุกาญจนา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0012 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0032


35 พ.ต.ท. หญิง ภาวิณี เอกอภิญญา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0072 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0030


36 วา่ที่ พ.ต.ท. หญิง วาชิณี ยศปัญญา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0029 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นต.รร.นรต. 3010 31379 0012


37 วา่ที่ พ.ต.ท. หญิง ศลิษา พรหมมะกฤต นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาฯ พฐก. 2702 33450 0200 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0046


38 พ.ต.ท. สรช ชาติทอง อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0013 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0038


39 พ.ต.ท. อศัว์ณุต แสงทองดี อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 37379 0014 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์นว.รร.นรต. 3005 31379 0033


40 วา่ที่ พ.ต.ต. หญิง ณพวรรณ ปัญญา อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 37379 0014 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์สค.รร.นรต. 3006 31379 0061


41 ผศ.พ.ต.ต. ธวิช สุดสาคร อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0091 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0160


42 พ.ต.ต. เนติ ศรีสกลุ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0069 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0151


43 วา่ที่ พ.ต.ต. พร้อมพงษ์ สนิทกลาง ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 10306 0044 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0167


44 พ.ต.ต. ภูธร พุกะทรัพย์ อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0059 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0147


45 พ.ต.ต. อสิเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์ สว.จร.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12205 0177 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0125


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 


ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 


ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ส าเนาถูกต้อง 
 


      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 


 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 







ล ำดับ ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่


บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ที ่ 572/2562 ลงวนัที ่ 29 พฤศจิกำยน 2562


46 วา่ที่ ร.ต.อ. มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส อาจารย ์(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0093 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์ตศ.รร.นรต. 3004 31379 0162


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


            พ.ต.อ. 
(สามารถ  อยู่เจริญ) 


ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ตรวจแล้วถูกต้อง 
 


  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  สามารถ  อยู่เจริญ 
  (สามารถ  อยู่เจริญ) 


  ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 


ส าเนาถูกต้อง 
 


      พ.ต.ท.หญิง 
(จรัสศรี  ศรีบุญข า) 


 สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 





