
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา โกปน รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11305 0042 รอง สว.ฝายบริการการฝกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0030

2 ร.ต.อ. เกษมศรี อึงสะกาว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0116 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 11304 0015

3 ร.ต.อ. จรัญ โสมาลีย รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. 2111 11202 0056 ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0041

4 ร.ต.อ. หญิง ชาตยา วชิรปาณีกูล รอง สว.ฝายเฝาฟง วิเคราะห ติดตาม และรายงาน สท. 0103 11301 0098 รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 11325 0014

5 ร.ต.อ. หญิง นภศรส อรรถสาร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0018 อาจารย(สบ 1) กลุมงานอาจารย บช.ศ. 2907 31346 0007

6 ร.ต.อ. นฤพล นิลพันธ รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0158 รอง สว.ฝายควบคุมการฝก ศยก. 2908 11384 0046

7 ร.ต.อ. ปราโมทย รอยคราม รอง สว. ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0057 นว.(สบ 1) ผบก.สศป. 2902 11323 0005

8 ร.ต.อ. ปยพงษ เสียมสกุล รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 11203 0156 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 11202 0017

9 ร.ต.อ. พงศกร โมงขุนทด อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.3 1303 32343 0086 รอง สว.ฝายควบคุมการฝก ศยก. 2908 11384 0041

10 ร.ต.อ. หญิง พิมณัฏฐฐา กัลยาณัฏฐ รอง สว.(สอบสวน) สน.สุวินทวงศ 1005 11203 0167 นว.(สบ 1) ผบก.วตร. 2903 11323 0004

11 ร.ต.อ. พิสิษฐ เฮงที รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0401 อาจารย(สบ 1) กลุมงานอาจารย บช.ศ. 2907 31343 0029

12 ร.ต.อ. หญิง วันทนียา แสงไพโรจน รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0389 อาจารย(สบ 1) กลุมงานอาจารย บช.ศ. 2907 31344 0010

13 ร.ต.อ. สรรติ อังศุสิงห รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 11203 0228 นายเวร (สบ 1) ผบก.อก.บช.ศ. 2901 11323 0005

14 ร.ต.อ. สุขุมภัทร ดาบจันทร รอง สวป.สภ.หนองสาหราย จว.นครราชสีมา สนม.303 รอง สว.ฝายควบคุมการฝก ศยก. 2908 11384 0040

15 ร.ต.ท. หญิง เมศินี คูประชามิตร รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0062 รอง สว.ฝายแผนการสอบ กส. 2905 11316 0025

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการศกึษา ที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
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16 วาที่ ร.ต.ต. สุพจน วัดไพรรุณ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปนบ.1089 รอง สว.(ป) ฝอ.บก.ฝรก. 2904 12202 0039

17 ด.ต. ชวนินทร มณีดํา ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0153 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 12202 0043

18 ด.ต. ปรีชา ชินามล ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0549 ผบ.หมู ฝอ.บก.ฝรก. 2904 12202 0048

19 ส.ต.อ. หญิง กิริยา เขื่อนอาย ผูชวยพยาบาล (ปท 1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0103 ผบ.หมู ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม บก.ฝรก. 2904 12414 0079

20 ส.ต.อ. พิชิตพล เวชสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากชอง จว.นครราชสีมา 0303 14202 1123 ผบ.หมู ฝอ.ศยก. 2908 12301 0003

21 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ ทําดี ผบ.หมู (ป.) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา ปพพ.662 ผบ.หมู ฝายสนับสนุนการฝก ศยก. 2908 12202 0018

22 ส.ต.ท. หญิง นุชจรินทร ศรีดวง ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 12301 0036 ผบ.หมู ฝอ.ศยก. 2908 12301 0008

23 ส.ต.ท. หญิง เบญจพร พุมไสว ผบ.หมู ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร 2701 12301 0010 ผบ.หมู ฝายจัดการสอบ กส. 2905 12301 0038


