อุดมการณ์ของตารวจตระเวนชายแดน
1. เทิดทูนและดารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุกของประชาชน
อยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยาก ของตารวจตระเวน
ชายแดน
3. ตารวจตระเวนชายแดนทุกนาย จะต้องมีความเป็นอยู่
ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้
ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถ
พึ่งตนเองได้

รายการสิ่งของเครื่องใช้
ที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องจัดเตรียมมา

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว(ไม่เกิน)

14,500.- บาท
2,000.- บาท

3. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว

1 ตัว

4. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดา

1 ตัว

5. รองเท้ากีฬา

1 คู่

6. ถุงเท้าสีดา

4 คู่

เอกสารที่ต้องเตรียมมา ณ หน่วยฝึก
ในวันรายงานตัว 1 เม.ย.61
เอกสาร ผู้เข้าอบรม
1. บัตรประชาชน และ สาเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน และ สาเนา 1 ชุด
3. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และ สาเนา 1 ชุด
4. เอกสารทางทหาร ( สด.8/สด.43/สด.9/สด.35)
5. สาเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ นสต.(สาขาใดก็ได้
หากไม่มีให้เตรียมเงิน 500 บาท เพื่อเปิดบัญชีพร้อม
ทาบัตร ATM ใหม่)

วิสัยทัศน์ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
เป็นหน่วยงานหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ
ในพื้นที่ชายแดน

เอกสาร บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
1. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า 1 ชุด
4. สาเนาใบมรณะบัตร(กรณีเสียชีวิต) 1 ชุด

ผู้ อานวยการสถานฝึกอบรม
พล.ต.ต.พั นธุ์พงษ์ สุ ข ศิริ มัช

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเบือ้ งต้นในการเข้ารับการฝึก นสต.
1. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ตามรายการที่กาหนด
2. เดินทางไปรายงานตัว ณ หน่วยฝึก ในวันที่ 1 เม.ย.61
( รถส่วนตัว, รถโดยสารประจาทาง, รถไฟ, เครื่องบิน ฯลฯ)
3. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. แจ้งย้าย ที่อยู่ มายังหน่วยฝึกอบรม หรือมายื่นเรื่องย้าย
ปลายทางก็ได้

ผู้บัง คับบั ญชา
ผู้ อานวยการฝึก อบรม
พล.ต.ท.ประพันธ์ จั นทร์เ อม ผบช.ตชด.
ผบก.กฝ.บช.ตชด.

การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตารวจ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายพระรามหก)
ที่อยู่ เลขที่ 1281 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยทรายเหนือ
อ.ชะอา จว.เพชรบุรี 76120 โทร.032 508 026
Webside: www.praramhog.com ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน
โทร.089 9959805
พ.ต.ท.ประวิน คุรุเสถียร
โทร.082 3072709
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายพระยาสุรสีห์)
ที่อยู่ เลขที่ 180 หมู่ 4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จว.ฉะเชิงเทรา 24190 โทร.038 589 118
Webside: www.bpptr2.go.th ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.อาทร ท้าวศรีบุญเรือง โทร.081 8265534
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ พรหมดี โทร.085 1281119
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายพระยอดเมืองขวาง)
ที่อยู่ เลขที่ 634 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง
จว.อุบลราชธานี 34000 โทร.045 311 687
Webside: www.bpptr3.go.th ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ต.หญิง ณัฏฐณิชา เพ็งพี โทร.093 3207228
พ.ต.ต.โชค เมินธนู
โทร.081 8989352

วิสัยทัศน์ กองบังคับการฝึกพิเศษ
เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมอื อาชีพ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะข้าราชการตารวจ

หน่วยฝึกอบรม กก.1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด.
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายเสนีย์รณยุทธ)
ที่อยู่ เลขที่ 187 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง
จว.อุดรธานี 41000 โทร.042 222 202
Webside: www.bpptr4.go.th ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.รณวัณ ปิ่นทอง
โทร.098 1018382
พ.ต.ท.กฤตพล ศิรภูธร
โทร.086 2555915
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายนเรศวรมหาราช)
ที่อยู่ เลขที่ 231 หมู่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง
จว.เชียงใหม่ 50150 โทร.053 046 620
Webside: www.bpptr5.go.th ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกานญจนกุล โทร.081 7467999
พ.ต.ท.บุญมี เข้มแข็งบุญ
โทร.063 2695434
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายรามคาแหงมหาราช)
ที่อยู่ เลขที่ 147 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง
จว.สุโขทัย 64210 โทร.055 945 090
Webside: www.bpptr6train.com ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.ประพัฒน์ สุริยะมล
โทร.084 4866592
พ.ต.ต.ดารง สุขเชย
โทร.089 5687547

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายศรียานนท์)
ที่อยู่ เลขที่ 53 หมู่ บ้านบ่อใหญ่ ต.บางเก่า
อ.ชะอา จว.เพชรบุรี 76120 โทร.032 503 041-2
Webside: www.bpptr7.go.th ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร.ต.อ.แสวง คาผาง
โทร.089 5718951
พ.ต.ท.หญิง ประไพ ทองนุช
โทร.089 0552629
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายศรีนครินทรา)
ที่อยู่ เลขที่ 43/1 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้าใหญ่
อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 80110 โทร.075 773 301
Webside: www.bpptr8.go.th ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.วิโรจน์ จันทนา
โทร.089 8790855
ร.ต.อ.ภูเบศ สกุลโสภณ
โทร.088 3877638
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด./ค่ายท่านมุก)
ที่อยู่ เลขที่ 93 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขามีเกียรติ
อ.สะเดา จว.สงขลา 90170 โทร.074 292 225
Webside: www.training9.bpp.police.go.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.นพพันธ์ สุขศรีเจริญวงศ์ โทร.088 3256103
พ.ต.ท.ยศ มณฑาธี
โทร.084-9144343

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่เข้ารับการฝึก

