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ต ำรวจภูธรภำค 3
1 ร.ต.อ. วาทิต ธามณี อจ. (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3
2 ร.ต.อ. จัตุรัส บุญยัง รอง สว.ธร.สภ.เมืองอุบลราชธานี

ต ำรวจภูธรภำค 6
1 ร.ต.อ. จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับพงส.สภ.เมืองก าแพงเพชร
2 ร.ต.อ.หญิง นงนุช ศรีกุญชร รอง สว.ธร.สภ.ทรงธรรม จว.ก าแพงเพชร

ต ำรวจภูธรภำค 9
1 ร.ต.อ. นิยม กาเซ็ง พงส.สภ.เขาขาว จว.สตูล
2 ร.ต.อ.หญิง อุษณี บุญคง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9

ศูนย์ปฏิบัติกำรต ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1 ร.ต.อ. ศิรศานต์ มูลประเสริฐ นว. (สบ 1) ผบก.อก.ศชต.

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล
1 ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ศิริสุนทร พงส.งานสอบสวนเปรียบเทยีบปรับ กก.3  บก.จร.

2 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ บุปผเวส พงส.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7
กองบัญชำกำรปรำบปรำมยำเสพติด

1 ร.ต.อ. วัฒน์ชลา คูณยอ รอง สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.
2 ร.ต.อ.หญิง นริสา อูดอาด รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.บช.ปส.

กองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล
1 ร.ต.อ.หญิง  ธนัฏฐา กะฐิน รอง สว.กก.3 บก.ส.1
2 ร.ต.อ.หญิง วรรณิลักษณ์ ทัพซ้าย รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

กองบัญชำกำรตรวจคนเข้ำเมือง
1 ร.ต.อ.หญิง ปิยมน กล่ินอุบล รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3
2 ร.ต.อ.หญิง ดวงใจ ส าเภาแก้ว รอง สว.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.บก.ตม.6

ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ
1 ร.ต.อ.หญิง อ าพัน ดีเสมอศักด์ิ รอง สว.ฝทว.6 ทว.
2 ร.ต.อ.หญิง บุษกร จันทร์แรม รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1 ร.ต.อ.หญิง นงนุช ลาภเกิน รอง สว.กวท.สส.
2 ร.ต.อ.หญิง สุนิสา ทรงพร รอง สว.ฝสส. 1 สส.

โรงพยำบำลต ำรวจ
1 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ ใจอารีรอบ นว. (สบ 1) ผบก.วพ.รพ.ตร.
2 ร.ต.อ.หญิง น  าทิพย์ สรรพสุข รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ นต.รพ.ตร.

หน่วยสอบส่วนกลำง (สยศ.ตร., สกพ., สงป., กมค., จต., สลก.ตร., ตท., และ บ.ตร.)
1 ร.ต.อ.หญิง อุไรรัตน์ หนูเอก รอง สว.ฝ่ายความร่วมมือ และกจิการระหว่างประเทศ ตท.

บัญชีรายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.
ระหว่างวันที ่21 เมษายน ถงึ วันที ่19 กนัยายน 2557

ณ วิทยาลัยการต ารวจ
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2 ร.ต.อ.หญิง อุไร พรหมลอย รอง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง.
3 ร.ต.อ. พินิจ ดวงใหญ่ รอง สว.กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาฯ อต.
4 ร.ต.อ.หญิง ศิริทิพย์ นาคศรีสุข รอง สว.ฝอ.ผก.
5 ร.ต.อ. ทรงเวทย์ ศรีธรรม รอง สว.ฝกพ.บก.อก.จต.
6 ร.ต.อ. สุเจต บุญคง นว.(สบ 1) ผบก.อก.จต.
7 ร.ต.อ.หญิง คนธนันท์ บุญลาภ รอง สว.ฝงป.2 งป.
8 ร.ต.อ.หญิง น  าฝน แก้วสิทธิ รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช.
9 ร.ต.อ.หญิง ประภาศรี มณีประวัติ รอง สว.ฝงป.1 งป.

10 ร.ต.อ.หญิง ชุติรัตน์ ศรีโมรา รอง สว.ฝอ.สงป.
11 ร.ต.อ.หญิง วนิดา พงษ์บริบูรณ์ รอง สว.ฝงป.4 งป.
12 ร.ต.อ.หญิง ยุพิน มันตะเข รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.
13 ร.ต.อ.หญิง จันทิพย์ ไชยศรี รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ตท.
14 ร.ต.อ. ธนะรัชต์ มินาคูณ รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.
15 ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง มาราตรี ศรีเลิศ รอง สว.ฝอ.กม.
16 ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อุษณีย์ วิระมาตย์ รอง สว.ฝช.สลก.ตร.
17 ร.ต.อ.หญิง จุฑามาศ สุขสว่าง รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บ.ตร.
18 ร.ต.อ.หญิง ศรีรัตน์ แก้วแดง รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
19 ร.ต.อ.หญิง บุญเสริม อยู่ย่ังยืน รอง สว.ฝอ.งป.
20 ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง วัลลภา โคตรภูธร รอง สว.ฝอ.สบส.
21 ร.ต.อ.หญิง ทิพย์รัตน์ แก้วน  าใส รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 3 คด.
22 ร.ต.อ. สทรัตน์ แก่นดี รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.
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