
ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๑. ร.อ.ชัยวฒัน์ บรูณมานัส  ปฏบิติัศิลป์

(วโิอล่า)
โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๒. ร.ต.ณท เจริญรักษ์  การจัดการ 
 ธรุกิจเบื้องต้น

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๓. ร.ต.ชาตรี ภู่เกิด  ปฏบิติัศิลป์
(โอโบ)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชื่อ - สกุลที่ วิชาสอน สถานที่เวลา
หวัข้ออบรม



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๔. ร.ต.ชาย แสงศรี  ปฏบิติัศิลป์

(ทรัมเปท็)
โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๕. พ.จ.อ.วนิัย ศิริเพญ็  ปฏบิติัศิลป์
(ไวโอลิน)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๖. พ.จ.อ.ปราศัย คงชูญาติ  ปฏบิติัศิลป์
(แซ็กโซโฟน)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๗. พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ  ปฏบิติัศิลป์

(กีต้าร์)
โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๘. จ.อ.หญิง นฤมล โพธเิวส     ทฤษฏ ี   
   บนัทกี    
 บทเพลง

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๙. จ.อ.ยศพล คุ้มจั่น  ปฏบิติัศิลป์
(ฟลูต)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๑๐. จ.อ.กุลธวชั แก้วสมัคร  ปฏบิติัศิลป์

(เปอร์คัชชั่น)
โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๑. จ.อ.พมิภาค เพชรประดิษฐ์  ปฏบิติัศิลป์
(คาร์ริเน็ต)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๒. จ.อ.อดิศร บญุพา     ทฤษฏ ี   
   บนัทกี    
 บทเพลง

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๑๓. จ.อ.สายันต์ จันทร์มุณี  ปฏบิติัศิลป์

(ไวโอลิน)
โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๔. จ.อ.ชนัตถ์ โชควสิิทธชิัย  ปฏบิติัศิลป์
(ฮอร์น)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๕. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์  ปฏบิติัศิลป์
(ทบูาร์)

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๑๖. ร.ท.วญิญู พรหมจิต โสตประสาท โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ

การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

(หมายเหตุ ช่วยปฏบิติัราชการภายใน ดย.ทร.ฐท.กท.       เมื่อ
 ๑ ต.ค.๕๔ ไม่มีการอบรมด้านวชิาการ)

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ บทเพลงที่เรียบเรียงใหม่เพื่อการแสดงการขับร้องประสานเสียงของ นดย. ในงาน ๑๐๐ ป ีการลูกเสือไทย ๑๐ ก.พ.๕๔

ประกอบด้วย เพลง AMAZING GRACE เพลงสามัคคีชุมนุม 

๑๗. ร.ต.ฐปนพงศ์ คงเวทย์  ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๘. พ.จ.อ.หญิง วนัทนีย์ สุดวาจา ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่

ณ หอ้งเลิศ
วนาลัยแกรนด์
บอลรูม โรงแรม
สวสิโฮเต็ล ปาร์ค
นายเลิศ



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๑๙. พ.จ.อ.วนัชัย เกิดลาภ ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ

การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๐. พ.จ.อ.สหะชัย ล่ันนาวา ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๑. พ.จ.ต.ธวชัชัย หณุะปญุ ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๒๒. จ.อ.ธรีะ ข้าประสาท ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ

การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๓. จ.อ.ชนินทร์ ตรีประดับ ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๔. จ.อ.สิทธนิันท ์ค้าสุนทร ดนตรีสนาม/
 ครูปกครอง

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ อ่ืนๆ
๒๕. จ.อ.หญิง ปริญญา จุลหุ่น ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ

การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๖. จ.อ.หญิง ศิริพร เพง็แก้ว ครูปกครอง โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก     
ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ ณ หอดุริยางค์ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี้ น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมินรอบสาม

๒๙ ม.ีค.๕๕ ณ หอประชุม ๑ 
อาคาร ๔ 
ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่

                ตรวจถูกต้อง
  น.อ.
           (ก ำจร  เจริญเกียรต)ิ
               ผบ.ดย.ฐท.กท.
                     ก.พ.๕๖





ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕. -

๖.

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล ครปูกครอง
หวัข้ออบรม

เวลา สถานที่



๗.

หมายเหตุ : ปกีารศึกษา ๒๕๕๔ มีครูประจ้าวชิา จ้านวน ... นาย ครูทหารปกครอง จ้านวน ... นาย (ในจ้านวนนี้ มี ... นาย เปน็ครูประจ้าวชิาด้วย)

รวมครูประจ้าและครูปกครองทั้งหมด จ้านวน = ......+ .... - ...... = ...... นาย

ได้รับการพฒันา จ้านวน ... นาย คิดเปน็ร้อยละ ..... ประกอบด้วย

ได้รับการพฒันาด้านวชิาชีพ จ้านวน ... นาย

ได้รับการพฒันาด้านวชิาการ จ้านวน ... นาย 

ได้รับการพฒันาทั้งด้านวชิาชีพและวชิาการ จ้านวน ... นาย 

และ ไม่ได้รับการพฒันา จ้านวน .... นาย ...................................................

                ตรวจถูกต้อง
  น.อ.หญิง
              (ชมภู   พัฒนพงษ์)
             รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
                        ก.พ.๕๖


