
ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการอื่น ๆ วิชาชีพ วิชาการ
๑ ร.ท.ณท เจริญรักษ์ ความคิด โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

สร้างสรรค์ คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๒ ร.ต.ชาตรี ภู่เกิด รวมวง ๑, ๒ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๓ ร.ต.วินัย ศิริเพ็ญ ปฏิบติัศิลป์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครปกครอง) (ไวโอลิน) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
รวมวง ๕, ๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๔ ร.ต.สายันห ์จนัทร์มุณี ประสานเสียง โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

ประวัติดนตรี คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

ปฏิบติัศิลป์ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

(ไวโอลิน) ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๕ ร.ต.อัศวิน อิงโพธ์ิชัย รวมวง ๓, ๔ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P

คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

ประชุมเชิงปฏิบติัการ การพัฒนา สปท. ๑๖-๒๔ ธ.ค.๕๗

บคุลากรเปน็เจา้หน้าที่ประกันคุณภาพ

สถานที่

ผนวก จ
รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าและนายทหารปกครองที่รับการพัฒนาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

สรุป

ผนวก จ

วิชาสอน หวัข้อการพัฒนา เวลาที่ ชื่อ - สกุล

จ - ๑ ของ ๖ หน้า



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการอื่น ๆ วิชาชีพ วิชาการ

การศึกษาสถาบนัการศึกษาของกองทัพ

(ระดับนายทหารชั้นสัญญาบตัร) รุ่นที่ ๗

๖ พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ ปฏิบติัศิลป์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(กีต้าร์) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
รวมวง ๓, ๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๗ จ.อ.ยศพล คุ้มจั่น ดนตรีสนาม โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

นาฎศิลป์ คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๘ จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร ปฏิบติัศิลป์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(เปอร์คัชชั่น) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

ดนตรีสนาม โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๙ จ.อ.ณฐพล เพชรประดิษฐ์ ปฏิบติัศิลป์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(คาร์ริเน็ต) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

รวมวง ๑, ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

สถานที่

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน หวัข้อการพัฒนา สถานที่ เวลา สรุป
รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าและนายทหารปกครองที่รับการพัฒนาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

จ - ๒ ของ ๖ หน้า

ผนวก จ

รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าและนายทหารปกครองที่รับการพัฒนาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน หวัข้อการพัฒนา เวลา สรุป



ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการอื่น ๆ วิชาชีพ วิชาการ

๑๐ จ.อ.อดิศร บญุพา ประวัติดนตรี โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

ปฏิบติัศิลป์ คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
(ดัลเบิล้เบส) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ
๑๑ จ.อ.ชนัตถ์ โชควิสิทธิชัย ปฏิบติัศิลป์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ฮอร์น) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
ดนตรีสนาม โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การพัฒนา สปท. ๔-๑๒ พ.ย.๕๗

บคุลากรเปน็เจา้หน้าที่ประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบนัการศึกษาของกองทัพ
(ระดับนายทหารชั้นประทวน) รุ่นที่ ๒

๑๒ จ.อ.หญิง นฤมล โพธิเวส ดนตรีสนาม โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการอื่น ๆ วิชาชีพ วิชาการ
หวัข้อการพัฒนา สถานที่ เวลา สรุป

รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าและนายทหารปกครองที่รับการพัฒนาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

สถานที่ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน เวลา

จ - ๓ ของ ๖ หน้า

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน

ผนวก จ



๑๓ ร.อ.หญิง สุกัญญา โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P

อ่องอี่ยม คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
(ครูปกครอง)

๑๔ ร.อ.ประเสริฐ พันธ์ุเพ็ง โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๑๕ ร.ท.ฐปนพงศ์  คงเวทย์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๖ ร.ต.มานูน น้อยคง โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๑๗ ร.ต.รัตนะ พุ่มชัย โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการอื่น ๆ วิชาชีพ วิชาการ

๑๘ พ.จ.อ.วันชัย เกิดลาภ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.

ผนวก จ
รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าและนายทหารปกครองที่รับการพัฒนาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน หวัข้อการพัฒนา สถานที่ เวลา สรุป

จ - ๔ ของ ๖ หน้า



โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๑๙ พ.จ.อ.สมศักด์ิ เพียมูล โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๒๐ พ.จ.อ.สหะชัย ล้ันนาวา โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๒๑ พ.จ.อ.ธวัชชัย หณุะปญุ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๒๒ พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์ โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

สุดวาจา คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
(ครูปกครอง) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการอื่น ๆ วิชาชีพ วิชาการ

๒๓ จ.อ.สิทธินันท์ ค าสุนทร โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

ผนวก จ
รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าและนายทหารปกครองที่รับการพัฒนาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

ที่ ชื่อ - สกุล วิชาสอน หวัข้อการพัฒนา สถานที่ เวลา สรุป

จ - ๕ ของ ๖ หน้า



๒๔ จ.อ.วิทยา อุบลพ่วง โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๒๕ จ.อ.ธนา บวัพ่วง โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

(ครูปกครอง) คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ

๒๖ จ.อ.หญิง ปริญญา โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน หอดุริยางค์ ๑๓-๑๕ ส.ค.๕๗ P P

จลุหุน่ คุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ดย.ทร.ฐท.กท.
(ครูปกครอง) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดนตรี รร.ดย.ฯ ๑๗ ธ.ค.๕๗

ดุริยางค์สามเหล่าทัพ
หมายเหตุ : ปกีารศึกษา ๒๕๕๗ มีครู/อาจารย์ประจ า จ านวน ๑๒ นาย (ในจ านวนนี้เปน็ครูปกครองด้วย ๑ นาย) และครูปกครอง จ านวน ๑๕ นาย

รวมครู/อาจารย์ประจ าและครูปกครองทั้งหมด (๑๒ + ๑๕ - ๑) = ๒๖ นาย ประกอบด้วย
๑. ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างเดียว        จ านวน      ๐ นาย
๒. ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเดียว       จ านวน      ๓ นาย 
๓. ได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ  จ านวน   ๒๓ นาย 

......................................................................
จ - ๖ ของ ๖ หน้า

ตรวจถูกต้อง 
ว่าที่ น.ท. 
              (สุวัฒน์ เทียมหงษ)์ 
          รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
                        ม.ค.๕๙ 


