
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๙ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสารโทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๙๘๘๘๒๕๙

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๑๕ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๒๗ Royal Marines School of music & drama Band master Conductor

ปรญิญาโท วทิยาลัยกองทพัเรือ ยศ.ทร. การบริหาร

๖.๑ สอนวชิาทฤษฎดีนตรี,ประสานเสียง,เรียบเรียงเสียงประสาน,อ านวยเพลง,การประพนัธเ์พลง

๖.๒ ผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๒๕๕๖ ผู้บงัคับกองดุริยางค์ทหารเรือ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาเอกณัฐ    รัชกุล

ผู้บงัคับกองดุริยางค์ทหารเรือ

๕. ประวัติการศึกษา

๗.๑ การเรียนการสอน,การสร้างหลักสูตร,การบริหารงบประมาณ,การประพนัธเ์พลง,การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๖ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๘๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๙๒-๖๙๑๙๑๔๐

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี ๒๕๒๓ สถาบนัราชภฏัสงขลา คบ. นาฏศิลป์

ปรญิญาโท

๖.๑เปน็วทิยากรเกี่ยวกับการขับร้องใหถู้กวธิ ีและ วทิยากรเกี่ยวกับการแสดงบนเวที

๕. ประวัติการศึกษา

๗.๑หลักสูตรกิจการพลเรือน,หลักสูตรทั่วไปโรงเรียนนายทหารพรรคนาวนิ,หลักสูตรนายทหารอาวโุส,หลักสูตรวทิยาลัยการทพัเรือรุ่น๔

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๒๕๕๖ นปก.ประจ าฐท.กท.

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ      กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาเอกหญิงสารภ ี  มุสิกอุปถัมป์

นายทหารปฏบิติัการประจ าฐานทพัเรือกรุงเทพ

pom_2401@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:pom_2401@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๘ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๘๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๔๕๗๕๓๘๙

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนสาธติแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มัธยมศึกษาปทีี๖่

ปรญิญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปริญญาตรี

ปรญิญาโท Califonia Stage University :Fresnvo ปริญญาโท

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั รองผู้บงัคับกองดุริยางค์ทหารเรือ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาเอก พฤทธธิร  สุมิตร

รองผู้บงัคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๒ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๗๙โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๙๑๖๙๗๘๙

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี London College of Music Bechelor Degree LLCM Diplomas 

ปรญิญาโท คณะดุริยางคศิลป ์มหาวทิยาลัยมหดิล ปริญญาโท การแสดงดนตรีฯ

  ๖.๑…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๒๕๕๒-๒๕๕๖ รองผู้บงัคับกองดุริยางค์ทหารเรือ

๕. ประวัติการศึกษา

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ      ๑๖๗/๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนคันแอน  ต าบลพมิลราช   อ าเภอบางบวัทอง  จังหวดันนทบรีุ  ๑๑๑๑๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาเอกภาสกร  สุวรรณพนัธ์

นายทหารปฏบิติัการประจ าฐานทพัเรือกรุงเทพ

suwanaphan@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

  ๗.๑…………………………………………………………………………………………………………………………………..

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:suwanaphan@hotmail.com


หลักสูตรการดรุิยางค์ โรงเรียนดรุิยางค์ กองดรุิยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เหล่าดรุิยางค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖



รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๕ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด สวพ.ทร.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๗๒๕๕ โทรสาร              ๐๒-๔๗๕๗๒๐๕ โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๘๔๒๔๐๑๕

E-mail address

หน่วยงาน

สวพ.ทร.

สวพ.ทร.

สวพ.ทร.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ปรญิญาตร ี ๒๕๓๕ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ ศิลปศาสตร์บณัฑิต ภาษาไทย

๖.๑โครงการวจิัย และ พฒันาการจัดท าธนาคารข้อสอบ  ยศ.ทร.

๗.๑การอบรมสัมมนาการจัดการความรู้

๗.๒การอบรมมนุษยสัมพนัธก์ับจิตวทิยาในการท างาน (มธ.)

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๓๗ ประจ าแผนกวชิาการ กวก.สวพ.ทร.

๒๕๕๔ ประจ าแผนกประเมิน กวก.สวพ.ทร.

๒๕๕๖ หวัหน้ารวบรวมและเผยแพร่งานวจิัย กวก.สวพ.ทร.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     ส านักงานวจิัยและพฒันาการทางทหาร กองทพัเรือ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาโทหญิงอภภิรณ์   ทยัคุปต์

หวัหน้ารวบรวมและเผยแพร่งานวจิัย

apipop@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:apipop@gmail.com






รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๕ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๔๐๕๒ โทรสาร              ๐๒-๔๗๕๔๐๕๐ โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๓-๐๘๒๓๕๕๗๗

E-mail address

หน่วยงาน

กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ปรญิญาตร ี มหาวทิยาลัยรามค าแหง ปริญญาตรี

๖.๑ เปน็ครูสอนวชิาวทิยาศาสตร์ นักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ประประจ าแผนกทดสอบวสัดุ

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กรมอู่ทหารเรือ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาโทหญิงวนิดา  ประจงสาร

ประจ าแผนกทดสอบวสัดุ

wanida.p@navy.mi.th

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:wanida.p@navy.mi.th




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๑ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด พธ.ทร.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๐๔๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๑๗๐๔๑๔๗

E-mail address

หน่วยงาน

อร./ พธ.ทร.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๓๒ โรงเรียนราชินี มัธยมปลาย

ปรญิญาตรี(๑) ๒๕๓๖ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒฯ วทบ. สถิติ

ปรญิญาตรี(๒) ๒๕๔๓ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บณัฑิต

ปรญิญาโท ๒๕๔๗ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรมหาบณัฑิต

๖.๑ครูสอนวชิาคณิตศาสตร์,สถิติ โรงเรียนพลาธกิาร พธ.ทร. หลักสูตรจ่าเอกอาชีพ,พนัจ่าเอกอาชีพ,นักเรียนจ่า 

๗.๑ผ่านการอบรม โรงเรียนอาวโุสรุ่น ๔๑,ผ่านการอบรม โรงเรียนชั้นต้นรุ่น ๒๙

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๔๕/ ๒๕๔๗-๒๕๕๕ ประจ าแผนก กบ.อร/หวัหน้าผลิตและบริการข่าวสาร 

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองผลิตและบริการข่าวสาร ศบพ.พธ.ทร.

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาโทหญิงภาษณีี   พว่งวจิิตร

หวัหน้าผลิตและบริการข่าวสาร ศบพ.พธ.ทร.

threebasket@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:threebasket@gmail.com






รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๔ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๓๔๘๔๗๑๑

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

Mozartium (Salzburg Austria) , conductor training course in England

พ.ศ.๒๕๑๒ Music camp at Korea,Germany.Japan,Indonesia,Singapore,Malaysia,Europe,Canada

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั หวัหน้าหมวดซอวง

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     ๑๒๑ แขวงบางสีทอง เขตบางกรวย จังหวดันนทบรีุ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาโทประกอบ  มกรพงษ์

หวัหน้าหมวดซอวง

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๙ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสารโทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๓-๗๕๒๑๙๑๙

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๕๒ Royal Marines School of Music เทยีบเทา่ปริญญาตรี Bandmaster's

& Drama Course

ปจัจุบนั หวัหน้าแผนกดนตรี

๕. ประวัติการศึกษา

  หลักสูตร LGSM Diplomas/Guildhall School of Music and Drama (Performance)

  หลักสูตร LRSM Diplomas/Licentiate Diplomas of the Royal School of Music ( Conductor)

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๒๕๕๕-๒๕๕๖ รักษาการ รองผู้อ านวยการ รร.ดย.ดย.ทร.

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ      กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาตรีศุภกร  แตงน้อย

หวัหน้าแผนกดนตรี

kroek_nv@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:kroek_nv@hotmail.com


หลักสูตรการดรุิยางค์ โรงเรียนดรุิยางค์ กองดรุิยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เหล่าดรุิยางค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖



รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๗ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๓๔๘๔๗๑๑

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

สถาบนัทหารเรือชั้นสูง นายทหารชั้นต้น วชิาการทหาร

๖.๑เปน็วทิยากรฝึกสอน การศึกษาผ่านระบบดาวเทยีมโรงเรียนวงัไกลกังวล ต้ังแต่ปี๒๕๒๘ - ๒๕๕๖

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

หวัหน้าแผนกดนตรี

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ      ๗๓๖/๖๖ ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร จังหวดักรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาตรีปญัญา  พงษพ์ลายจันทร์

หวัหน้าฝ่ายสนับสนุน ท าหน้าที่ประจ ารร.ดย.ดย.ทร.

๕. ประวัติการศึกษา

๗.๑๐

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๕ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสารโทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๑๖๖๕๘๑๘

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ปริญญาตรี ดนตรีตะวนัตก

ปรญิญาโท

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั หวัหน้าหมวดโยธวาทติ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     ๑๒๑ แขวงบางสีทอง เขตบางกรวย จังหวดันนทบรีุ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

นาวาตรีชุมพล  วาราชนนท์

หวัหน้าหมวดโยธวาทติ

chumpon_wa@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

mailto:chumpon_wa@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๗ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๕-๓๖๙๓๙๐๙

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๑๙ โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

๖.๑ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๐ เปน็วทิยากรสอนวชิาการขับร้องใหก้ับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยาทหารเรือ

๖.๒ ผู้ช่วยสอนการขับร้องเพลงในงานกาชาดคอนเสิร์ตใหก้ับคณะร้องประสานเสียง นักเรียนพยาบาล

๖.๓เปน็นักร้องเด่ียวแสดงในกาชาดคอนเสิร์ต และ ขับร้องหมู่ในอีกหลายคอนเสิร์ต

๗.๑หลักสูตรอาชีพเพื่อเล่ือนฐานะชั้นจ่าเอกละพนัจ่าเอก จากยศทร. และ รร.ดย.ดย.ทร.

๗.๒หลักสูตรอพนัจ่านักเรียนจาก รร.พจ.ยศ.ทร. และ นายทหารกิจการพลเรือน จาก รร.กิจการพลเรือน กพร.ทร.

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือเอกหญิงสุกัญญา  อ่องเอี่ยม

หวัหน้าครูผู้ปกครอง

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั หวัหน้าครูผู้ปกครอง





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๐ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๕๖๔ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๘-๐๙๙๐๔๙๘

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ

หมวดขับร้องและการแสดง รร.ดย.ฐท.กท.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี American School of Bangkok มัธยมศึกษาปทีี่ ๖

ปรญิญาตรี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย(ศิลปกรรมศาสตร์) ปริญญาตรี นาฏยศิลปต์ะวนัตก

ปรญิญาโท ๒๕๔๙-๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย(บณัฑิตวทิยาลัย) ปริญญาโท การจัดการวฒันธรรม

๖.๑ อาจารย์พเิศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,อาจารย์สอนนาฏศิลปต์ะวนัตก ร.ร.บางกอกพฒันา,ราชินีบน-

Wells International School,StAndrew InternationalSChool,Aree school of dance art

๖.๒ ออกแบบทา่เต้นในการแสดงบริษทั Thailand Elite card แสดงที่ประเทศจีนในงานต้อนรับและโปรโมทบริษทั

๖.๓ออกแบบทา่เต้นในการแสดง Eventของธนาคาร Standard Chartered Bank  

๖.๔เปน็วทิยากรใหก้ับบริษทั Dreambox สอนการเต้นพื้นฐานใหก้ับนักแสดง

๗.๑ร่วมศึกษาดูงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยที่มหาวทิยาลัย Yorkshine Universities ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับด้านการจัดการ

วฒันธรรมโดยรวมถึงการดูงานที่ Victoria Palace Theatreณ กรุงลอนดอนเร่ืองการจัดการแสดงละครเวที

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั ประจ าหมวดขับร้องและการแสดง

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     ๒๑/๑ ซอยโปษยานนท ์บางนา กรุงเทพ ๑๐๒๖๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือตรีหญิงอนพนัธ ์ ขจิตสุวรรณ

ประจ าหมวดขับร้องและการแสดง

sayhello_sai@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๕๕-๒๕๕๖ หวัหน้าครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

mailto:sayhello_sai@hotmail.com


วูฒิการศึกษาที่เก่ียวข้อง
Advance 2 level in Classical ballet :Royal Academy of dance London
Grade8 awards in classical ballet: Royal academy of dance
Advance in Spanish dance :Spanish dance society
Grade6 in classical piano :Trinity college london
Certificate in ballet Teaching study :Qualified teacher :Royal academy of dance

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ     ๓๐ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ

E-mail address

หน่วยงาน

ดย.ทร.ฐท.กท.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๖ โรงเรียนดุริยางค์ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๕๒ OKLAHOMA CITY UNIVERSITY BACHELOR MUSIC

ปรญิญาโท

๖.๑เปน็ครูสอนโรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ

๗.๑สัมมนาดูงาน โรงเรียนดนตรีในประเทศสิงค์โปร์ , สัมมนากลุ่มคณบดีนานาชาติ ณ มหาวทิยาลัยมหดิล

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๒๕๔๖-ปจัจุบนั ช่วนราชการ รร.ดย.ฯ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ บา้นช่างหล่อ บางกอกน้อย กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือตรีสายันห ์   จันทร์มุณี

นายทหารปฏบิติังานพเิศษประจ า ดย.ทร. ช่วนราชการ ฐท.กท.

sayanandviolin@yahoo.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

mailto:sayanandviolin@yahoo.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๗ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๖๒๒๖๔๖๐

E-mail address

หน่วยงาน

หมวดซอวง(วงดุริยางค์ราชนาว)ี

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๒๘ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ การดุริยางค์

๖.๑ สมาชิกวงBSO,TPO,Chaopraya,CU orchestra,RU Orchestra,Maithai,Siam Opera

๖.๒ ได้เข้าร่วมบรรเลงกับวงBSO และ Siam opera ในต่างประเทศได้แก่ (Vienna)Austria,Japan,Korea,Natherland,Asean

๖.๓ ครูกลุ่มเคร่ืองสายและการบรรเลงรวมวง (String Chamber) ของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

๗.๑ ได้เข้าร่วมอบรมไวโอลินกับ Mr.Alberto for Violin camp

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๒๘-๒๕๔๗ นักดนตรีหมวดซอวง

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั ครูดนตรี

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ บา้นช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือตรีวนิัย  ศิริเพญ็

ครูดนตรี

vinaisiripen@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:vinaisiripen@gmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๕ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๙๘๘๑๒๕๖

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๒๐ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์ 

๖.๑เปน็ครูผู้สอน วชิาTrumpet ใหก้ับนักเรียนดุริยางค์ และ บรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์กองทพัเรือ ในการแสดงส าคัญๆ

๖.๒เปน็ครูผู้สอน วชิาการรวมวงใหก้ับนักเรียนดุริยางค์ และ ฝึกสอนในการบนัทกึเสียง วทิยุ อส .

๗.๑ร่วมสัมมนาการเรียนการสอนดนตรี ของมหาวทิยาลัยมหดิล 

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือตรีชาย  แสงศรี

ประจ าหมวดโยธวาทติ ช่วยราชการครูดนตรี

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ประจ าหมวดโยธวาทติ ช่วยราชการครูดนตรี





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๒ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๙๖๗๙๗๒๔

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๒๔ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์ 

๖.๑เปน็หนึ่งในสมาชิกวง Bangkok Symphony Orchestra และ ร่วมบรรเลงคอนเสิร์ต ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง 

๖.๒เปน็ครูผู้สอน วชิาOboe ใหก้ับนักเรียนดุริยางค์ และ บรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวใีนการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต

๖.๓ได้รับภาระกิจในการบรรเลงถวายพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานพระราชทานเล้ียง และ งานส าคัญระดับประเทศอยู่บอ่ยคร้ัง

๗.๑ร่วมสัมมนาการเรียนการสอนดนตรี ของมหาวทิยาลัยมหดิล ,เข้าร่วมอบรมการบรรเลง Oboe กับอาจารย์ต่างประเทศ

๗.๒เข้าร่วมอบรมกับสถาบนัวชิาการปอ้งกันประเทศ ,อบรมหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา,หลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบตัร

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือตรีชาตรี  ภู่เกิด

ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร. (หวัหน้าครูเคร่ือง Woodwind)

p.chatri@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

mailto:p.chatri@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๐ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๙๐-๔๔๑๙๗๖๕

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์/โรงเรียนบรุารักษ์ มัธยมศึกษาปทีี๓่/๖ การดุริยางค์/(กศน.)

๖.๑ครูผู้น านักเรียนดุริยางค์ออกฝึกภาคสนาม และ อบรมภาวะผู้น า (หน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ อ าเภอสัตหบี) เปน็ประจ าทกุปี

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการข่าว

๗.๒อบรมหลักสูตรนักเรียนพนัจ่า

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ครูปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

เรือตรีฐปนพงษ ์ คงเวทย์

ครูปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน







รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๑ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๖๙๔๘๓๐๑

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๔๐ มหาวทิยาลัยราชภฐัธนบรีุ วทิยาศาสตร์บณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปรญิญาโท

๗.๑ อบรมการสอนไวโอลินส าหรับเด็กจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จัดโดยโรงเรียน DR.SAX

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั ครูดนตรี

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ บา้นช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกหญิงปรัชญา  เสมา

ครูดนตรี

bkkforte@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:bkkforte@gmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๐ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๖๙๔๓๗๒๓

E-mail address

หน่วยงาน

ดย.ทร.ฐท.กท.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๓๘ โรงเรียนดุริยางค์ / กศน.โรงเรียนทวธีาภเิษก มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ / สามัญ

ปรญิญาตรี ๒๕๔๒-๒๕๔๖ มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี

๖.๑เปน็ครูสอนวชิาโอโบ ที่โรงเรียนดุริยางค์ และบรรเลงในกาชาดคอนเสิร์ตเปน็ประจ าทกุปี

๖.๒ร่วมบรรเลงคอนเสิร์ตกับวง orchestra อาทเิช่น Thailand Philharmonic Orchestra , Siam Sinfonietta's Thailand

๖.๓ร่วมบรรเลงคอนเสิร์ต กับวง Bangkok symphony orchestra ณ ประเทศสิงค์โปร์

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกหญิงนภาพร  เอี่ยมละออ

นักดนตรีหมวดซอวง

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดซอวง





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ ๕๐ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๖-๕๙๙๗๖๙๙

E-mail address

หน่วยงาน

ดย.ทร.ฐท.กท.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๒๖ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์ 

๖.๑เปน็ครูสอนวชิาวโิอล่า ที่โรงเรียนดุริยางค์ และ บรรเลงในกาชาดคอนเสิร์ตเปน็ประจ าทกุปี

๖.๒ร่วมบรรเลงคอนเสิร์ตกับวงเยาวชนอาเซียน ณ ประเทศ ฟลิิปปนิส์ และ วงAsia Philharmonic ณ ประเทศญี่ปุ่น

๖.๓ร่วมบรรเลงคอนเสิร์ต กับวง Bangkok symphony orchestra ณ ประเทศกัมพชูา , มาเลเซีย

๗.๑เข้าร่วมอบรมการบรรเลงวโิอล่ากับอาจารย์ชาวต่างชาติ และ ร่วมงาน World Symphony ที่จัดขึ้นในประเทศไทย

๗.๒มีโอกาสได้ตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการล่องเรือหลวงสิมิลันไปที่ประเทศพม่า 

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกสุรินทร์  ดีสุวรรณ

ประจ าหมวดซอวง

surinsrd@gmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ประจ าหมวดซอวง

mailto:surinsrd@gmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๘ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๒๓๓๘๗๕๖

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๒๗ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์ 

๖.๑น านักเรียนออกฝึกภาคสนามประจ าปทีกุๆป ี

๖.๒น านักเรียนเข้าร่วมอบรมด้านภาวะผู้น าทางทหาร ณ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ จังหวดัชลบรีุ

๗.๑อบรมด้านการปอ้งกันโรคระบาด(โรคไข้เลือดออก) และโครงการอื่นๆร่วมกับ ร.พ.ปิ่นเกล้า

๗.๒อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ครูผู้ปกครอง นดย. รร.ดย.ดย.ทร.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกสหะชัย  ล่ันนาวา

ครูผู้ปกครอง นดย. รร.ดย.ดย.ทร.

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน







รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๖ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๘๖๐๔๖๐๙

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๓๐ โรงเรียนดุริยางค์ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

๖.๑ครูผู้สอนและน านักเรียนดุริยางค์ออกฝึกภาคสนามเปน็ประจ าทกุปี

๖.๒มีโอกาสได้ร่วมแสดงงานส าคัญๆ อยู่หลายคร้ัง อาทเิช่น งานกาชาดคอนเสิร์ต ,บรรเลงดนตรีถวายพระบรมวงศานุวงศ์ ฯ

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการข่าว

๗.๒อบรมหลักสูตรนักเรียนพนัจ่า

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกศักด์ิกว ี แสงสวา่ง

ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน







รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๕๕ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๗-๘๒๕๗๙๙๑

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๒๕ โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

๖.๑ เปน็ครูผู้ปกครองนดย.มีหน้าที่ดูแลและปกครองนักเรียนดุริยางค์ รวมถึงเปน็ครูที่ปรึกษาของนักเรียน

๗.๑เคยร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา /ดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดระบบการเปน็อยู่ของสถานพนิิจ-

เด็กและเยาวชน จังหวดันนทบรีุ /น านักเรียนดุริยางค์ออกฝึกภาคสนามทางทหารและฝึกภาวะผู้น า ณ อ าเภอสัตหบี จังหวดัชลบรีุ

๗.๒น าเด็กนักเรียนออกฝึกภาคสนามตามจังหวดัต่างๆทั่วประเทศ และ เปน็ครูปกครองดูแลนักเรียนดุริยางค์เปน็ประจ าทกุปี

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกวนัชัย  เกิดลาภ

ครูผู้ปกครอง รร.ดย. ดย.ทร. ฐท.กท.

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ครูผู้ปกครอง รร.ดย. ดย.ทร. ฐท.กท.





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๘ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๗๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๑๗๒๒๒๐๙

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

๖.๑ครูผู้สอนและฝึกซ้อมใหก้ับวง String combo เพื่อประกวดในรายการต่างๆเช่น วง Funny refill ,วง Pulse ฯลฯ

๖.๒มีโอกาสได้ร่วมแสดงงานส าคัญๆ อยู่หลายคร้ัง อาทเิช่น งานกาชาดคอนเสิร์ต บรรเลงดนตรี ณ ประเทศเวยีดนาม

๖.๓เปน็ครูพเิศษในการสอนวชิา  รวมวงใหก้ับโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ , บรรเลงดนตรีเพื่อประชาชนในโครงการดนตรีบ าบดัฯ

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรการดุริยางค์ชั้นจ่าอาชีพและพนัจ่าอาชีพ 

๗.๒อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ,การพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ 

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกมาโนช  เหมวรรณ

ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

sarawut_tuba@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:sarawut_tuba@hotmail.com






รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๙ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสารโทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๔-๑๕๔๔๔๗๔

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ การดุริยางค์

ปรญิญาโท วทิยาลัยดุริยางค์ศิลป ์มหาวทิยาลัยมหดิล ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/ดนตรี Jazz

๖.๑ร่วมบรรเลงดนตรีในงาน Jazz Festival เมื่อปพี.ศ. ๒๕๔๗ /ร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ต Jazz Ensemble ณ มหาวทิยาลัยมหดิล

๖.๒ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี ในรายการตีสิบ ช่วงดันดารา

๗.๑ได้ร่วมWorkshop กับศิลปนิระดับโลกอยู่หลายคร้ัง จัดโดยวทิยาลัยดุริยางค์ศิลป ์มหาวทิยาลัยมหดิล

๗.๒เข้าร่วมแคมปด์นตรีและการแสดง Yes! Academy ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร /Thailand International Jazz Conference 

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดซอวง

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกภานุวฒัน์  เล็กรังส์

นักดนตรีหมวดซอวง

panums7@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:panums7@gmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๔๖ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๓๗๑๕๕๔๐

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดซอวง

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ บา้นช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าเอกบรรเทงิ  หอมประเสริฐ

นักดนตรีหมวดซอวง

bann2523@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

mailto:bann2523@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๗ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๗๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๑๗๒๒๒๐๙

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๐ โรงเรียนดุริยางค์ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๕๐-๒๕๕๔  วทิยาลัยดนตรี มหาวทิยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบณัฑิต

๖.๑เปน็ผู้ออกแบบภาพแปรขบวน รูปแบบ Marching ในงานแสดงของวงโยธวาทติกองทพัเรือ

๖.๒มีโอกาสได้ร่วมแสดงงานระดับชาติกับวงโยธวาทติกองทพัเรือ ณ ประเทศเกาหลีใต้ และ ประเทศเยอรมันนี

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรการดุริยางค์ชั้นจ่าอาชีพและพนัจ่าอาชีพ

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดดนตรีไทยช่วยราชการหมวดโยธวาทติ

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าตรีศราวธุ  ทองประสิทธิ์

นักดนตรีหมวดดนตรีไทย ช่วยราชการหมวดโยธวาทติ

sarawut_tuba@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:sarawut_tuba@hotmail.com






รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๖ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๑๕๘ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๔๗๕๕๑๕๘

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๐ โรงเรียนดุริยางค์ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๕๐-๒๕๕๔  วทิยาลัยดนตรี มหาวทิยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบณัฑิต

๖.๑เปน็ครูผู้สอน นักเรียนดุริยางค์ หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย

๖.๒ประพนัธเ์พลงในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ,เชี่ยวชาญทางด้านการอัดเสียง และ ผลิตผลงานด้านการบนัทกึเสียง

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรการดุริยางค์ชั้นจ่าอาชีพและพนัจ่าอาชีพ

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ประจ า ฐท.กท.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

พนัจ่าตรีชรินทร์  นพคุณรังสฤษด์ิ

ประจ า ฐท.กท.

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน







รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๔ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๕-๙๒๑๘๙๘๕

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๔ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ครุศาสตร์บณัฑิต ดนตรีศึกษา

๖.๑ฝึกสอนโรงเรียนสาธติแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ โรงเรียนศึกษานารี (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

๖.๒เปน็อาจารย์พเิศษ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม

๖.๓เข้าร่วม Double Bass music camp ร โรงเรียนสารศาสน์ บางบอน

๗.๑เข้าร่วม Cisma music camp ณ ประเทศจีน (พ.ศ.๒๕๕๐), อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔)

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๕๒-ปจัจุบนั ประจ า ฐท.กท. ช่วยราชการ รร.ดย.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกอดิศร  บญุพา

ประจ า ฐท.กท. ช่วยราชการ รร.ดย.

nooi195@yahoo.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:nooi195@yahoo.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๒๓ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๓๗๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๓-๐๖๒๘๔๖๑

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๕๒ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

๖.๑ได้เดินทางเข้าร่วมการแสดงดนตรีระดับประเทศกับวงโยธวาทติ กองทพัเรือ ณ ประเทศเกาหลีใต้

๖.๒เข้าร่วม Workshop กลุ่มเคร่ืองดนตรี Brass ในแคมปด์นตรีของ Sangrok orchestra 

๗.๑เข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ด าริห ์บรรณวทิยกิจ  ในการจัดสัมมนาหลักการประเมินผล ส าหรับผู้เรียนวชิาปฏบิติัเครืองดนตรี

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกอดิเรก  ตะกรุดแก้ว

นักดนตรีหมวดโยธวาทติ

alex_kimhun46@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๕๒-ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดโยธวาทติ

mailto:alex_kimhun46@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๔ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๖ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๐๐๘๑๗๔๘

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๒ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๕๒ วทิยาลัยดนตรี มหาวทิยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบณัฑิต

๖.๑สอนวชิาไวโอลินตามแบบการเรียนการสอน ของ Suzuki ใหก้ับนักเรียนดุริยางค์ และเปน็ผู้สอนวชิารวมวงกลุ่มเคร่ืองสาย

๗.๑อบรมด้านการสอนดนตรีส าหรับเด็ก หลักสูตรSuzuki ที่ประเทศมาเลเซีย

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกหญิงวจิิตรา  ฉัตรมณีวฒันา

ช่วยราชการครูดนตรี

somviolin@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ช่วยราชการครูดนตรี

mailto:somviolin@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๑ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๑๕๘ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๕-๐๖๖๘๓๖๖

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๕ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๔๗-๒๕๕๑  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์

๖.๑เปน็ผู้ช่วยทางด้านการบริหารข้อมูล การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเปน็ประจ าทกุปี

๖.๒เปน็ผู้สอน วชิาคอมพวิเตอร์ดนตรีใหก้ับหลักสูตรการดุริยางค์

๗.๑เข้าร่วมอบรมการข่าวฯ ณ ฐานทพัเรือกรุงเทพ

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกวรวฒิุ  ธรีทศันกุล

นักดนตรีหมวดโยธวาทติ ช่วยราชการแผนกวชิาการ

mannipakyo@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดโยธวาทติ ช่วยราชการแผนกวชิาการ

mailto:mannipakyo@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๔ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๖-๕๕๕๑๙๖๑

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๑ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์/ม.ราชภฏัธนบรีุ ปริญญาตรี/ป.บณัฑิต ดนตรีตะวนัตก /วชิาชีพครู

๖.๑พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ เปน็อาจารย์พเิศษ วชิาปฏบิติัเคร่ืองดนตรีเอก Flute มหาวทิยาลัยบรูพา,ร่วมแคมปด์นตรี ประเทศเกาหลีใต้

๖.๒เปน็วทิยากรในกลุ่มเคร่ือง Woodwind ใหก้ับ ม.ศิลปากรและม.ราชภฏั จังหวดัเชียงราย

๖.๓บรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวใีนการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และ บรรเลงถวายพระบรมวงศานุวงศ์ในงานส าคัญต่างๆ

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนดนตรีตามแบบของ Orff  Schulwepk และ หลักสูตรการสอนดนตรีแบบ Kodály Method 

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกยศพล  คุ้มจั่น

นักดนตรีหมวดซอวง ช่วยราชการครูดนตรี

mesaraplus@hotmail.co.th

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๕๑-ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดซอวง ช่วยราชการครูดนตรี

mailto:mesaraplus@hotmail.co.th




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๓ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๖๐๘๒๑๐๘

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๔ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์/ม.ราชภฏัธนบรีุ ปริญญาตรี/ป.บณัฑิต ดนตรีตะวนัตก/วชิาชีพครู

๖.๑ฝึกสอนโรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

๖.๒เปน็อาจารย์พเิศษ สอนเคร่ืองดนตรี Clarinet ใหก้ับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๖.๓ร่วมบรรเลงกับวงดุริยางค์ราชนาว ีในกาชาดคอนเสิร์ตเปน็ประจ าทกุป ีและ Friendship concert กับ Sangrok orchestra

๗.๑เข้าร่วมอบรมกับ( สปท.)สถาบนัวชิาการปอ้งกันประเทศ และ การประกันคุณภาพการศึกษาอยู่บอ่ยๆคร้ัง

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกพมิภาค   เพชรประดิษฐ์

ประจ า ฐท.กท. ช่วยราชการ รร.ดย.

pimpark@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๕๒-ปจัจุบนั ประจ า ฐท.กท. ช่วยราชการ รร.ดย.

mailto:pimpark@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๐ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๓-๐๓๘๕๙๒๘

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๕ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปนิเทศ(ดนตรีตะวนัตก)

๖.๑เปน็สมาชิกวง KU Wind symphony แหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

๖.๒เข้าร่วมแข่งขัน Thailand jazz competition 2013

๗.๑เข้าร่วมอบรม การบรรเลงBig band ในโครงการYes Academy 

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดหสัดนตรี

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกไชยพพิรรธน์  มีจันทร์

นักดนตรีหมวดหสัดนตรี

chaipiphat1@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:chaipiphat1@gmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๒๘ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสารโทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๕-๙๖๙๑๕๒๖

E-mail address

หน่วยงาน

ดย.ทร.ฐท.กท.

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๗ โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์

ปรญิญาตรี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปริญญาตรี ดุริยางค์ตะวนัตก

๖.๑เปน็อาจารย์สอนวงโยธวาทติในการแข่งขันระดับอาเซียน บทเพลงร่วมสมัย และ โรงเรียนKPN Music Academy

๖.๒เปน็อาจารย์พเิศษในการอบรมทกัษะด้านการฟงัและออกเสียงที่ มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

๗.๑สัมมนาการปฏบิติัเคร่ืองลมไม้และเทคนิคการบรรเลงกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

๗.๒อบรมการสอนเปยีโนส าหรับเด็กเล็ก,อบรมจิตวทิยาการสอนดนตรี และ สัมมนาด้านการประพนัธเ์พลง ณ ประเทศสิงค์โปร์,มาเลเซีย

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ประจ าฐท.กท. ช่วยราชการแผนกวชิาการ

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกชินโชติ  ปติิกุลนนท์

ประจ าฐท.กท. ช่วยราชการแผนกวชิาการ

oldnavy_6331@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน



๑.รองชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีระดับอาเซียน
๒.รางวลัชมเชยด้านการประพนัธเ์พลงร่วมสมัยที่ประเทศมาเลเซีย
๓.รางวลัดีเด่น การประพนัธเ์พลงใหก้ับองค์กร
๔.ได้รับเลือกใหแ้สดงเด่ียว Clarinet ในงานครบรอบ๑๐๐ ป ีณ วงับางขุนพรหม หน้าพระที่นั่ง
๕.ได้รับคัดเลือกเปน็ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน Brunei Darussalam Tatoo 2006
๖.รางวลับคุคลดีเด่นและบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้ับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผลงานที่ได้รบัรางวัล



๗.๒อบรมการสอนเปยีโนส าหรับเด็กเล็ก,อบรมจิตวทิยาการสอนดนตรี และ สัมมนาด้านการประพนัธเ์พลง ณ ประเทศสิงค์โปร์,มาเลเซีย



รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๔ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๐๓๘๐๙๕๑

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทพัเรือกรุงเทพ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๒ โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์

๖.๑ สอนวชิาปฏบิติัศิลปน์ักเรียนดุริยางค์ /เปน็อาจารย์พเิศษ ด้านเคร่ืองดนตรี Clarinet โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๖.๒ ได้เข้าบรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาว ีณ ประเทศเยอรมันนี 

๖.๓ ได้เข้าร่วมแข่งขันวงดุริยางค์เคร่ืองลม Symphonic Asean ซ่ึงจัดขึ้นณ มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา อยู่หลายคร้ัง

๖.๔ บรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ในโอกาสพธิสี าคัญต่างๆ 

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกชานุ   ณ สงขลา

นักดนตรีหมวดซอวง

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดซอวง





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๑ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๙-๖๗๖๒๕๖๔

E-mail address

หน่วยงาน

กองดุริยางค์ดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๖ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ มหาวทิยาลัยมหดิล ปริญญาตรี ดนตรีปฏบิติั

๖.๑ร่วมบรรเลงกับวงโยธวาทติกองทพัเรือ ในงานระดับชาติที่ ประเทศเกาหลีใต้

๖.๒เปน็วทิยากร และ ผู้ช านาญการในการควบคุมวงโยธวาทติทั้งในระดับประเทศ และ ระดับภมูิภาค

๗.๑เข้าร่วมอบรมการปรับปรุงหลักสูตร และ การพฒันาหลักสูตรดนตรีจากสถาบนัดนตรีระดับมหาวทิยาลัย 

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๕๓-ปจัจุบนั ประจ า ฐท.กท. ช่วยราชการ รร.ดย.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกชนัตถ์  โชติวสิทธชิัย

ประจ า ฐท.กท. ช่วยราชการ รร.ดย.

chanat2000@hotmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:chanat2000@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ ๓๓ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๖๓๗ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๐-๐๙๑๙๙๑๘

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๔๑ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๖่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๕๑ มหาวทิยาลัยมหดิล ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์

ปรญิญาโท ๒๕๕๖ มหาวทิยาลัยทองสุข ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบณัทติ

๖.๑เปน็ครูสอนวชิา Percussion โรงเรียนดุริยางค์,เปน็ครูฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์ในการแข่งขันวงดนตรีประเภท Jazz ,Big band 

๖.๒บนัทกึเสียง Drumset ส าหรับศิลปนิ Baichasong ,เปน็วทิยากรวชิาการรวมวง ใหก้ับโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

๗.๑สัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอนวชิาดนตรี ณ มหาวทิยาลัยมหดิล , มหาวทิยาลัยศิลปากรและ หลักสูตร ABRSM

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ปจัจุบนั ช่วยราชการครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกกุลธวชั  แก้วสมัคร

ช่วยราชการครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.

tawatwell@gmail.com

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

mailto:tawatwell@gmail.com


ผลงานที่ได้รับอาทเิช่น Hotwave music award (ชนะเลิศ อันดับ๑),Thailand jazz competition (ชนะเลิศ อันดับ๑)

The Revenue Department (RD) music contest (ชนะเลิศ อันดับ๑),ส่งเด็กนักเรียนสอบTrinity rock schook drums grade 

คะแนนอันดับ๒ ของประเทศ ,ได้รับรางวลัอันดับ๑ ในการแข่งขันช่วงดันดารา รายการตีสิบ

อมรมการดนตรีเพื่อเยาวชน คนดนตรีจัดโดย Settrade
เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับวงดุริยางค์เยาวชนไทย ,Thailand International Jazz Conference ,Bangkok symphony orchestra
แสดงดนตรีกับวงหสัดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทเิช่น ประเทศเวยีดนาม มาเลเซีย และ พม่า





รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ  ๓๖ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด ดย.ทร.ฐท.กท.

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสาร๐๒-๔๗๕๕๒๙๒ โทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๙๓๐๕๗๗๘

E-mail address

หน่วยงาน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ต่ ากว่าปรญิญาตรี ๒๕๓๗ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ มัธยมศึกษาปทีี๓่ การดุริยางค์ 

ปรญิญาตรี ๒๕๔๐-๒๕๔๓ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ดนตรีตะวนัตก

ปรญิญาโท ๒๕๕๕ มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโท  รัฐศาสนศาสตร์

๖.๑เปน็อาจารย์พเิศษ วชิาดนตรีสากล โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา

๖.๒บรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวใีนการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และ บรรเลงถวายพระบรมวงศานุวงศ์ในงานส าคัญต่างๆ

๗.๑ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนดนตรีตามแบบของ Orff  Schulwepk และ หลักสูตรการสอนดนตรีแบบ Kodály Method 

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

จ่าเอกหญิงนฤมล  โพธเิวส

นักดนตรีหมวดซอวง ช่วยราชการครูดนตรี

lek_rtn@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

๒๕๔๗-ปจัจุบนั นักดนตรีหมวดซอวง ช่วยราชการครูดนตรี

mailto:lek_rtn@hotmail.com




รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

๑. ยศ-ชื่อ-นามสกุล อายุ ปี

๒. ต าแหน่งปจัจุบนั หน่วย/สังกัด

โทรศัพทท์ี่ท างาน                                                                                          โทรสารโทรสาร                 - โทรศัพทม์ือถือ ๐๘๑-๖๕๘๑๐๐๒

๐๘๙-๖๐๙๒๑๒๑

E-mail address

หน่วยงาน

ระดับการศึกษา ปพุีทธศักราช สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา

ปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ปรญิญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

๖.๑อาจารย์พเิศษมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร

๖.๒วทิยากรพเิศษธนาคารอิสลาม

๖.๓นักแปลอิสระ / ผู้ประนอม ส านักพพิาท ศาลยุติธรรม,ศาลแพง่

/    ปฏบิติังานหรือเคยปฏบิติังานที่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน

/   มีประสบการณ์ในการบรรยายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

/    ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวชิาที่สอน

การคัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ  ( ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ )

/    วฒิุการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวชิาที่สอน

ขอ้มลูประวัต ิครูอาจารย์ประจ า/อาจารย์ชว่ยสอน/ขา้ราชการ

๔. ประวัติการท างาน

ระยะเวลา(ป ีพ.ศ.) ต าแหน่ง

๓. สถานที่ติดต่อ     กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพ

หลักสูตรการดุรยิางค์ โรงเรยีนดุรยิางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรอืกรงุเทพ เหล่าดุรยิางค์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖

คุณหญิงยุพดี  สิงหโ์ตโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมด้านการแปลภาษาอังกฤษ

pcc.translation@gmail.com

๕. ประวัติการศึกษา

๖. ประวัติการเปน็วิทยากร / ประสบการณ ์/ ที่ปรกึษา

๗. ประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา / ศึกษาดูงาน

mailto:pcc.translation@gmail.com



