
ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการ อ่ืนๆ
๑. ร.อ.เกริกไกร แตงน้อย      แบบของเพลง/   

     ปฏบิัติศิลป์     
(เบสส์ซูน)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒. ร.อ.ชมุพล วาราชนนท์      โสตประสาท/     
    ปฏบิัติศิลป์     

(คาร์ริเน็ต)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๓. ร.ท.ประเสริฐ พันธุเ์พ็ง      ดนตรีสสาร/      
 ปฏบิัติศิลป์   

(ทรัมเป็ต)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ประชมุเชงิปฏบิัติการ การพัฒนาบุคลากร
เป็นเจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพการศึกษาของ
กองทัพเรือ

๓ - ๑๒ ก.พ.๕๒ ณ ห้องเรียนที่ ๑ โครงการ
บันฑิตศึกษา สปท.

๔. พ.จ.อ.วินัย ศิริเพ็ญ    ปฏบิัติศิลป์   
(ไวโอลิน)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๕. พ.จ.อ.ปราศัย คงชญูาติ       ปฏบิัติศิลป์       
(แซ็กโซโฟน)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๓ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๒

ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หัวขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการ อ่ืนๆ
๖. พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ      โสตประสาท/     

    ปฏบิัติศิลป์     
(กต้ีาร์)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๗. จ.อ.หญงิ นฤมล โพธิเวส ทฤษฎบีันทึกบทเพลง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๘. จ.อ.ยศพล คุ้มจัน่      ปฏบิัติศิลป์      
(ฟลูต)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๙. จ.อ.กลุธวัช แกว้สมัคร     ปฏบิัติศิลป์     
(เปอร์คัทชัน่)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๐. จ.อ.พิมภาค เพชรประดิษฐ์      ปฏบิัติศิลป์      
(คาร์ริเน็ต)

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๑. จ.อ.อดิศร บุญพา ทฤษฎบีันทึกบทเพลง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๓ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๒

ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หัวขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการ อ่ืนๆ
๑๒. จ.อ.ภานุวัฒน์ เล็กรังส์      ปฏบิัติศิลป์       

(เบส)
โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๓. ร.อ.เอือ้น แกว้ฉาย ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๔. ร.อ.ชยัวัฒน์ บูรณมานัส        ปฏบิัติศิลป์      
        (วิโอล่า)/       

ครูปกครอง

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๕. พ.จ.อ.มานูน น้อยคง ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๖. พ.จ.อ.วันชัย เกิดลาภ ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๗. พ.จ.อ.สหะชัย ล่ันนาวา ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๓ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๒

ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หัวขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการ อ่ืนๆ
๑๘. พ.จ.อ.สมศักด์ิ เพียมูล ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี

และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๙. พ.จ.อ.หญิง กัญญา เดชดี        ปฏบิัติศิลป์      
      (ไวโอลิน)/       

 ครูปกครอง

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๐. พ.จ.อ.หญิง ศะศิธร เข็มตรง ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๑. จ.อ.ธวัชชัย หณุะปญุ      ดนตรีสนาม/    
ครูปกครอง

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๒. จ.อ.ชนินทร์ ตรีประดับ      ดนตรีสนาม/    
ครูปกครอง

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ประชมุวิชาการงาน "งาน ๙ ปี สมศ." ๖ พ.ย.๕๒ ณ อาคารชมุพรเขตอดุมศักด์ิ
หอประชมุกองทัพเรือ

อนุผนวก ๓ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๒

ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หัวขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการ อ่ืนๆ
๒๓. จ.อ.สิทธินันท ์ค าสุนทร    ปฏบิัติศิลป์(ทูบา)/ 

    ดนตรีสนาม/    
ครูปกครอง

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๔. จ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ทพิยโ์รจน์ ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๕. จ.อ.หญิง กนกวรรณ หุ่นไทย ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๖. จ.อ.หญิง ปริญญา จลุหุ่น ครูปกครอง โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซัง
รก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔ - ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๓ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า และครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๒

สถานที่ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หัวขอ้อบรม

เวลา

                ตรวจถูกต้อง
  น.อ.
           (ก ำจร  เจริญเกียรติ)



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการ
๑.

๒.

๓.

๔.

๕. -

๖.

๗.

สถานที่ที่ ชือ่ - สกุล ครูปกครอง
หัวขอ้อบรม

เวลา

           (ก ำจร  เจริญเกียรติ)
               ผบ.ดย.ฐท.กท.
                     ก.พ.๕๖
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  น.อ.หญิง
              (ชมภู   พัฒนพงษ)์
             รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.


