
ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๑. น.อ.ณัฐ  รัชกลุ       โสตประสาท      

ประสานเสียง
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

นวัตกรรมและการสรา้งองค์ความรู้ บทเพลงที่ประพันธ์ใหมเ่พื่อการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต คร้ังที่ ๓๗ เพลง ดวงทิพย์ในดวงใจ ๒๓-๒๔ ส.ค.๕๓ หอประชุมใหญ่ศูนยว์ฒันธรรม
แห่งประเทศไทย

บทเพลงที่เรียบเรียงใหมเ่พื่อชมรมประสานเสียงนกัศึกษาแพทย์ศิริราช ประกอบด้วย ๒๐ ส.ค.๕๓ หอประชุมราชแพทยาลัย

เพลงก าเนดิศิริราช เพลงวัฒนธรรมองค์กร เพลงศิริราช 

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๒. ร.อ.ชุมพล วาราชนนท์        ปฏบิติัศิลป ์     

 (คาร์ริเนต็)
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๓. ร.ต.วิญญู พรหมจิต       โสตประสาท/    
       ปฏบิติัศิลป ์     

 (เชลโล่)

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๔. ร.ต.ณท เจริญรักษ์  การจัดการธุรกจิ

เบือ้งต้น
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๕. พ.จ.อ.ชาตรี ภูเ่กดิ         ปฏบิติัศิลป ์    
   (โอโบ)

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๖. พ.จ.อ.ชาย  แสงศรี   ปฏบิติัศิลป ์ 

(ทรัมเปท็)
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๗. พ.จ.อ.วินยั ศิริเพ็ญ   ปฏบิติัศิลป ์ 
(ไวโอลิน)

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๘. พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ โสตประสาท โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๙. จ.อ.หญิง นฤมล โพธิเวส      ทฤษฏบีนัทึก   
บทเพลง

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๑๐. จ.อ.ยศพล คุ้มจัน่      ปฏบิติัศิลป ์    

(ฟลูต)
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๑. จ.อ.กลุธวัช แกว้สมคัร     ปฏบิติัศิลป ์   
(เปอร์คัทชัน่)

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๑๒. จ.อ.พิมภาค เพชรประดิษฐ์      ปฏบิติัศิลป ์    

(คาร์ริเนต็)
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๓. จ.อ.อดิศร บญุพา   ดนตรีสสาร โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๑๔. จ.อ.ภานวุัฒน ์เล็กรังส์       ปฏบิติัศิลป ์     

(เบส)
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๕. จ.อ.สายันต์ จันทร์มุณี   ปฏบิติัศิลป ์ 
(ไวโอลิน)

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๑๖. จ.อ.ชนตัถ์ โชควิสิทธิชัย     ปฏบิติัศิลป ์   

(ฮอร์น)
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๗. จ.ท.สุรพงศ์ โควงศ์        ปฏบิติัศิลป ์     
  (ทูบาร์)

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๑๘. ร.ต.ฐปนพงศ์ คงเวทย์       ดนตรีสนาม/    

ครูปกครอง
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๙. พ.จ.อ.วันชัย เกดิลาภ ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๒๐. พ.จ.อ.สหะชัย ล่ันนาวา ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๑. พ.จ.อ.หญิง กญัญา เดชดี        ปฏบิติัศิลป ์     
      (ไวโอลิน)/      

ครูปกครอง

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๒๒. พ.จ.อ.หญิง ศะศิธร เข็มตรง ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๓. พ.จ.ต.ธวัชชัย หณุะปญุ ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๒๔. จ.อ.ธีระ ข าประสาท ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๕. จ.อ.ชนนิทร์ ตรีประดับ ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๒๖. จ.อ.สิทธินนัท์ ค าสุนทร       ปฏบิติัศิลป ์      

       (ทูบา)/           
    ดนตรีสนาม/    

ครูปกครอง

โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

๒๗. จ.อ.หญิง ปริญญา จุลหุน่ ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่



ดา้นวิชาชพี ดา้นวิชาการ อ่ืนๆ
๒๘. จ.อ.หญิง ศิริพร เพ็งแกว้ ครูปกครอง โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิติัการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวง
ดนตรีซังรก ออเคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวิชาทหารราบ ๒๗ ส.ค.๕๓ พัน ลว.พล.นย.

โครงการประชุมเตรียมการเปดิการศึกษาภาคปลาย ๒๘-๒๙ ก.ย.๕๓ ณ ตะบนูบาน รีสอร์ท           
 จ.สมทุรสงคราม

โครงการนเิทศการสอนส าหรับครู (ครูดนตรี) ๓๐ ก.ย.๕๓ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างสามเหล่าทัพ ๗ ก.ย.๕๓ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

๒๖ ส.ค.๕๓ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ
รายชื่อคร/ูอาจารยป์ระจ า และครปูกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓

ที่ ชือ่ - สกุล วิชาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่


